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O JORNALISMO, OS JORNALISTAS
E A FORMAÇÃO
Fernando Cascais *

A
formação em jor-
nalismo tem hoje,
cada vez mais,
duas fases: antes
e durante. Para se
ser profissional e
enquanto se é

profissional. No acesso ao jornalismo,
querelas como formação-tarimba e
teoria-prática são tradicionais e quase
intermináveis, mas a experiência vai
ensinando (vai ela própria formando)
e algumas orientações podem ir
sendo avançadas. 

Por exemplo, a primeira fase (o
“antes”) é fundamentalmente for-
mação académica, a segunda é pre-
ferencialmente formação profissio-
nal. Ambas podem ligar-se por um
território partilhado, um estágio tutorado, um período
de integração profissional recuperado da indiferença,
do “esclavagismo” e até da irresponsabilidade em que
caiu. 

No “antes” situam-se uma cultura sólida e multidisci-
plinar no campo das ciências humanas, o domínio de téc-
nicas de comunicação, a prática de algumas tecnologias.
No ”durante” o aperfeiçoamento profissional, a actualiza-
ção tecnológica, a especialização. 

O mundo – além de perigoso, como dizem alguns –
está cada vez mais complexo de entender. Daí a especiali-
zação ser uma tendência crescente na pós-formação jorna-
lística. Do ponto de vista empresarial, permite melhor
qualidade no tratamento e apresentação da informação;
do ponto de vista profissional, abre melhores perspectivas
de trabalho e de carreira. 

A actualização tecnológica é necessidade tão evidente
como permanente. Em especial numa época em que, para
evitar que as tecnologias dominem os conteúdos, têm os
produtores de conteúdos que dominar primeiro as tecno-
logias. 

Um outro modelo de formação tem vindo a ganhar
relevo, a nível europeu. O acesso através da especializa-
ção de base (economia, engenharia, direito, qualquer
ramo científico} e pós-formação na área da comunicação,

suas técnicas e tecnologias. É uma via que passa à margem
de uma das querelas habituais: como se constrói o currícu-
lo académico nas ciências da comunicação/jornalismo. 

Em qualquer dos modelos, vai emergindo, mais clara e
melhor compreendida, a conjugação entre as formações
académica e profissional. Mas ainda há um problema sério
na comunicação social portuguesa: a primeira é dispensá-
vel, a segunda “ignorável”. 

Em jornalismo, a abertura no acesso é justa, mas social
e eticamente reprovável se for capa para (mais dócil e
rendosa) impreparação. Salvo louváveis e esclarecidas
excepções, a carreira jornalística pode ser conduzida
notícia a notícia, reportagem a reportagem, entrevista a
entrevista, sem actualização, sem especialização, até sem
reflexão, porque as formações que as podem e devem
proporcionar nem são entendidas como investimento
empresarial nem compensadas como valorização pessoal
e profissional. 

Os jornalistas, dizem os bons manuais, não protagoni-
zam notícias, salvo raras (e normalmente trágicas) excep-
ções. Mas tem que se marcar um dia na agenda uma boa
investigação sobre o jornalismo e os jornalistas. Enquanto
existirem com esses nomes.

* Director do Cenjor em 2000.
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ANÁLISE

GRAVAÇÃO
DE TELEFONEMAS
DE CENSORES 
-- UMA QUESTÃO
POLÍTICA
NO MARCELISMO
Um dia de tréguas. Os jornais ainda hoje podem ter opinião.
Mas de amanhã em diante têm que pensar pela cabeça dos
outros. A pena do jornalista ficará, assim, reduzida a esse
objeto inofensivo de escrever à rasa. Não nos pergunte o
leitor o que pensamos de certa atitude ou de certa medida
governamental - porque não temos o direito de pensar.
O jornal mais bem informado daqui para o futuro, será o
Diário do Governo.

Diário de Lisboa, 23 de junho de 1926

Joaquim Cardoso Gomes
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1.INTRODUÇÃO

A
té aos anos 1990, a abordagem da
censura à imprensa resultou quer da
intervenção política da oposição à
ditadura salazarista-marcelista (Rego,
1969; Carvalho e Cardoso, 1971;
Carvalho, 1973), quer dos trabalhos
de natureza jornalística, de denún-

cia do aparelho da censura ou empenhados na recol-
ha de testemunhos dos profissionais que viveram sob
o espectro do "lápis azul" (Príncipe, 1979; Franco, 1993;
Azevedo, 1999; Forte, 2000). Uma nova fase marcada
pela produção historiográfica académica incidiu não
só sobre a condição de jornalista (Sobreira, 2003;
Correia & Baptista, 2007, 2010) e a história da impren-
sa no Estado Novo (Cabrera, 2005; Tengarrinha, 2006,
entre outros) como sobre o próprio aparelho da censu-
ra à imprensa com recurso a fontes arquivísticas, em
primeiro lugar, o arquivo da Direção dos Serviços de
Censura, o arquivo Oliveira Salazar e os arquivos mili-
tares, situação decorrente da componente exclusiva-
mente militar do pessoal político da censura à impren-
sa até 1957 (Gomes, 2006, 2013, 2017). 

Este estudo complementa a investigação sobre o
exercício da censura à imprensa e o seu pessoal polí-
tico, desde a Ditadura Militar ao consulado marcelis-
ta, sem o que não teria sido possível apreender o
modus operandi da máquina censória e de alguns dos
seus próceres nos meses que precederam o estertor
do regime em 25 de abril de 1974, momento particu-
larmente relevante nas gravações dos telefonemas de
censores. 

Tratando-se de um documento sonoro único com
registo da atividade censória procedeu-se, inicialmen-
te, à revisão das fontes da imprensa diária nas cidades
onde funcionavam as comissões de Lisboa, Porto e
Coimbra. A informação veiculada pela imprensa, em
articulação com o relato das operações militares em
Lisboa e Porto, revelou-se decisiva para a compreen-
são das atitudes da direção da censura na jornada de
25 de abril. Para o período anterior à Revolução, na
rotina das comunicações telefónicas entre censores, a
análise fina da imprensa foi fundamental para a iden-
tificação da data da sua produção, entre finais de
fevereiro de 1974 e as vésperas do 25 de abril. Se os
testemunhos de jornalistas sobre a  censura do Porto
se revelam escassos quando comparados com os de
Lisboa, a documentação arquivística fornece elemen-
tos sobre a evolução do pessoal político, as instalaçõ-
es e o relacionamento com  a imprensa diária do Porto
e alguma semanal, nomeadamente a católica, permi-
tindo-nos localizar o início das gravações no Porto e
em Coimbra bem como o contexto político que as
determinou.
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2. 25 DE ABRIL E O FIM DA CENSURA À IMPRENSA

N
a manhã de 25 de abril de 1974, Mário
Bento, presidente da Comissão
Central de Exame Prévio, designação
esdrúxula com que Marcelo Caetano
procurara encobrir a velhíssima insti-
tuição, chegara ao seu part-time matu-
tino, pelas nove horas. Pouco depois

telefonava para o vespertino República, questionando o
atraso nas provas para os censores do turno da manhã.
Alertado pelo censor-chefe para as "graves consequências"
de colocar na rua o jornal sem o crivo censório Raul Rego
não desmobilizou e, antes do meio dia, o República era o
primeiro jornal a sair ostentando na capa: "Este jornal não
foi visado por qualquer comissão de censura". A Capital1,
quase em simultâneo, colocou na rua uma edição à reve-
lia do seu diretor e da censura. Pouco antes, pelas onze
horas, a censura fizera nova investida telefónica, por
Bento Garcia Domingues2, subdiretor, invocando a sua
qualidade de inspetor da Polícia Judiciária, perplexo com
a "irresponsabilidade" pelo não envio de provas (Foyos,
2014: 39-40).

Nas suas "Confidências" ao Expresso, Mário Bento
recorda o dia 25 de abril como de "trabalho normal" con-
cedendo ter saído "mais tarde do que era habitual, pelas 14
ou 15 horas", mas não regressou à rua da Misericórdia,
preferindo ir para o segundo emprego como diretor do
Centro de Observação Anexo ao Tribunal de Menores de
Lisboa3.

Ao começo da tarde, quando no Diário Popular se
estranhou a não devolução das provas enviadas para cen-
sura, a redação soube que "na censura, só estavam um ofi-
cial e um porteiro (todos os outros funcionários haviam
debandado) e este dizia que 'as provas estavam muito demo-
radas'". Só então o chefe de redação, Fernando Teixeira,
"defensor acérrimo do Estado Novo e censor interno"
(Rosa, 2017:138-139), deixou de enviar provas quando o
estafeta confirmou: "Ó Sr. Dr., já não está lá ninguém" 4.

O edifício da censura, em Lisboa, encontra-se a pouca
distância do epicentro da revolução, no Quartel do
Carmo, onde se acoita Caetano. Por volta das 15H 30 é dis-
parada uma rajada contra as janelas do quartel da GNR
que ecoará por todo o Chiado. 

Entretanto, no Porto, ainda se vivem momentos de cal-
maria, com movimentação de tropas, mas sem qualquer
intervenção popular. As operações militares do MFA
sofreram dificuldades no Norte, não só porque algumas
unidades não cumpriram as missões que lhe foram atribu-
ídas, como as ações de sabotagem da rede de telecomuni-
cações pela Legião Portuguesa deixaram a população do
norte do país "em completa ignorância do que se estava a
passar no País", situação só ultrapassada pelas 17 horas
(Fonseca, 2017: 231-232) quando a população do Porto se
começou a concentrar nos Aliados vitoriando as tropas.

À mesma hora, Caetano rendia-se no Carmo e só então
os censores da Invicta, crentes de que desta vez não seria
a quartelada espúria do "16 de Março", abandonaram as
instalações deixando o recado para a vendedeira de que
podia suspender a entrega dos jornais de Lisboa, mas con-
tinuar com os do Porto5.

Em Coimbra, segundo Jorge Castilho6, a ocupação da
comissão de censura por militares e alguns jornalistas foi
um ato pacífico e meramente simbólico, que não mereceu
qualquer referência nos jornais. 

Os relatos da imprensa coincidem no facto de o assalto
às instalações da censura em Lisboa ter acontecido na
sequência da concentração popular que encheu a rua da
Misericórdia, depois da rendição da PIDE/DGS pelas
9H30 do dia 26 de abril. 

Segundo o Diário Popular, "a imensa mole humana"
dirigiu-se para o edifício da censura onde "alguns popula-
res, acompanhados por militares, subiram ao segundo
andar de cujas janelas começaram a lançar à rua os arqui-
vos e papéis que encontraram à mão, mobiliário e até
máquinas de escrever" 7. O capitão Salgueiro Maia pediu à
população que os arquivos fossem conservados dado o
seu "valor histórico inestimável" tendo alguns sido entre-
gues ao dr. Raul Rego, diretor do República, que os confiou
aos militares assim evitando maior depredação dos "pre-
ciosos arquivos da 'comissão'" 8. 

Foi o vespertino República que na sua edição de 4 de
maio de 1974 deu conta das "preciosas gravações" encon-
tradas na censura do Porto quando, na véspera, um grupo
de jornalistas e escritores ocupou as instalações na praça
D. João I. A imprensa do Porto noticiou a ocupação, sem
mencionar a descoberta das gravações e só O Primeiro de
Janeiro pôs em destaque a "forma disciplinada" do ato,
enquanto o Jornal de Notícias noticia o sucedido como "um
grupo de jornalistas" ter ido "ontem cuspir nas instalações
da Comissão de Censura ultimamente designada Exame
Prévio".

3. AS GRAVAÇÕES DE TELEFONEMAS DA CENSURA

C
onhecida a sua existência desde 1974,
as gravações deram entrada nos arqui-
vos da RTP em 1978. Embora fossem
utilizados ocasionalmente excertos
para programas radiofónicos e, em
2014, tivesse sido produzida pela
Antena 1 uma peça na série Sons de

Abril, 9 a totalidade da gravação só foi publicitada nos
Arquivos da RTP em 9 de maio de 2017.

O material então colocado on line pela RTP, o único10

com registo de censores da Direção dos Serviços de
Censura/ Exame Prévio, tem a duração de 1h 3´ 41´´ e
está catalogado como ficheiro AHCD1599_01, o qual resul-
ta da junção de duas bobinas anteriormente numeradas
como AH10715 e AH10716 11.

ANÁLISE Gravação de te lefonemas de censores 
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O Arquivo RTP estimou que o registo se reporta ao
período "entre 20 e 25 de abril de 1974" mas uma análise
minuciosa da gravação permite detetar onze blocos, numa
sequência cronológica que não corresponde à opção de
colocar em primeiro lugar a bobine AH10715. De facto,
nesta bobina, dos oito segmentos, cinco são do dia 25 de
abril (bloco II e bloco IV a VII), o registo dos blocos I e III
reporta-se a poucos dias antes do 25 de abril e só o bloco
VIII foi gravado no final do mês de fevereiro de 1974. Já a
bobina AH10716, em segundo plano na sequência, é toda
ela preenchida com as gravações da última semana de
fevereiro de 1974 (Ver tabela).

Na economia geral do ficheiro o dia da Revolução
ocupa apenas 20%, mas fornece uma imagem sonora par-
ticularmente interessante das comunicações entre Lisboa
e Porto, culminando num telefonema às 15 horas quando
a direção da censura já tinha abandonado as instalações.
Nele o capitão Correia de Barros dá conta do clima vivido
na comissão do Porto: "Nós aqui…não sabem nada … Há
umas coisas das emissoras francesas. Aqui a Artilharia está

ocupada, não é, o CICA também, o Quartel-General tam-
bém (…). Aqui há calma. Mas mais nada. (…)". Fica a pro-
messa de novo contacto com Lisboa por volta das cinco da
tarde. 

A gravação evidencia não só a ignorância da comissão
do Porto sobre a evolução das operações militares como a
incapacidade de Lisboa em dar instruções, pela dificulda-
de nas comunicações telefónicas e, sobretudo, pela parali-
sia em que o aparelho repressivo mergulhou com o desen-
cadear do golpe militar. Quando o diretor Mário Bento,
visivelmente perturbado, é confrontado com a notícia da
ocupação do Terreiro do Paço a sua reação imediata é man-
dar cortar tudo, desde o avanço das tropas do MFA, à sin-
gular ordem para cortar "Rádio Clube Português - A Voz
das Forças Armadas" e todas as fotografias que a imprensa
tinha começado a publicar à revelia do "lápis azul".
Acumulam-se as provas que alguns jornais teimam em
mandar à censura e a única recomendação do diretor é
"reter" a informação como se fosse possível barrar o curso
dos acontecimentos. "Num segundo, aquele opressivo

Fonte: elaboração própria com base no ficheiro AHCD1599_01 dos Arquivos da RTP

FICHEIRO
AHCD1599_01

BLOCOS
(duração)

TEMPOS
GRAVAÇÃO

PUBLICAÇÃO
NA IMPRENSA

CENSORES

Bobina
AH10715

Bloco I
(2´07´´)

0 - 02´07´´ Diário de Lisboa, 20
abril e 22 abril; A
Capital, 24 abril 1974

Lisboa: ?
Porto: Coronel Pires (?)

Junção de
bobinas aos

0:31´:28´´

Bobina
AH10716

Bloco II
(1 ´03´´)

2´07´´-3´10´´ 25 abril 1974, manhã Lisboa: dr. Mário Bento
Porto: dr. A. Ornelas

Bloco III
(2´25´´)

3´10´´ - 5´35´´ Diário de Lisboa, 24
abril 1974
A Capital, 24.4.1974

Não identificados

Bloco IV
(2´28´´)

5´51´´ - 8´37´´ 25 abril 1974, c. 13
horas

Lisboa: dr. Mário Bento
Porto: dr. Relvas 

Bloco VI
(7´59´´)

8´51´´-16´50´´ 25 abril 1974, c. 14
horas

Lisboa: dr. Mário Bento; 
Porto: dr. Relvas 

Bloco VII
(1´35´´)

17´01´´-18´36 25 abril 1974, às 15
horas

Lisboa: capitão Martins;
Porto: cap. Correia de
Barros

Bloco VIII
(13´07´´)

18´42´´ -31´49´´ A Capital, 22 fevereiro
1974; Diário de Lisboa,
22.2.1974

Não identificados

Bloco IX
(19´31´´)

31´50´´ - 50´19´´ República, 23.2.74;
Diário de Lisboa,
25.2.1974; Voz
Portucalense, 2.3. 1974 

Lisboa: ?
Porto: cor. Roma
Torres (?)

Bloco X
(2´16´´)

50´20´´ - 52´36´´ 24.2.1974 (?) Lisboa: coronel
Orlando Oliveira;
Porto:dr. A. Ornelas

Bloco XI
(10´59´´)

52´42´´- 1h 3´41´´ República, 25 fevereiro
de 1974; Voz
Portucalense, 23.2.74;
Jornal de Notícias,
26.2.1974

Lisboa: capitão Isidro
Martins (?)
Porto: coronel Roma
Torres

Bloco V
(13´´)

8´38´´ - 8´51´´ 25 abril 197 Lisboa: dr. Mário Bento ?
Porto: capitão Correia
de Barros 
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regime ditatorial, passara de uma autoconfiança ilimitada
- que lhe era dada por meio século de poder -, a um esta-
do de total desorientação e paralisia, provocado pela ação
decidida de uma centena e meia dos seus capitães…"   12

(Luz, 2017: 145).
Se estes registos documentam, no plano sonoro, o

sobressalto do 25 de abril, já os restantes são um expressi-
vo documento da rotina do aparelho censório.
Reportando-se ao final do mês de fevereiro de 1974, os
blocos VIII, X e XI, ilustram o duplo papel dos telefone-
mas entre comissões: por um lado, as "intervenções",
como explica o censor, "o que se corta", por outro, o con-
trole imediato do já publicado ("cumpriram/não cumpri-
ram") na imprensa da capital como orientação para a
Comissão do Porto que, em caso de dúvida, deve seguir a
censura ao Diário de Lisboa, diretiva anteriormente docu-
mentada quando perante uma situação de "divergência
de critérios" entre Lisboa e a censura do Porto, o diretor
Neves Martinha lembrou "a vantagem de efetuar-se sem-
pre a censura dos jornais do Porto, pelos textos dos ves-
pertinos de Lisboa aí chegados"  13.

Num período marcado por forte agitação laboral, a pre-
ocupação da censura centra-se nas reuniões sindicais, rei-
vindicações salariais, movimentos grevistas - "Bem, o que
não se pode é fazer relações [sic] a greves!", como a luta dos
metalúrgicos em Vieira de Leiria14, os preços dos combustí-
veis, as manifestações contra a guerra colonial e de propa-
ganda do 1º de maio, em Lisboa a 21 de fevereiro, na Cova
da Piedade a 23 de abril, a repressão da luta estudantil. 

De salientar ainda a vigilância apertada ao semanário
Voz Portucalense, órgão da diocese do Porto, que vê siste-
maticamente grande parte da produção jornalística reta-
lhada pela censura15, numa altura em que o "Clero
Progressista e Católicos Dissidentes" eram classificados
como parte do "INIMIGO" em diretiva do Ministério da
Defesa Nacional16.

Por outro lado, as contradições dentro do regime, pela
ação de sectores ultranacionalistas, encontram expressão
no livro “Nós nunca seremos a geração da traição”, com
material do I Congresso dos Combatentes do Ultramar. O
jornalista de A Época, José Manuel Pintasilgo, é citado nos
telefonemas como estando a desenvolver esforços junto
da direção da censura para ultrapassar a proibição do
livro, o que aconteceu em março17. 

Tratando-se dum registo com claras sobreposições e
cortes, uma pequena amostra duma atividade prolonga-
da, é de assinalar a natureza da linguagem desbragada
que censores do Porto utilizam nas conversas com Lisboa
que, por alguma forma, corrobora a postura hostil para
com os chefes de redação e que perdurou na memória de
profissionais do Porto: "Limpou-se tudo aquilo de que
voltam a falar…"; "Então tenho que fazer outra poda
maior ali naquele…"; "Pronto! Deste Voz Portucalense esta-
mos entendidos. Está quase tudo cortado! Era melhor era
cortá-lo todo, carago! (risos)"; "… preços da gasolina. Até aí

vai tudo abaixo!"; "…os jornais começam a seringar-
nos…", a última frase já na manhã de 25 de abril.

4. COMISSÃO DE CENSURA DO PORTO

A
relação entre a censura e os jornalistas foi
sempre conflitual. Salazar, que superin-
tendia a máquina censória, chegou a
admitir que "a Censura molesta um
pouco os jornais", problema que o regime
subordinou ao princípio reiterado de que
ao Estado competia impedir a "perversão

da opinião pública" 18. Nas "Normas de serviço interno -
recomendação" (1956), o diretor-adjunto discorre sobre hie-
rarquia e disciplina no aparelho censório, defendendo "o
estabelecimento de relações cordiais com os proprietários,
diretores, editores e redatores e a maior urbanidade no tra-
tamento com as pessoas", advertindo que "um tratamento
menos cortês, um simples levantar de voz , uma resposta
brusca, todo o procedimento imperativo, é de evitar (…)" 19.

Mas os jornalistas do Porto revelam uma experiência
bem diferente. Pinto Garcia, sem citar nomes, resume a
relação com os censores como "de não cordialidade". Para
Manuel Ramos, também do Jornal de Notícias, o telefone

ANÁLISE Gravação de te lefonemas de censores 
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Mas os jornalistas do Porto revelam uma experiência
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era a "arma" predileta dos censores: "Telefonavam à 1 ou 2
da manhã, obrigavam-nos a alterar páginas a caminho da
rotativa. Era desesperante" 20. Recorda ainda o capitão José
Eduardo Correia de Barros: "irascível, fascista, um homem
de direita" e o alferes Ponce de Castro, censor profissional
desde 1936: "um homem (…) horrível. Dava uns berros e
nós acautelávamo-nos" 21. 

Costa Carvalho relembra como os censores começavam
a conversa: "Ora bem, vamos às instruçõezinhas para
hoje!" 22 e sobre os homens do "lápis encarnado", usado no
Porto: o "Dr. Ornelas era de uma educação esmerada, falas
mansas e não impositivas", o tenente Almeida Teixeira, um
"arrieiro". Por fim, para Manuel António Pina, o coronel
Roma Torres era um homem comum, um homem do regi-
me (…) pouco tolerante, reservado e do ponto de vista
intelectual muito fechado" 23.

Noutro plano, o formalismo na relação dentro do apa-
relho espelha um tom reverente entre os censores do
Porto, drs. Ornelas e Relvas, e o diretor, tratado por
"Vosselência", no dia da Revolução. 

Dirigida por militares no ativo até à década de 1950, a
comissão do Porto vai ter à sua frente em 1955 um antigo
militar, licenciado em Direito, Agostinho Seguro Pereira,
exonerado em 9.5.1959 no meio de acusações invulgares,

acusado pelo presidente interino alferes Ponce de Castro
de "energúmeno", com uma gestão "atrabiliária, indecen-
te, ridícula e profissionalmente incompetentíssima". A
entrada para a comissão em 1960 do dr. Alexandre Pestana
de Ornelas não terá superado todos os problemas inter-
nos, levando à deslocação para o Porto entre 1967 e 1968
de um "comissário político", o censor major piloto-aviador
Fernando Tártaro. Nos últimos anos da ditadura a censu-
ra portuense foi quase sempre constituída por oficiais do
exército na reserva ou reformados, denotando um proces-
so de desmilitarização mais lento que em Lisboa.

Por fim, estas gravações remetem-nos ainda para dois
novos nomes na comissão do Porto: o coronel Pires (?) e o
dr. Relvas24, cujo registo parece credenciá-lo como o novo
presidente. Em contrapartida, sabemos que o tenente
Almeida Teixeira foi expulso em fevereiro de 197425 por
uma falta "particularmente grave", relacionada com a
divulgação do documento “Imperativo de Consciência”
em que o colonialismo português em Moçambique era
questionado pelos Missionários Combonianos, proscritos
da colónia em março e abril de 197426.

Encarregado pelo Governo marcelista de promover
um inquérito27 ao funcionamento da censura no
Continente, o diretor, tenente José de Sousa Nazaré, des-

Da esquerda para a direita: Correia de Barros, Roma Torres -- que

Manuel António Pina descreve como “pouco tolerante” -- e

Armando Páscoa, último chefe militar da censura,

que ambicionava “um controlo perfeito dos jornais”

[ Fotos: Arquivo Histórico Militar ]
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creve-a como "uma estrutura velha de mais de 30 anos",
"obsoleta", sujeita a "constantes deslizes". De facto, desde
a reorganização de 1933 as mudanças ocorridas no apare-
lho censório situaram-se essencialmente na centralização
do serviço e na renovação do pessoal político (Gomes,
2013: 97-100).

Caetano manteve a censura, recriando-a em 1972 como
Comissão Central de Exame Prévio, e reforçou a liderança
da máquina censória com o coronel Armando Páscoa,
apostando na sua racionalização e eficiência - é dele o de-
sígnio de "um controlo perfeito dos jornais que se publi-
cam no País" 28 -, ao mesmo tempo que se assistia a um pro-
cesso de concentração de empresas jornalísticas por gru-
pos económicos onde se estimulava a autocensura e meca-
nismos de censura interna (Cabrera, 2006: 259).

Depois da derradeira transferência dos serviços de cen-
sura em Lisboa (1969), será a vez de Coimbra (1970) e do
Porto, em julho de 1971, para um moderno edifício na
praça D. João I, face à degradação do espaço na rua de
Santa Catarina, episódio associado à instalação do equipa-
mento de gravação no Porto. 

Desde há tempos que estamos a utilizar, por
empréstimo, um gravador a que se adapta um dis-
positivo que permite captar as conversas telefónicas
e que as reproduz no final da conversação. A utilida-
de de tal aparelho não necessita de encómios bas-
tando citar que quando as recomendações são
extensas ou quando há necessidade de transmitir
artigos, locais ou notícias sujeitas a certas limitações,
o emprego do aparelho confirma a transmissão
resolvendo qualquer dúvida entendimento. Assim
se V. Exª entender que merece provimento este meu
pedido, aí o deixo formulado para ser atendido no
orçamento para o próximo ano. O custo do gravador
é de cerca de 3000$00 (Três mil escudos)29.

O coronel Páscoa visitou esta comissão, em outubro de
1970, com o diretor geral da Informação e, por certo, não
só ficou decidido o problema logístico como a adoção da
nova tecnologia, aparentemente, por iniciativa do presi-
dente da comissão do Porto.

Dos canais de comunicação da censura com a impren-
sa, documentação escrita como ofícios ou circulares envia-
dos por via postal, a utilização do telex das agências noti-
ciosas, os próprios cortes dos granéis, na judiciosa consi-
deração do diretor-adjunto David dos Santos30, o telefone
desempenhava um papel primordial, razão pela qual os
jornais de grande circulação tinham uma ligação direta às
comissões de censura.

No caso dos matutinos do Porto os telefonemas regula-
res decorriam a partir das 20 horas e prolongavam-se pela
madrugada até ao fecho dos jornais pelas 3 da manhã.
Todos os contactos eram anotados no Livro de registos de
Comunicações com as horas, nome do censor que transmi-
tiu e nome do chefe de redação que a recebeu.

Em circunstâncias extraordinárias, quando uma entida-
de oficial pretendia que a censura controlasse a informa-
ção em torno de qualquer incidente, o procedimento era
idêntico, no Registo de pedidos com formulário próprio e
despacho do diretor da censura31.  

No caso da comunicação entre as comissões de Lisboa
e Porto, habitualmente às 22H30 e 01H00 da manhã32, o
diretor Martinha determinou em 1964 que "de futuro, as
'diretivas' transmitidas telefonicamente [deveriam] ser
sempre conferidas e controladas, tal constando dos respe-
tivos registos33. No mesmo ano deu-se uma extensão de
contactos telefónicos diários com as delegações de Beja e
Évora, onde também se publicavam jornais diários34,
medida que não foi alargada a todas as delegações, devi-
do à política de contenção de despesas.

Se a gravação de chamadas no Porto data de meados de
1970, em Coimbra deve ter sido implementada a partir de

ANÁLISE Gravação de te lefonemas de censores 

À esquerda, a sede da Censura

no Porto que se situava na Praça

D. João I, 25- 4º Esq.º e, à direi-

ta, a sede da Censura em Lisboa.

O Século de 27.4.1974 também

registou o ataque à sede da

Censura
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1971, incluindo, em qualquer dos casos, a gravação dos
contactos com a imprensa diária. No relatório do coronel
Páscoa de junho de 1971 diz-se expressamente:

Dadas as constantes contradições em que por vezes
alguns jornais vinham a cair ao ser-lhes imputada
determinada falta e ainda para que não possa haver
qualquer dúvida sobre instruções telefónicas transmi-
tidas pela Direção destes Serviços ao fazer-se durante
a noite o balanço de "cortes" e ao serem dadas quais-
quer indicações eventuais, atribuiu a Direção destes
Serviços às Comissões de Porto e Coimbra, um grava-
dor que regista as conversações havidas. Assim que
toda a conversa havida entre o oficial de serviço da
Comissão de Coimbra e o jornal "DIÁRIO DE COIM-
BRA" se acha gravado totalmente, de que esta Direção
tem uma cópia, à disposição da Secretaria de Estado35.

CONCLUSÃO

A
documentação de 1970/1971 fornece
elementos relevantes quanto à origem e
intuito das gravações, quer as internas,
quer as dos contatos com os jornais, um
documento sonoro único no contexto
das ditaduras ibéricas36, mas não pode-
mos concluir existir uma razão unívoca

para a implementação das gravações da comunicação
telefónica. 

No Porto, os três grandes diários mantiveram, sobretu-
do no pós-guerra, um distanciamento, quando não oposi-
ção tolerada face ao regime, acompanhando uma maior
indisciplina no envio de provas à censura, induzida pela
promessa de abertura de Marcelo Caetano. Se o Primeiro de
Janeiro era historicamente considerado de "oposição ao
Estado Novo" 37, no início da década de 60, a intensificação

UM PEDIDO
DA PIDE

Raro exemplar de “Registo de pedidos”,
de 8 de agosto de 1964, com matéria a
censurar por indicação da polícia

política: “Houve esta noite um novo
descarrilamento num comboio de mercadorias
à entrada de Soure. O director da P. I. D. [sic]
mandou prender 3 empregados da CP por
suposta sabotagem, pede para não deixar os
jornais noticiarem as prisões, nem darem a
notícia com grande relevo”. 
O director da Censura, dr. António Martinha,
ordenou que nada fosse publicado sobre
sabotagem, prisões e, sobretudo, nada de
fotografias. Apesar de terem sido enviadas
comunicações  para as três comissões de
Censura e ainda para as delegações de Évora e
Beja, os censores do Porto não entenderam por
inteiro a mensagem. Resultado: os diários do
Porto publicaram fotos  e a imprensa de Lisboa,
impedida de o fazer, protestou indignada com
a falta de uniformidade de critérios censórios.

Registo da Censura

PT/TT/SNI-DSC, cx. 564
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da censura, com a direção de Quesada Pastor38 em 1959, em
plena crise do regime, colocou os outros dois jornais, o
Comércio do Porto39 e o Jornal de Notícias40 (Sousa, 1988 :283),
sob escrutínio cada vez mais rigoroso da censura. 

A instabilidade no pessoal político do Porto e a recorren-
te diferença de critérios entre a censura de Lisboa e a do
Porto, por vezes ultrapassada pelas facilidades concedidas
ao Diário Popular,41 foram igualmente fatores que aumenta-
vam o risco de deslizes na leitura de provas, dando lugar a
situações de melindre que se pretendia evitar a todo o custo,
sobretudo as relacionadas com a guerra colonial, assunto
tabu para o regime. O caso do Diário de Coimbra, que publi-
cou inadvertidamente, em 1971, o discurso do general
Reimão Nogueira42, demitido de comandante da Região
Militar de Coimbra, ilustra esta preocupação, que tivera um
antecedente em 1963, na publicação pelo Comércio do Porto,
do discurso desalinhado do general Luís Augusto Ferreira
Martins, em 30 de abril43. Embora existisse desde a década de
50 um "Serviço de Controle", chefiado agora pelo coronel
Francisco Cardoso Salgado, o registo magnético tornou-se
um mecanismo adicional de fiscalização quando o velho
modelo de censura prévia tinha dificuldade em "dar respos-
ta às solicitações da imprensa face ao esgotamento do regi-
me político" (Gomes, 2013: 99).

As gravações de telefonemas ocorrem, assim, no quadro
contraditório da "continuidade" marcelista, com uma fugaz
descompressão, logo seguida dum adensar do controlo dos
media, quer pela censura, quer pela manipulação da comunica-
ção, tornada indispensável para manter uma legitimidade ilu-
sória do regime que o ato eleitoral de 1969 não lograra obter.
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situações de melindre que se pretendia evitar a todo o custo,
sobretudo as relacionadas com a guerra colonial, assunto
tabu para o regime. O caso do Diário de Coimbra, que publi-
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ta às solicitações da imprensa face ao esgotamento do regi-
me político" (Gomes, 2013: 99).

As gravações de telefonemas ocorrem, assim, no quadro
contraditório da "continuidade" marcelista, com uma fugaz
descompressão, logo seguida dum adensar do controlo dos
media, quer pela censura, quer pela manipulação da comunica-
ção, tornada indispensável para manter uma legitimidade ilu-
sória do regime que o ato eleitoral de 1969 não lograra obter.
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“ENTÃO, OLHE: CORTE O MAIS ALARMISTA”
Os contactos entre os censores de Lisboa e do Porto
no dia 25 de Abril de 1974

BLOCO II – Manhã.
Censores: dr. Mário Bento1, presidente
da Comissão Central de Exame
Prévio, e dr. Alberto Ornelas2,
presidente interino da Comissão de
Censura do Porto.

Porto – Oh, senhor doutor, os jornais
do Porto começam a seringar-nos para
publicar suplementos. Eu não tenho
instruções nenhumas, não é? De
maneira que pedia a Vosselência o
favor de me dizer alguma coisa.
Lisboa (impercetível)
Porto – Tenho mandado cá tudo.
Porto – E a nossa orientação qual é,
senhor doutor?
Lisboa (impercetível)
Porto – Mas aí é que está a dificuldade,
porque não sabemos aqui nada, não é?
(sorrisos)
Lisboa – Não sabem nada…
Porto – Não, não... só consta que há
um movimento militar em Lisboa e
que já há uma junta militar e nada
mais. De concreto não há nada (…)

BLOCO IV – Pelas 13 horas.
Censores: dr. Mário Bento (Lisboa) e
dr. Relvas (Porto)

Porto – Quem fala?
Lisboa – Daqui é o director.
Porto – Daqui é o Relvas, ainda.
Porto – Ligaram para cá. Desligaram e
nós agora conseguimos outra vez ligar.
Lisboa – Olhe, já tem algumas provas?
Porto – Ainda não tenho, não.
Lisboa – Então sem ter provas é difícil.
Porto – Ah, sim…Vosselência tinha dito
que há um erro na Capital no que
tinham publicado.
Lisboa – Pois exatamente. Com certeza
que ainda não conseguiram fazer a
ligação. Ora só um momentinho
(pausa).
Lisboa – Está?
Porto – Estou.

Lisboa – Olhe, por exemplo. Aqui
sobre o Porto, o que eu tenho aqui é
que no Porto o movimento de civis era
normal esta manhã e as emissoras
locais continuavam a transmitir os seus
programas habituais, embora o Rádio
Clube Português de Miramar
estava guardado por tropas. Porém,
cerca das 9 horas (segue-se referência ao
texto do comunicado do MFA).
Lisboa - Esses comunicados (do Rádio
Clube Português) podem ser publicados.
Toda a gente os ouviu. Sem
comentários, não é, esses são
publicados.
Porto – Sim, senhor. E nada mais.
Lisboa – E nada mais.
Porto – Está muito bem.
Lisboa – Bom. Mas quando aparecer
alguma prova, ligue!
Porto – Está bem. A questão é ter
facilidade em conseguir a ligação.
Lisboa – Pois é. É um problema.
Porto – Pronto. Muito obrigado. Até já.

BLOCO VI – Pelas 14 horas.
Censores: dr. Mário Bento (Lisboa) e
dr. Relvas (Porto).

Porto – Estou. Aqui é o Relvas.

Lisboa – Tenha a bondade, senhor
doutor. Daqui é Mário Bento.
Porto – Oh, senhor doutor, só agora é
que nos chegaram as provas. Temos
aqui uma série delas e há aqui umas
que (…) duas páginas já. No que se
refere ao seguinte… Não li tudo, mas
o título diz logo tudo. “Neutralizadas
forças de choque da Polícia de
Segurança Pública e de Cavalaria 7
pela Escola Prática de Cavalaria de
Santarém…
Lisboa – Como? Como?!
Porto – “Neutralizadas forças de
choque da Polícia de Segurança
Pública e de Cavalaria 7 pela Escola
Prática de Cavalaria de Santarém”
Lisboa – Pois…
Porto – “… que tomaram o Terreiro do
Paço”.
Lisboa – Tomaram o Terreiro do Paço?
Pois, isso é de cortar! O senhor doutor
corte isso tudo, corte!
Porto – “Polícia de Segurança Pública
e Guarda Nacional Republicana e
Direção-Geral de Segurança e Legião
Portuguesa aconselhadas a não tomar
iniciativas”.
Lisboa – E o texto?
Porto – (…) É do segundo
comunicado (…) (do MFA, emitido pela
primeira vez no Rádio Clube Português às
5h45, com avisos explícitos às forças de
segurança).
Lisboa – (…) Isso pode autorizar.
Porto – “Grande movimento de tropas
na zona do Terreiro do Paço”. Esta
parte é muito má! Eu não li. Mas está
aqui o senhor coronel que leu e diz
que é muito má. “Tropas de Aveiro e
da Figueira da Foz controlam Peniche.
Viseu: duas colunas seguiram para a
capital”.
Lisboa – Isso é de cortar!
Porto – “Tomados às 3 horas os postos
da Emissora Nacional, Rádio Clube
Português e o Quartel-General de
Lisboa”.

ANÁLISE Gravação de te lefonemas de censores 

42a53.qxd  25-12-2014  14:03  Page 52



52|Jan/Abr 2020|JJ

“ENTÃO, OLHE: CORTE O MAIS ALARMISTA”
Os contactos entre os censores de Lisboa e do Porto
no dia 25 de Abril de 1974

BLOCO II – Manhã.
Censores: dr. Mário Bento1, presidente
da Comissão Central de Exame
Prévio, e dr. Alberto Ornelas2,
presidente interino da Comissão de
Censura do Porto.

Porto – Oh, senhor doutor, os jornais
do Porto começam a seringar-nos para
publicar suplementos. Eu não tenho
instruções nenhumas, não é? De
maneira que pedia a Vosselência o
favor de me dizer alguma coisa.
Lisboa (impercetível)
Porto – Tenho mandado cá tudo.
Porto – E a nossa orientação qual é,
senhor doutor?
Lisboa (impercetível)
Porto – Mas aí é que está a dificuldade,
porque não sabemos aqui nada, não é?
(sorrisos)
Lisboa – Não sabem nada…
Porto – Não, não... só consta que há
um movimento militar em Lisboa e
que já há uma junta militar e nada
mais. De concreto não há nada (…)

BLOCO IV – Pelas 13 horas.
Censores: dr. Mário Bento (Lisboa) e
dr. Relvas (Porto)

Porto – Quem fala?
Lisboa – Daqui é o director.
Porto – Daqui é o Relvas, ainda.
Porto – Ligaram para cá. Desligaram e
nós agora conseguimos outra vez ligar.
Lisboa – Olhe, já tem algumas provas?
Porto – Ainda não tenho, não.
Lisboa – Então sem ter provas é difícil.
Porto – Ah, sim…Vosselência tinha dito
que há um erro na Capital no que
tinham publicado.
Lisboa – Pois exatamente. Com certeza
que ainda não conseguiram fazer a
ligação. Ora só um momentinho
(pausa).
Lisboa – Está?
Porto – Estou.

Lisboa – Olhe, por exemplo. Aqui
sobre o Porto, o que eu tenho aqui é
que no Porto o movimento de civis era
normal esta manhã e as emissoras
locais continuavam a transmitir os seus
programas habituais, embora o Rádio
Clube Português de Miramar
estava guardado por tropas. Porém,
cerca das 9 horas (segue-se referência ao
texto do comunicado do MFA).
Lisboa - Esses comunicados (do Rádio
Clube Português) podem ser publicados.
Toda a gente os ouviu. Sem
comentários, não é, esses são
publicados.
Porto – Sim, senhor. E nada mais.
Lisboa – E nada mais.
Porto – Está muito bem.
Lisboa – Bom. Mas quando aparecer
alguma prova, ligue!
Porto – Está bem. A questão é ter
facilidade em conseguir a ligação.
Lisboa – Pois é. É um problema.
Porto – Pronto. Muito obrigado. Até já.

BLOCO VI – Pelas 14 horas.
Censores: dr. Mário Bento (Lisboa) e
dr. Relvas (Porto).

Porto – Estou. Aqui é o Relvas.

Lisboa – Tenha a bondade, senhor
doutor. Daqui é Mário Bento.
Porto – Oh, senhor doutor, só agora é
que nos chegaram as provas. Temos
aqui uma série delas e há aqui umas
que (…) duas páginas já. No que se
refere ao seguinte… Não li tudo, mas
o título diz logo tudo. “Neutralizadas
forças de choque da Polícia de
Segurança Pública e de Cavalaria 7
pela Escola Prática de Cavalaria de
Santarém…
Lisboa – Como? Como?!
Porto – “Neutralizadas forças de
choque da Polícia de Segurança
Pública e de Cavalaria 7 pela Escola
Prática de Cavalaria de Santarém”
Lisboa – Pois…
Porto – “… que tomaram o Terreiro do
Paço”.
Lisboa – Tomaram o Terreiro do Paço?
Pois, isso é de cortar! O senhor doutor
corte isso tudo, corte!
Porto – “Polícia de Segurança Pública
e Guarda Nacional Republicana e
Direção-Geral de Segurança e Legião
Portuguesa aconselhadas a não tomar
iniciativas”.
Lisboa – E o texto?
Porto – (…) É do segundo
comunicado (…) (do MFA, emitido pela
primeira vez no Rádio Clube Português às
5h45, com avisos explícitos às forças de
segurança).
Lisboa – (…) Isso pode autorizar.
Porto – “Grande movimento de tropas
na zona do Terreiro do Paço”. Esta
parte é muito má! Eu não li. Mas está
aqui o senhor coronel que leu e diz
que é muito má. “Tropas de Aveiro e
da Figueira da Foz controlam Peniche.
Viseu: duas colunas seguiram para a
capital”.
Lisboa – Isso é de cortar!
Porto – “Tomados às 3 horas os postos
da Emissora Nacional, Rádio Clube
Português e o Quartel-General de
Lisboa”.
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Lisboa – É cortar o Quartel-General
de Lisboa.
Porto – O Quartel-General…
Lisboa – O resto, os postos, está bem,
já toda a gente sabe.
Porto – “Forças de Vila Real
permanecem nos quartéis. Rádio
Clube Português, a Voz das Forças
Armadas”.
Lisboa – Como?!
Porto – “Rádio Clube Português, a Voz
das Forças Armadas”.
Lisboa – É cortar “A Voz das Forças
Armadas”, não é? É em título, não é?
Porto – É em título. E é tudo assim,
deste teor.
Lisboa – Sim, sim. Então, olhe: corte o
mais alarmista.
Porto – Está? Está?
Lisboa – Estou. Estou.
Porto – É que é muito difícil. Já são
duas páginas completas. (…) (Pausa.
Vozes exaltadas na comissão do Porto:
(…) - O que é que eles querem que
saia? Pronto, acabou…”
Porto – Oh, senhor doutor, conforme
disse há pedaço era nada que atinja os
membros do Governo (…) O
comunicado do Rádio Clube
Português pode ser publicado sem
comentários.
Lisboa – Sim…
Porto – Há mais alguma coisa? É
impossível estar a ler isto tudo.
Lisboa – Pois é. São tantas coisas…
Quer dizer, tudo o que seja dito no
condicional, teria havido ou teria sido.
Compreende? Sim, tudo o que seja
dito como coisa suposta e não facto
concreto, aí cortar também. E essas
notícias sobre sublevações das várias
unidades, cortar também.
Porto – Sim, senhor. E fotografias?
Lisboa – Ai, fotografias nós temos
cortado tudo.
Porto – Ah, cortaram tudo?
Lisboa -A Capital publicou algumas,
mas não mandou cá, não é?
Porto -Sim, senhor. É que vem tudo
cheio de fotografias … do Quartel-
General com as tropas, da Câmara
Municipal…
Lisboa – Aí do Porto?
Porto – Aqui do Porto.
Lisboa – Ah, olhe, isso corte. (…)

(Pausa. Vozes de censores enumerando os
quartéis ocupados).
Lisboa – Nós aqui também cortámos
que o Quartel-General do Porto foi
ocupado. Mande cortar.
Porto - Também cortaram (pausa) a
ocupação do Quartel-General…
Porto – Pronto, senhor doutor.
Lisboa - Olhe, eu cá estou.
Porto – Está bem, senhor doutor.
Então, boa tarde, até logo.

BLOCO VII – Pelas 15 horas
(último registo)
Censores: capitão Martins3(Lisboa) e
capitão Correia de Barros4 (Porto).

Lisboa – Estou. Capitão Martins?
Porto – Correia de Barros. Estou aqui
com o coronel Saraiva5 e eu.
Queríamos instruções!...(risos)
Lisboa – Isso também eu queria!
(risos). Isso também eu queria! Tenho
aqui uma quantidade de provas
demoradas. Mas ninguém da
Direção.
Porto – Sim… isso é o costume.
Nestas alturas é assim mesmo, não é?
Lisboa – E há pouco telefonei para
casa do director. Ele saiu daqui tarde
para almoçar.
Porto – Sim, eu sei.
Lisboa – São três. Não está cá
ninguém. Há pouco telefonei para
casa do director… Falei com ele. A
Capital tinha mandado uma notícia
dizendo que o regimento aqui do
Carmo, onde está o presidente do
Conselho se tinha rendido. Eu
perguntei…O director disse: se for
um facto concreto… O que é que se
faz? Ora, retenha! Foi o que ele me
disse. De maneira que…

Porto – Nós aqui… não sabem
nada… há umas coisas das emissoras
francesas. Aqui a Artilharia está
ocupada, não é, o CICA também, o
Quartel-General também. Parece que
só a Infantaria 6 (…) está à espera. De
resto, está isto assim. Aqui há calma.
Mas mais nada. (…)
Lisboa – Estamos a aguardar.
Porto – Pois é. Pronto, meu capitão.
Até logo.
Lisboa – Depois das cinco…
Porto – Está bem. Muito obrigado.

1) Mário Bento Martins Soares, n. 1928,

licenciado em Direito, deputado pelo círculo

da Guarda na IX Legislatura da Assembleia

Nacional (1965-1969). Último chefe da censura

à Imprensa (1.4.1973-25.4.1974). Cf. Gomes, J.

C. (2014), “Os censores do 25 de Abril: o pessoal

político da censura à imprensa”, Jornalismo &

Jornalistas, nº 57, pp. 6-34.

2) Alberto Alexandre Pestana de Ornelas

(1907-1984) sucedeu na presidência da

Comissão de Censura do Porto ao coronel

Arnaldo Alfredo Fontes em 1.10.1960. Natural

do Funchal, iniciou o curso de Direito em

Coimbra em 1927, vindo a completá-lo em

Lisboa, em 1936. Exerceu a título interino a

presidência da comissão do Porto até perto do

25 de Abril, tendo cedido eventualmente a

presidência ao dr. Relvas, interveniente na

gravação.

3) Não sabemos se o interlocutor do Porto

nesta última gravação de 25 de abril é o

capitão António Boleto Ferro Martins, na

Censura desde 1966, subchefe de grupo em

1969 ou o capitão António Isidro Martins,

igualmente censor em Lisboa desde 1967,

subchefe de grupo nomeado em 1970

controlador-adjunto da Direção.

4) No Porto, o capitão miliciano de Infantaria

na disponibilidade José Eduardo Correia de

Barros integrou a Comissão de Censura à

Imprensa em 1.7.1960.

5) O coronel de Artilharia na reserva António

Pedro Saraiva Júnior, entrou no aparelho da

censura em 1966, ocupando em 1974 o cargo

de chefe de grupo interino na comissão de

seis elementos. Convidado em 1969 pelo

chefe da Censura, coronel Páscoa, para

presidir à comissão do Porto, declinou,

alegando motivos de saúde, e a existência na

comissão de pessoas mais qualificadas para o

cargo.

JJ

Mário Bento e Alberto Ornelas
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O MÉDICO FALADOR 
E A CÂMARA OCULTA
A câmara oculta e outros meios dissimulados para recolher
depoimentos são os derradeiros recursos no arsenal de um jornalista,
mas serão admissíveis para recolher prova de um crime contra a
saúde pública? Em 1997, a SIC defendeu essa tese.

Gonçalo Pereira Rosa (texto) Luís Taklim (ilustração)

Q
uarta-feira, 28 de Maio de 1997, 11
horas da manhã. 
À hora marcada, os jornalistas Aníbal
Mendonça e Nuno Baptista compa-
recem à porta de uma clínica de
Matosinhos onde trabalha um médi-
co de clínica geral, mestre em medi-

cina desportiva e com experiência no futebol profissional. 
Apesar de ter sido subdirector da Gazeta dos Desportos e

correspondente do Norte Desportivo, Mendonça é um rosto
pouco conhecido no desporto português e é nesse anonima-
to que a equipa do programa “Os Donos da Bola” confia. Na
ocasião, veste a pele de um dirigente do Sporting da
Covilhã desejoso de informação para poder salvar o seu
clube da despromoção a duas jornadas do fim do campeo-
nato da II Divisão. Baptista é apresentado como filho do
dirigente e leva uma câmara dissimulada, que gravará a
conversa sem conhecimento e permissão do visado, naque-
le que foi o primeiro episódio de câmara oculta do jornalis-
mo televisivo português.

“Recebi informação de uma fonte fidedigna que me contou
que um médico no Porto abastecia de droga os desportistas”,
conta Aníbal Mendonça, agora com 81 anos. “Decidi então
entrar em contacto com o médico e disse-lhe que era dirigen-
te do Sporting da Covilhã – foi o clube que me ocorreu, por ser
distante e mais improvável que tivesse relações com um médi-
co do Porto. Ao fim de algumas conversas, conquistei a con-
fiança dele e consegui então agendar um encontro”.

Sem qualquer laço laboral com a SIC, Aníbal Mendonça
revela a Emídio Rangel a história que tem em mãos.
Conheciam-se das conferências de imprensa em Lisboa e
Mendonça chegara a ser testemunha de defesa num proces-
so que visava o então director de Informação e Programas
da SIC. Rangel vê no episódio a promessa de uma história
explosiva e remete o jornalista para a equipa do programa.

Meticuloso, Aníbal Mendonça manda fazer seis cartões
de visita com o logótipo do clube serrano para solidificar a

sua identidade como dirigente. Viaja para o Porto na terça-
feira, véspera do encontro, e faz o reconhecimento do bairro
onde o médico trabalha. “Ficámos num hotel em Espinho –
eu, o rapaz que a SIC encarregou de se fazer passar por meu
filho e que tinha a função de dissimular uma câmara à cintu-
ra, o Paulo Garcia e um cameraman da SIC. Combinámos os
procedimentos. Eu estacionaria num lugar onde o meu carro
não pudesse ficar obstruído, pois antecipámos a hipótese de
o médico reagir com violência. Decidimos que eu entraria
com o Nuno Baptista, esticaria a conversa e, quando saísse, o
Paulo entrava com o cameraman”. Segue-se um carrossel de
revelações que agitaria o ano no futebol português.

A CONVERSA
Socorro-me da transcrição da gravação publicada no jornal
A Bola de 31 de Maio de 1997 e do acórdão do Tribunal da
Relação do Porto de 10 de Março de 2004, com a ressalva
importante de que a defesa do médico argumentou em
todas as instâncias jurídicas que a gravação emitida pela SIC
truncava partes significativas da conversa, em prejuízo da
sua posição. A gravação não está disponível na Internet,
nem é fornecida pela SIC, porque Jorge Schnitzer, editor de
Desporto da SIC desde a primeira emissão, intentou e ga-
nhou uma acção contra a estação, reivindicando direitos de
autor sobre o programa. Neste texto, não identificarei o
nome do médico, uma vez que ele nunca foi condenado em
tribunal.

Mendonça foi directo ao assunto. Dirigia o clube serrano
e precisava de ajuda. Tinham-lhe falado de Pervitin, um
medicamento poderoso.

O médico explicou-lhe que o medicamento já só se arran-
java na “candonga”, pois tinha sido retirado das farmácias.
Antes, custava 500 ou 600 escudos e podia ser comprado pelo
massagista ou pelo socorrista, mas o preço disparara agora
para 140 contos (cerca de 700 euros). Existia em comprimidos
ou em dose injectável. As ampolas da dose injectável tinham
mais substância activa e dispunham de outra vantagem: “As

HISTÓRIAS
DE

JORNALISTAS
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O MÉDICO FALADOR 
E A CÂMARA OCULTA
A câmara oculta e outros meios dissimulados para recolher
depoimentos são os derradeiros recursos no arsenal de um jornalista,
mas serão admissíveis para recolher prova de um crime contra a
saúde pública? Em 1997, a SIC defendeu essa tese.

Gonçalo Pereira Rosa (texto) Luís Taklim (ilustração)

Q
uarta-feira, 28 de Maio de 1997, 11
horas da manhã. 
À hora marcada, os jornalistas Aníbal
Mendonça e Nuno Baptista compa-
recem à porta de uma clínica de
Matosinhos onde trabalha um médi-
co de clínica geral, mestre em medi-

cina desportiva e com experiência no futebol profissional. 
Apesar de ter sido subdirector da Gazeta dos Desportos e

correspondente do Norte Desportivo, Mendonça é um rosto
pouco conhecido no desporto português e é nesse anonima-
to que a equipa do programa “Os Donos da Bola” confia. Na
ocasião, veste a pele de um dirigente do Sporting da
Covilhã desejoso de informação para poder salvar o seu
clube da despromoção a duas jornadas do fim do campeo-
nato da II Divisão. Baptista é apresentado como filho do
dirigente e leva uma câmara dissimulada, que gravará a
conversa sem conhecimento e permissão do visado, naque-
le que foi o primeiro episódio de câmara oculta do jornalis-
mo televisivo português.

“Recebi informação de uma fonte fidedigna que me contou
que um médico no Porto abastecia de droga os desportistas”,
conta Aníbal Mendonça, agora com 81 anos. “Decidi então
entrar em contacto com o médico e disse-lhe que era dirigen-
te do Sporting da Covilhã – foi o clube que me ocorreu, por ser
distante e mais improvável que tivesse relações com um médi-
co do Porto. Ao fim de algumas conversas, conquistei a con-
fiança dele e consegui então agendar um encontro”.

Sem qualquer laço laboral com a SIC, Aníbal Mendonça
revela a Emídio Rangel a história que tem em mãos.
Conheciam-se das conferências de imprensa em Lisboa e
Mendonça chegara a ser testemunha de defesa num proces-
so que visava o então director de Informação e Programas
da SIC. Rangel vê no episódio a promessa de uma história
explosiva e remete o jornalista para a equipa do programa.

Meticuloso, Aníbal Mendonça manda fazer seis cartões
de visita com o logótipo do clube serrano para solidificar a

sua identidade como dirigente. Viaja para o Porto na terça-
feira, véspera do encontro, e faz o reconhecimento do bairro
onde o médico trabalha. “Ficámos num hotel em Espinho –
eu, o rapaz que a SIC encarregou de se fazer passar por meu
filho e que tinha a função de dissimular uma câmara à cintu-
ra, o Paulo Garcia e um cameraman da SIC. Combinámos os
procedimentos. Eu estacionaria num lugar onde o meu carro
não pudesse ficar obstruído, pois antecipámos a hipótese de
o médico reagir com violência. Decidimos que eu entraria
com o Nuno Baptista, esticaria a conversa e, quando saísse, o
Paulo entrava com o cameraman”. Segue-se um carrossel de
revelações que agitaria o ano no futebol português.

A CONVERSA
Socorro-me da transcrição da gravação publicada no jornal
A Bola de 31 de Maio de 1997 e do acórdão do Tribunal da
Relação do Porto de 10 de Março de 2004, com a ressalva
importante de que a defesa do médico argumentou em
todas as instâncias jurídicas que a gravação emitida pela SIC
truncava partes significativas da conversa, em prejuízo da
sua posição. A gravação não está disponível na Internet,
nem é fornecida pela SIC, porque Jorge Schnitzer, editor de
Desporto da SIC desde a primeira emissão, intentou e ga-
nhou uma acção contra a estação, reivindicando direitos de
autor sobre o programa. Neste texto, não identificarei o
nome do médico, uma vez que ele nunca foi condenado em
tribunal.

Mendonça foi directo ao assunto. Dirigia o clube serrano
e precisava de ajuda. Tinham-lhe falado de Pervitin, um
medicamento poderoso.

O médico explicou-lhe que o medicamento já só se arran-
java na “candonga”, pois tinha sido retirado das farmácias.
Antes, custava 500 ou 600 escudos e podia ser comprado pelo
massagista ou pelo socorrista, mas o preço disparara agora
para 140 contos (cerca de 700 euros). Existia em comprimidos
ou em dose injectável. As ampolas da dose injectável tinham
mais substância activa e dispunham de outra vantagem: “As
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pessoas podem chegar ao intervalo e tomarem não sei quê...
Percebem que não vem o controlo e tomam, enquanto os
comprimidos não. Têm de ser tomados uma hora antes”,
explicava ao médico aos “dirigentes” incrédulos.

A conversa evoluiu para as funções do médico em clubes
profissionais. O médico revelou que na época 1996/1997 não
trabalhara em qualquer clube, depois de passagens pelo
Lourosa, Leixões e Belenenses. “Não podia estar este ano…
Acabei por ter uma situação, dá-me ideia de que ainda deu
um bocado de ‘bronca’. Eu sabia quando havia controlo e
quando não havia. Eu soube sempre e então aquilo era na
boa. Andei a época toda a saber…”

Do controlo, Mendonça desviou a conversa para os pro-
dutos proibidos. O médico falou-lhe de Centramina, um sul-
fato de anfetamina, diferente do Pervatin (meta-anfetamina)
e aconselhou procedimentos: “Normalmente, as coisas pas-
sam pelo massagista. Isso é o massagista que vai ter de dar. E
depois há várias situações. Uma delas: o jogador sabe sem-
pre. Porque não há ninguém, ou quase ninguém, que, ao
longo de uma carreira desportiva, não tenha, volta e meia,
tomado isto, aquilo ou aqueloutro”. Mais à frente: “Tem de
haver uma certa confiança, uma certa empatia entre o mas-
sagista e o atleta (…) Você pode comprar as coisas, dá ao mas-
sagista para ele dar aos atletas e depois fica na dúvida se ele
dá ou não dá. (…) Eu estou a alertá-lo. (…) As coisas são
mesmo assim. As pessoas estão a tentar e vocês vão com cer-
teza apostar nestes dois jogos, apostam nos árbitros. É a coisa
mais importante. 80 por cento tem de ir para aí, julgo. Quem
anda no futebol sabe muito bem que é por aí que se vai mui-

tas vezes (…). [Mas] há um sem-número de situações que
têm de ser precavidas e quando as pessoas chegam a esta
fase do tudo ou nada isso tem de estar salvaguardado, por-
que se não se consegue nada, é uma grande frustração”.

Sem se deter, o médico continuou a explicar procedimen-
tos, sublinhando a importância de, no balneário, não per-
manecerem dirigentes ou treinadores, restando apenas o
massagista e os jogadores. Com uma frase que mais tarde
usaria para se defender, o médico referiu: “Nas equipas em
que eu andei, nunca vi ninguém tomar, porque estas coisas
não se obrigam”. Depois, porém, falou da sua experiência
numa fase elucidativa da conversa.

DIÁLOGO EXPLOSIVO
SIC: Claro, não se pode obrigar?
– Há quem queira e há quem não queira. Normalmente,

quem quer e sabe que há um ou outro que não toma, ele
próprio se salvaguarda. “Ouve lá, dá-me aquilo, mas dá-me
aqui”. Escondido lá no balneário. Não sei como é o vosso,
mas pronto, as coisas... Eu julgo que, numa situação destas,
também se não tomarem todos, não é… pronto. Mas convi-
ria, de certa maneira, que houvesse uma grande parte que
tomasse.

Sim, sim, sim.
– Não é para estarem a engolir, comer e cuspir.
Estava a pensar em quê? Seis, sete tomas…
– É os que quiserem. Você tem lá uma equipa, você não

sabe, quer dizer… neste momento quem são os que tomam
e os que não tomam. Há alguns que dizem assim: “Não
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tomo nunca”. E não tomam.
Está bem, doutor. Mas...
– Eu sou um bocado contra isso. Forçar não há hipótese.

Do procedimento de persuasão, a conversa avançou para o
modo de administração. Mendonça quis saber se poderia
fornecer a substância dissimulada no café ou na água e foi-
lhe dito que sim. E o médico avançou com novo conselho:
“Eu era da opinião, como são dois jogos, e como, no fundo,
é para estes dois jogos… que quem tomasse, tomava dois
comprimidos. Dois de uma só vez. (…) Chega lá… dois
comprimidos, pumba!”

Motivado por uma questão colocada por Mendonça, o
médico abordou ainda a cafeína, vendida em Espanha sob o
nome de Durvitan. De acção retardada, libertando a subs-
tância durante oito horas, parecia menos apropriada para
uso no futebol. Mas seguiu-se nova informação reveladora.

É assim que se faz habitualmente?
– Eu fazia e fiz. Eu agora… pronto, não utilizo muito a

cafeína. Quando há controlo…
Utiliza isto?
– Não, não, não! Isto não!
Ah, quando há controlo?
– Os comprimidos, pronto… Utilizo uma coisa que os

ciclistas me arranjaram.
Como se chama?
– É uma composição de várias coisas. É o ozotine, é um

imunomodulador, mete umas coisas francesas, é um estimu-
lante da parte respiratória. Não é estimulante, melhora a
parte respiratória.

Isso, quando é possível arranjar? Desculpe lá, sou
muito curioso...

Eu arranjo-lhe isso… Quer dizer, arranjo-lhe isso, não.
A última vez que comprei essas coisas do ozotine foi o médi-
co do Belenenses, o Dr. X [o médico identificou um clínico].
Foi a França com as camadas jovens e trouxe-me três ou qua-
tro caixas. São umas ampolas… aquilo faz-se lá uma mistura.
Mete um bocadinho de cafeína injectada… não, mete a mis-
tura na própria seringa e depois aquilo… faz-se na seringa
com 10 ou 15cc e depois cada um toma 1,5cc. Passa-se para
outras seringas. Mas aquilo são dois ou três produtos.

Doutor, diga-me quantos comprimidos tenho de levar
agora.

– Vamos fazer uma coisa. Cada caixa tem 20 comprimi-
dos. Por isso, na perspectiva de tomarem dois comprimidos,
leva uma caixa para um jogo. Acho que não se justifica estar
a levar já tudo, sem saber. Porque as coisas são assim… Você
vai experimentar para esse jogo, são 20 comprimidos e vai
ver. E é aí que vai ver o que lhe vai sobrar.

Segue-se uma negociação, no fim da qual o falso dirigente
compra a caixa por 40 contos [200 euros], com a indicação de
discutir com a restante direcção do clube um prémio para a
“ajuda”. O médico confessava ainda que tinha sabido do
produto através de um ciclista famoso [também identifica-

do], vencedor da Volta a Portugal, que viera de Espanha
com a informação.

E, já em jeito de despedida, o médico contou uma última
história. Trabalhara no Belenenses em 1994/1995, depois do
despedimento de José Romão, que fora substituído pelo
treinador João Alves. “Quando eles estavam para descer, eu
caí lá de pára-quedas no fim de Março e aquilo estava para
descer e nós não descemos e foi à base dessas coisas. (…)
Quando o Alves foi para lá, que saiu o Romão, o Belenenses
esteve para descer. O Belenenses teve de ganhar ao Farense
no último jogo, em casa, senão descia. E eu fui para lá dois
jogos antes. Fiz os últimos quatro jogos”.

E foi à base disto?, perguntou Aníbal Mendonça.
– Teve de ser. Não há outro remédio. À base disto e… há

uma outra coisa. Isto não mete golos, nem nada disso.
Claro, é evidente…
– Eu digo-lhe uma coisa. Não vou estar a ensinar, não

tem nada a ver, mas o árbitro é muito importante. Vocês
devem saber.

A EMISSÃO
Depois das despedidas, Aníbal Mendonça e Nuno Baptista
saem do consultório. De imediato, entra o jornalista Paulo
Garcia com o operador de imagem da SIC, levando o médi-
co a balbuciar: “Já fui apanhado!”. “Podia ter sido mais expe-
dito”, conta agora Aníbal Mendonça. “Estava previsto um
interrogatório, mas o Paulo quase não perguntou nada.
Talvez lhe tenha faltado coragem”.

As duas equipas da SIC abandonam rapidamente o local
e só se encontram já depois de Coimbra, numa área de ser-
viço. Trocam impressões. Nessa mesma noite, a SIC começa
a anunciar o programa. Seguem-se dois dias de edição e dis-
cussão na redacção, antes da difusão do programa, pelas
23h30 de sexta-feira, dia 30 de Maio. Antes, porém, já a jus-
tiça estava em marcha.

“Na manhã de quinta-feira, um dia depois da conversa
com o médico, bateram à porta de minha casa, em Cascais.
Eram agentes da Polícia Judiciária do Porto”, conta Aníbal
Mendonça. “Julgo que inicialmente eles tinham dúvidas se
eu era consumidor das substâncias que tinha comprado ao
médico ou se fazia parte da encenação. Percebi também que
tinham receio de que a peça jornalística tivesse ramificações
e atingisse o Futebol Clube do Porto, clube com o qual a SIC
tinha um diferendo profundo. Não tinha. Aliás, nunca visei
este ou aquele clube. Entreguei à Polícia Judiciária os com-
primidos e fomos à esquadra de Cascais para fazer o auto”.

O programa desportivo com maior audiência da televi-
são portuguesa começou com um anúncio bombástico: “A
SIC descobriu um dos armazéns de doping, um gabinete
médico, e o vendedor que é médico e dá autênticas lições
sobre a manipulação de produtos estimulantes para melho-
ria do rendimento desportivo. Por 40 contos, o médico ven-
deu uma embalagem de Centramina, um estimulante peri-
goso, porque, segundo opiniões médicas, aumenta o rendi-
mento hoje, mas pode matar amanhã”.

HISTÓRIAS
DE

JORNALISTAS
O médico fa lador. . .

54a58.qxd  25-12-2014  14:04  Page 56



56|Jan/Abr 2020|JJ

tomo nunca”. E não tomam.
Está bem, doutor. Mas...
– Eu sou um bocado contra isso. Forçar não há hipótese.

Do procedimento de persuasão, a conversa avançou para o
modo de administração. Mendonça quis saber se poderia
fornecer a substância dissimulada no café ou na água e foi-
lhe dito que sim. E o médico avançou com novo conselho:
“Eu era da opinião, como são dois jogos, e como, no fundo,
é para estes dois jogos… que quem tomasse, tomava dois
comprimidos. Dois de uma só vez. (…) Chega lá… dois
comprimidos, pumba!”

Motivado por uma questão colocada por Mendonça, o
médico abordou ainda a cafeína, vendida em Espanha sob o
nome de Durvitan. De acção retardada, libertando a subs-
tância durante oito horas, parecia menos apropriada para
uso no futebol. Mas seguiu-se nova informação reveladora.

É assim que se faz habitualmente?
– Eu fazia e fiz. Eu agora… pronto, não utilizo muito a

cafeína. Quando há controlo…
Utiliza isto?
– Não, não, não! Isto não!
Ah, quando há controlo?
– Os comprimidos, pronto… Utilizo uma coisa que os

ciclistas me arranjaram.
Como se chama?
– É uma composição de várias coisas. É o ozotine, é um

imunomodulador, mete umas coisas francesas, é um estimu-
lante da parte respiratória. Não é estimulante, melhora a
parte respiratória.

Isso, quando é possível arranjar? Desculpe lá, sou
muito curioso...

Eu arranjo-lhe isso… Quer dizer, arranjo-lhe isso, não.
A última vez que comprei essas coisas do ozotine foi o médi-
co do Belenenses, o Dr. X [o médico identificou um clínico].
Foi a França com as camadas jovens e trouxe-me três ou qua-
tro caixas. São umas ampolas… aquilo faz-se lá uma mistura.
Mete um bocadinho de cafeína injectada… não, mete a mis-
tura na própria seringa e depois aquilo… faz-se na seringa
com 10 ou 15cc e depois cada um toma 1,5cc. Passa-se para
outras seringas. Mas aquilo são dois ou três produtos.

Doutor, diga-me quantos comprimidos tenho de levar
agora.

– Vamos fazer uma coisa. Cada caixa tem 20 comprimi-
dos. Por isso, na perspectiva de tomarem dois comprimidos,
leva uma caixa para um jogo. Acho que não se justifica estar
a levar já tudo, sem saber. Porque as coisas são assim… Você
vai experimentar para esse jogo, são 20 comprimidos e vai
ver. E é aí que vai ver o que lhe vai sobrar.

Segue-se uma negociação, no fim da qual o falso dirigente
compra a caixa por 40 contos [200 euros], com a indicação de
discutir com a restante direcção do clube um prémio para a
“ajuda”. O médico confessava ainda que tinha sabido do
produto através de um ciclista famoso [também identifica-

do], vencedor da Volta a Portugal, que viera de Espanha
com a informação.

E, já em jeito de despedida, o médico contou uma última
história. Trabalhara no Belenenses em 1994/1995, depois do
despedimento de José Romão, que fora substituído pelo
treinador João Alves. “Quando eles estavam para descer, eu
caí lá de pára-quedas no fim de Março e aquilo estava para
descer e nós não descemos e foi à base dessas coisas. (…)
Quando o Alves foi para lá, que saiu o Romão, o Belenenses
esteve para descer. O Belenenses teve de ganhar ao Farense
no último jogo, em casa, senão descia. E eu fui para lá dois
jogos antes. Fiz os últimos quatro jogos”.

E foi à base disto?, perguntou Aníbal Mendonça.
– Teve de ser. Não há outro remédio. À base disto e… há

uma outra coisa. Isto não mete golos, nem nada disso.
Claro, é evidente…
– Eu digo-lhe uma coisa. Não vou estar a ensinar, não

tem nada a ver, mas o árbitro é muito importante. Vocês
devem saber.

A EMISSÃO
Depois das despedidas, Aníbal Mendonça e Nuno Baptista
saem do consultório. De imediato, entra o jornalista Paulo
Garcia com o operador de imagem da SIC, levando o médi-
co a balbuciar: “Já fui apanhado!”. “Podia ter sido mais expe-
dito”, conta agora Aníbal Mendonça. “Estava previsto um
interrogatório, mas o Paulo quase não perguntou nada.
Talvez lhe tenha faltado coragem”.

As duas equipas da SIC abandonam rapidamente o local
e só se encontram já depois de Coimbra, numa área de ser-
viço. Trocam impressões. Nessa mesma noite, a SIC começa
a anunciar o programa. Seguem-se dois dias de edição e dis-
cussão na redacção, antes da difusão do programa, pelas
23h30 de sexta-feira, dia 30 de Maio. Antes, porém, já a jus-
tiça estava em marcha.

“Na manhã de quinta-feira, um dia depois da conversa
com o médico, bateram à porta de minha casa, em Cascais.
Eram agentes da Polícia Judiciária do Porto”, conta Aníbal
Mendonça. “Julgo que inicialmente eles tinham dúvidas se
eu era consumidor das substâncias que tinha comprado ao
médico ou se fazia parte da encenação. Percebi também que
tinham receio de que a peça jornalística tivesse ramificações
e atingisse o Futebol Clube do Porto, clube com o qual a SIC
tinha um diferendo profundo. Não tinha. Aliás, nunca visei
este ou aquele clube. Entreguei à Polícia Judiciária os com-
primidos e fomos à esquadra de Cascais para fazer o auto”.

O programa desportivo com maior audiência da televi-
são portuguesa começou com um anúncio bombástico: “A
SIC descobriu um dos armazéns de doping, um gabinete
médico, e o vendedor que é médico e dá autênticas lições
sobre a manipulação de produtos estimulantes para melho-
ria do rendimento desportivo. Por 40 contos, o médico ven-
deu uma embalagem de Centramina, um estimulante peri-
goso, porque, segundo opiniões médicas, aumenta o rendi-
mento hoje, mas pode matar amanhã”.
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Depois, foi emitida a entrevista de 15 minutos obtida com
câmara oculta, a preto e branco, com legendagem para
superação das dificuldades sonoras. Num erro pelo qual se
penitenciaria uma semana mais tarde, a estação mostrava o
exterior da clínica num rés-do-chão de Matosinhos e a placa
com os nomes dos três médicos que lá trabalhavam, incluin-
do aquele que fora entrevistado. Após a exibição do filme, a
emissão voltou para o estúdio, onde a estação continuou a
apresentar o “furo” jornalístico: “Em questão está a
Centramina, que é o nome do medicamento que a SIC
adquiriu no consultório do Dr. X e aconselhado a uma fictí-
cia equipa de futebol à beira de dois jogos decisivos”.

O jornalista da SIC exibiu a caixa comprada ao médico e
a respectiva bula, mas nunca a tablete com os comprimidos
– o que lhe permitiu mais tarde defender-se da acusação de
que manuseara produtos proibidos sem prescrição. A table-
te já estava então nas mãos da Polícia Judiciária.

Na arquitectura do programa, foram erguidos vários
pilares de suporte à tese principal. Um repórter tentou
adquirir uma caixa idêntica em farmácias, mas não foi bem
sucedido. Médicos, incluindo Carlos Ribeiro, bastonário da
Ordem dos Médicos, confirmaram os efeitos nocivos do
produto para a saúde, se tomado sem prescrição autorizada.
Ribeiro revelava-se “muito incomodado” e considerava que
se tratava de um “caso de polícia”. Vários dirigentes e trei-
nadores manifestaram também o seu repú-
dio pelos actos testemunhados no vídeo.
“Foi um dos programas mais vistos de sem-
pre na SIC”, orgulha-se Aníbal Mendonça.

Nos dias seguintes, a maioria dos meios
de comunicação impressos deu conta do
caso e, em vários editoriais, questionou-se a
aptidão do médico para trabalhar, não só no
futebol, como na clínica geral. No Record de 1
de Junho de 1997, João Marcelino considera-
va-o “um protótipo de uma população de
medíocres” e, no mesmo jornal, André Pipa
chamava-lhe “a vergonha da classe médica.
(...) O país ficou a saber que a classe médica
alberga gente do nível do Dr. X, capaz de
vender, sabendo a que se destinava, uma
embalagem de anfetaminas por 40 contos”. Por estas pala-
vras, André Pipa e Rui Cartaxana, director de então, foram
julgados no Tribunal da Comarca de Matosinhos por crime
de difamação, de que seriam absolvidos em Fevereiro de
2000.

As implicações do caso pareciam não ter fim. No
Centro de Medicina Desportiva (CMD), iniciou-se um
processo de averiguação para determinar como poderia
um médico de clube saber com antecedência quais os
jogos controlados. Como Luís Horta, então presidente da
Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP), contou ao
Diário de Notícias em 28 de Junho de 2009, o processo moti-
vou o despedimento de um motorista e a criação do siste-
ma informático PISCO, que sorteia, de forma confidencial,

os jogos submetidos a controlo em cada fim-de-semana.
Do ponto de vista desportivo, a confissão de participação

numa fraude envolvendo o Belenenses agitou igualmente
as águas. Multiplicaram-se declarações de jogadores e diri-
gentes do clube lisboeta, testemunhando a ausência de
qualquer anormalidade durante a época de 1994/95.
Timidamente, o clube confessava, porém, que, de facto,
substituíra o departamento médico quando João Alves che-
gara ao comando da equipa – a decisão afectara até o mas-
sagista João Silva, há décadas ligado ao futebol do clube.
Alves, frontal como sempre, aceitou um convite para parti-
cipar em “Os Donos da Bola” onde defendeu a sua inocên-
cia, embora mais tarde, em tribunal, se queixasse de ter sido
silenciado durante o programa.

As instâncias federativas, os órgãos reguladores da medi-
cina e as instituições policiais puseram-se em marcha e abri-
ram processos contra o médico. Sete dias depois do progra-
ma, a Polícia Judiciária conduziu uma busca na clínica de
Matosinhos. Pelas 18 horas, o médico foi detido e mantido
em prisão preventiva durante 53 dias.

NOVELO JURÍDICO
O médico foi acusado de crimes de corrupção activa de
forma continuada, de posse e venda ilegal de estupefacien-
tes, arriscando uma pena de 5 a 16 anos de prisão. O longo

julgamento teve lugar no 4.º Juízo Criminal
do Tribunal Judicial da Comarca de
Matosinhos e envolveu outros três arguidos:
o motorista do CMD, o massagista de um
segundo clube e o presidente de um terceiro,
acusados dos mesmos crimes. No dia 27 de
Abril de 2001, a juíza Joana Salinas determi-
nou a absolvição dos quatro arguidos por
ausência de prova, uma vez que o vídeo fil-
mado com câmara oculta não fora aceite
(processo 663/97.2 TOPRT).

Em processos paralelos (há 14 processos,
apenas no Tribunal de Matosinhos, em que o
médico em causa figura, ora como arguido,
ora como assistente), o médico defendeu-se,
interpondo acções contra Paulo Garcia,

David Borges, Jorge Schnitzer e Emídio Rangel, por crimes
de difamação e atentado à honra. Acusou também a SIC de
“lhe ter destroçado a vida” e de “associação criminosa”, ale-
gando danos morais, familiares e patrimoniais, incluindo a
dissolução da sociedade que mantinha com outro médico
para explorar comercialmente a clínica de Matosinhos. O
médico acusou ainda (embora sem intentar acção judicial
directa) Luís Horta de ter participado no “esquema da SIC”.

Na primeira instância, Borges e Schnitzer foram conde-
nados por crime de difamação na pena de 210 dias de multa
(1050 euros). Das restantes acusações, Borges, Garcia,
Schnitzer, Rangel e a SIC foram absolvidos – inclusivamen-
te do pedido civil deduzido contra si. Na sua fundamenta-
ção, o tribunal considerou inadmissível a prova obtida atra-

Na década de 1990, o genéri-

co e o logótipo do programa

chegavam para assustar algu-

mas das principais figuras do

futebol português. Na tran-

sição para o século XXI, a SIC

cancelou o programa e desfez

a equipa que o idealizara
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vés de meio enganoso para utilização em perseguição crimi-
nal (citando o artigo 126, n.os 1 e 2 do Código Penal). Todas
as partes, incluindo o Ministério Público, interpuseram
recurso para o Tribunal da Relação.

O IMPORTANTE ACÓRDÃO DA RELAÇÃO
Num documento importante para estabelecer premissas
básicas de aceitabilidade futura deste tipo de documentos
jornalísticos, o Tribunal da Relação do Porto, em acórdão
assinado pelos juízes Manuel Joaquim Braz, Luís André da
Silva, Fernando Monterroso Gomes e José Baião Papão no
dia 10 de Março de 2004, reverteu parcialmente a decisão da
primeira instância (processo 0313418/2004).

Embora tenham mantido a premissa de que a prova obti-
da por câmara oculta não pode ser usada criminalmente, os
juízes consideraram que pode ser utilizada pelos arguidos
jornalistas, caso tenha interesse para a sua defesa. Mais
importante ainda: os juízes consideraram que, num caso de
atentado à saúde, o interesse público de noticiar a dopagem
de atletas sobrepõe-se ao direito do ofendido à honra e con-
sideração. Por outras palavras, embora inadmissível para
prender o médico e os restantes arguidos, a gravação foi
aceite como instrumento de defesa dos jornalistas – não
podendo ser ignorado o seu teor, “um crime muito grave,
principalmente quando praticado por quem, devido à sua
profissão, tem acesso privilegiado aos produtos proibidos e
a especial obrigação de não os vender nem administrar”.

O acórdão questionou duas premissas da reportagem da
SIC: o uso da expressão “armazém” para qualificar o consul-
tório do médico e a acusação de que a venda de produtos
proibidos testemunhada pela gravação consistia num
“comércio de produtos dopantes”, ou seja, que se repetia
mais vezes do que a mera instância documentada. Em con-
trapartida, os juízes consideraram que não houve provoca-
ção ao crime, como pretendia a defesa, pois tinha sido o
médico a oferecer os seus serviços ao falso dirigente e “já
tinha em seu poder o produto que terá vendido a este,

sendo que a mera detenção ilícita de produto estupefacien-
te é uma das condutas típicas do crime de tráfico”. Os juízes
também não consideraram provado que os cortes na grava-
ção correspondessem a uma edição maliciosa da SIC para
incriminar o médico.

O médico foi por isso condenado a pagar as taxas de jus-
tiça do primeiro e do segundo julgamentos. Recorreu do
acórdão para o Supremo Tribunal de Justiça (STJ). Segundo
informação da assessoria de imprensa do STJ, o recurso foi
indeferido em Julho de 2004 (processo 2805/04), uma vez
que o desembargador relator Jorge Aragão Seia entendeu,
ao abrigo do artigo 400º, n.º1, alínea e) do Código Penal, que
o recurso só seria admissível se estivesse em causa um crime
punível com pena superior a cinco anos. Ora, embora os
arguidos tivessem respondido por cinco crimes de difama-
ção (punidos com 10 anos de pena), o acórdão da primeira
instância condenara-os apenas por um crime.

O DESFECHO
O programa “Os Donos da Bola” terminou em Março de
1999 e, procurando cortar com o formato que lhe dera
audiências e mil polémicas, a estação apressou-se a estrear
“Jogo Limpo”, um programa inócuo de debate desportivo.
Jorge Schnitzer foi suspenso pouco depois de todas as fun-
ções na SIC, na sequência de uma entrevista ao Semanário de
13 de Agosto de 1999. Viria a intentar uma longa acção con-
tra a administração da SIC, que culminaria com uma vitória
no Supremo Tribunal de Justiça, em Outubro de 2006, e a
correspondente readmissão nos quadros da estação.

Em 2001, também Emídio Rangel abandonou a SIC.
Paulo Garcia continua a trabalhar na estação, moderan-

do um programa semanal de debate desportivo. E David
Borges, o moderador do programa em 1997, ainda comenta
a actualidade desportiva na televisão.

Embora afectado na sua auto-estima e consideração, o
médico não sofreu mais dissabores na sua carreira desporti-
va. Integrou vários departamentos clínicos de futebol pro-
fissional, com sucessos notáveis, incluindo a estupenda
carreira do Leixões, então na Segunda Divisão B, na Taça de
Portugal de 2001/2002, concluída apenas na final (derrota 1-
0 com o Sporting). Em Abril de 2013, o clínico terminou o
seu percurso na I Liga, mas prosseguiu funções na II Liga.

As instâncias federativas do futebol nunca emitiram con-
denação sobre qualquer um dos agentes ou clubes envolvi-
dos no processo. As decisões de Matosinhos e da Relação do
Porto constituíram as primeiras apreciações criminais em
Portugal de um caso de câmara oculta.

Com uma carreira preenchida, onde se registam passa-
gens pela ANOP, pelo Diário de Notícias e pelos três princi-
pais jornais do Porto, Aníbal Mendonça nunca trabalhou
para a SIC, onde “alguns jornalistas da redacção do Porto
não acharam graça ao programa”, conta. Do caso, guarda
duas memórias: o inegável triunfo jornalístico que protago-
nizou… e o facto de “a SIC se limitar a pagar-me as despe-
sas, sem qualquer outro prémio”.

HISTÓRIAS
DE

JORNALISTAS
O médico fa lador. . .

Alguns dos protagonistas do caso: Aníbal Mendonça, Jorge

Schnitzer, Paulo Garcia e o médico acusado pela reportagem

da SIC de venda de substâncias proibidas
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Jornal | Sites
Por Mário Rui Cardoso > mario.cardoso@rtp.pt

Foram atribuídos, em março, os
primeiros Prémios Sigma, criados este
ano para distinguir o melhor Jornalismo
de Dados produzido no mundo.
Candidataram-se 510 projetos de 66
países e regiões e foram escolhidos dez e
atribuídas duas menções honrosas, por
um júri internacional composto por 24
peritos. Os prémios distribuíram-se por
seis categorias (informação mais
detalhada sobre cada um dos projetos
está disponível no site).

MELHOR REPORTAGEM GERADA A PARTIR DE DADOS
(REDAÇÕES GRANDES)  
“Troika Laundromat”, OCCRP (Organized Crime and Corruption
Reporting Project), consórcio em que participaram The Guardian e
Süddeutsche Zeitung, entre outros. Comentário do júri: “Esta
investigação incidiu sobre três mil empresas de 15 países e outros
tantos bancos, denunciando transferências bancárias de mais de 26
mil milhões de euros durante um período de sete anos, entre 2006 e
2013, com o objetivo principal de tirar dinheiro da Rússia”. 

Menção honrosa: “Copy, Paste, Legislate”. Comentário do júri: “USA
Today, Center for Public Integrity e Arizona Republic analisaram a
linguagem contida em propostas legislativas de 50 estados e
verificaram a existência de dez mil documentos quase idênticos.
Através de métodos sofisticados, revelaram a extensão da influência
dos grupos de interesses e dos lobbies corporativos sobre a vida
diária dos cidadãos, tudo arranjado à porta fechada nos gabinetes
dos edifícios públicos dos EUA”. 

MELHOR REPORTAGEM GERADA A PARTIR DE DADOS
(REDAÇÕES PEQUENAS)  
“Made in France”, DISCLOSE. Comentário do júri: “A equipa
baseou-se em documentos confidenciais para expor a extensão do
envolvimento militar francês no conflito do Iémen. Foi um trabalho

www.datajournalism.com/awards 

O melhor jornalismo 
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de dados do mundo
árduo, arriscado e de interesse público, amplamente reforçado por
técnicas avançadas de Jornalismo de Dados, empregues na recolha,
mapeamento, confirmação e apresentação das conclusões”.

MELHOR APLICAÇÃO DE NOTÍCIAS
“Hot Disinfo From Russia”, TEXTY.org.ua. Comentário do júri: “A
desinformação pode desempenhar um papel importante na política
internacional, mais ainda quando a consciência pública sobre as
interferências é escassa. Esta aplicação (…) rastreia o conteúdo e a
intensidade da desinformação e das informações manipulatórias
russas nos media online [sobre a Ucrânia]”.

MELHOR VISUALIZAÇÃO (REDAÇÕES GRANDES)
“See How the World’s Most Polluted Air Compares With Your
City’s”, New York Times. Comentário do júri: “Uma visualização de
dados eficaz para a explicação de um assunto importante e
complexo, facilitando a compreensão detalhada da poluição do ar
enquanto problema de saúde pública responsável por milhões de
doenças e mortes em todo o mundo”. 

Menção honrosa: “Why your smartphone is causing you ‘text neck’
syndrome”, South China Morning Post. Comentário do júri:
“Excelência técnica e utilização envolvente de grafismos. Narrativa
clara e fácil de seguir, com imagens interativas e não interativas
incrustadas no texto, oferecendo sempre algo capaz de interessar o
leitor”. 

MELHOR VISUALIZAÇÃO (REDAÇÕES PEQUENAS)
“Danish scam”, Pointer (KRO-NCRV). Comentário do júri: “Uma
viagem ao submundo do roubo de identidades (…) Uma história de
detetives que analisa emails e websites (…) revelando 134 casos de
roubo de identidade”.

INOVAÇÃO (REDAÇÕES GRANDES)
Co-vencedores: 
“AP DataKit: an adaptable data project organization toolkit”, The
Associated Press. Comentário do júri: “Uma inovação que vai mudar
a forma como muitos jornalistas vão trabalhar e que terá,
seguramente, um impacto profundo em todo o Jornalismo de
Dados. Uma ferramenta que ajuda os jornalistas de dados a
trabalharem de forma mais eficiente e colaborativa e que está a ser
estendida a colaboradores externos da Associated Press”. 
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“Zones of Silence”, El Universal. Comentário do júri: “E se a principal
preocupação não for o ruído mas o silêncio? El Universal colocou a
questão da menor cobertura de homicídios, no México, trabalhando
na hipótese de que os jornalistas estavam a ser intimidados para
permanecerem em silêncio. Comparando as notícias com as
estatísticas sobre homicídios, num determinado período, a
publicação pôde mostrar onde e em que medida esse silêncio
perturbador estava a crescer”.

INOVAÇÃO (REDAÇÕES PEQUENAS)
“Funes: an algorithm to fight corruption”, OjoPúblico. Comentário

do júri: “À medida que cada vez mais documentos com potencial
interesse noticioso são disponibilizados online, classificar essa
torrente e orientar a atenção dos repórteres vai-se tornando um dos
maiores desafios do Jornalismo de Dados. A ferramenta ‘Funes’, da
publicação peruana OjoPúblico, mostra que é possível, mesmo para
pequenas organizações, desenvolver algoritmos que ajudam a
resolver essa questão, relativamente a documentos específicos.
Utilizando informações retiradas de cinco bases de dados públicas, o
algoritmo analisou centenas de documentos da procuradoria-geral
peruana. Usando um modelo linear, combinou vinte indicadores de
risco, com o objetivo de assinalar contratos potencialmente
corruptos. O resultado foi um largo número de casos passíveis de
investigação jornalística (…) e vários juízes concordaram que [o
‘Funes’] pode tornar-se uma ferramenta importante para o
jornalismo de investigação”.  

DADOS ABERTOS 
“TodosLosContratos.mx”, PODER. Comentário do júri: “Depois de
rastrear e padronizar quatro milhões de contratos públicos
mexicanos, a equipa [do PODER] construiu um website que
disponibilizou informação estatística de relevo e formas simples de
aceder àquela gigantesca base de dados. O projeto tem interesse
para o público em geral e para outros jornalistas e investigadores”. 

JOVEM JORNALISTA
Rachael Dottle, FiveThirtyEight.com, IBM Data and AI, freelance.
Comentário do júri: “Rachael Dottle foi nomeada Jovem Jornalista Sigma
em reconhecimento pelo seu trabalho na fivethirtyeight.com. O Jornalismo
de Dados e as visualizações de Rachel são sofisticados e esclarecedores
(…) ela contraria noções pré-concebidas mergulhando mais fundo nos
dados. Um exemplo foi a sua pesquisa sobre os lugares onde habitam
republicanos e democratas. ‘Só porque os republicanos não ganham nas
cidades, não significa que não vivam lá (…) Quase todas as cidades que
votam democrata têm enclaves republicanos, especialmente se
pensarmos nas cidades para além dos limites dos centros urbanos’,
explica Rachael. Ela depois deixa os leitores explorarem essa sua noção,
de uma forma muito precisa, para que percebam exatamente onde
vivem os republicanos e os democratas nas áreas metropolitanas (…)
Sabemos quão numerosos são os fãs de Rachael Dottle, e esperamos ver
mais exemplos deste trabalho fabuloso”. JJ
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Tyler Cabot, antigo editor da Esquire, fundou, em
Março, um site que casa, Jornalismo e ficção de
forma sublime. Chamou-lhe The Chronicles Of Now.

Tyler contratou um grupo de escritores a quem pede,
regularmente, que elabore contos breves, com um
máximo de 750 palavras, a partir de temas de atualidade
tratados nos jornais. É sempre fornecida informação
factual complementar sobre os assuntos que alimentam
estas pequenas pérolas literárias, bem como ligações para
peças jornalísticas de excelência sobre esses mesmos
temas. 
“Transformar numa obra de arte uma história que passou
por nós a correr e desapareceu na voragem daquilo a que
chamamos o ciclo noticioso, transformá-la numa obra de

arte que fica connosco muito depois de ter desaparecido
desse ciclo noticioso”, é o objetivo expresso no estatuto
editorial do Chronicles. Ou, como Tyler Cabot explicou em
entrevista ao NiemanReports, “vivemos tempos em que há
demasiadas notícias e demasiadas headlines e, portanto,
acho que é muito importante encontrarmos formas de
recuar e pensarmos mais profundamente sobre essas
notícias e aquilo que significam. A melhor maneira de o
fazer é através da arte. O Chronicles não quer substituir as
notícias, quer facilitá-las. Quer levar as pessoas a pensar
de forma profunda sobre as notícias, sobre o seu
significado ao nível humano, e como influenciam o nosso
mundo e cada um de nós. Quer levá-las a escavar mais
fundo sobre as notícias”.

www.chroniclesnow.com 

Falar verdade
a mentir

JJ
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El director 
DAVID JIMÉNEZ
Libros del K. O., 2019

Paulo Martins

Se a partir do subtítulo –
“segredos e intrigas da
imprensa narrados pelo ex-

diretor do El Mundo” – o leitor se
convencer que “El director” é um
manjar sensacionalista, não saciará a
fome. A obra é, isso sim, uma
corajosa denúncia dos podres e
misérias dos media. Sem ocultar
culpas no cartório dos jornalistas.

Quando David Jiménez tomou
posse, em 2015, a fotografia do
influente jornal espanhol já estava
desfocada: com a circulação a
minguar, vivia a situação financeira
mais delicada desde a fundação, em
1989. O autor acredita que os
problemas começaram quando se
vinculou a uma força política e
agravaram-se a partir de março de
2004, por “comprar” a falsa versão de
José Maria Aznar sobre a
responsabilidade da ETA no atentado
terrorista de Madrid e a alimentar
anos a fio, em reportagens sucessivas.

Vindo da Ásia, onde era
correspondente, Jiménez descobriu
que a energia de outrora se evaporara.
A redação parecia o escritório de uma
companhia de seguros. A
camaradagem perdeu-se em vagas de
dispensas, “porque o despedimento
do colega que se sentava ao lado
aumentava as possibilidades de
salvação própria”. O poder “tinha
deixado de temer a imprensa e agora
era a imprensa que temia o poder”. A
domesticação abrangera os diretores
dos principais jornais – incluindo o El
Pais de Juan Luis Cebrián, que acusa
de ter afundado a Prisa, entregue a
multinacionais quando o valor em
bolsa caiu a pique, mas garantindo
bolsos cheios.

“El director” descreve – onde é que
já vimos isto? – vários casos de
intromissão da administração na área
editorial. El Cardenal, figura sinistra
sempre disponível para lhe impor

determinações vindas do exterior,
esforçava-se por travar notícias
incómodas, alegando que era uma
questão de sobrevivência. “Também
quero que faças um jornal
independente, mas se estivermos
mortos não é possível”, ter-lhe-á dito.

“Quando tinha começado a foder-
se o jornalismo? Seguramente no dia
em que os gestores começaram a fazer
de jornalistas e os jornalistas de
gestores”, afirma, parafraseando o
escritor Vargas Llosa. É que mal
chegou foi confrontado com a
necessidade de “reconciliação” com o
Governo do PP, autor do que qualifica
como o maior ataque contra a
Imprensa na Espanha democrática,
em resposta às reportagens do El
Mundo reveladoras de corrupção
endémica. O aviso foi verbalizado: à
beira de eleições, os tempos não eram
de neutralidade, pelo que se esperava
do jornal a “patriótica” atitude de
apoiar o candidato do partido. 

Jiménez recusaria fazê-lo,
rompendo a tradição. Mais: no dia
em que Mariano Rajoy participava
no aniversário do Expansión, jornal
do mesmo grupo, publicou uma
reportagem demolidora: todos os
presidentes do PP, incluindo Rajoy,
sabiam da existência da “caixa B”,
para onde confluía o dinheiro de
grandes empresas, destinado a
financiar campanhas e subornar

dirigentes.
O livro desvenda toda a espécie de

relações pouco recomendáveis –
cúmplices ou subservientes,
consoante as circunstâncias – com os
diversos poderes. Às purgas em meios
de comunicação públicos,
desencadeadas pelo partido que
ascende ao poder, juntam-se
chantagens de agentes policiais
detentores de informação
comprometedora para figuras
públicas. A diretores que afastam
jornalistas a pedido, juntam-se
“jornalistas-ministros”, prontinhos a
abocanharem o seu naco de poder.

Abrigo seguro, o sistema oferece
“imunidade informativa”. Baseia-se
em trocas de favores com políticos e
grandes empresas, generosas na
publicidade ou em financiamento
direto (o banco BBVA tinha um fundo
para o efeito), que se aproveitam da
fragilidade dos media para imporem
as suas regras. Florentino Pérez, um
dos “intocáveis”, condicionou a
reposição de acordos comerciais do
Real Madrid com diários do grupo ao
afastamento do diretor da Marca.
Claro que as suas preces foram
atendidas.

A denúncia de manobrismos deste
tipo nas próprias páginas do El Mundo
só podiam converter-se em pregos no
caixão de Jiménez. Seria despedido ao
fim de um ano – a empresa
despachou quatro diretores em três
anos e meio – com vergonhosas
traições pelo meio: da sua própria
equipa de direção e de alguns
membros da redação, que
subscreveram uma carta contra ele,
escrita pela administração. Sem estofo
para diretor ou vocação de árbitro de
guerras internas, chorou quando
confrontado com a primeira lista de
despedimentos (outra se somaria) e
tentou pôr água na fervura de uma
greve que inviabilizou a edição, pela
primeira vez na história do diário.
Talvez o repórter que o avisara no
primeiro dia de funções tivesse razão:
“és demasiado jornalista e não
demasiado filho da puta para o
cargo”. JJ
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El director 
DAVID JIMÉNEZ
Libros del K. O., 2019

Paulo Martins

Se a partir do subtítulo –
“segredos e intrigas da
imprensa narrados pelo ex-

diretor do El Mundo” – o leitor se
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Da Monarquia ao Estado Novo:
Agências noticiosas em Portugal
WILTON FONSECA
Perfil Criativo, 2019

Gonçalo Pereira Rosa

Na Primavera de 2016, os
meios de comunicação
internacionais veicularam

uma estranha história. A
historiadora Harriet Scharnberg
acabara de publicar um artigo num
jornal científico, documentando o
modo como a Associated Press
colaborara com o regime alemão
antes e depois da declaração de
guerra dos Estados Unidos, em
1941. Sediada em Nova Iorque, a
AP deveria logicamente ter cessado
qualquer colaboração com um
regime que, a partir de Pearl
Harbor, se tornava inimigo. Não o
fez. Scharnberg provou que a AP
continuou a trocar fotos (algumas
fontes falam em mais de 40 mil de
guerra trocadas entre Berlim e
Washington), permitindo que os
meios de comunicação de cada lado
continuassem a noticiar o conflito.

Para o jornalista e investigador
Wilton Fonseca, provavelmente o
autor em Portugal com obra mais
consistente sobre a história das
agências noticiosas do século XX, a
notícia foi o ponto de partida para
uma nova linha de inquérito:
poderia Portugal, país neutro
durante a guerra e foco de intrigas e
espionagem, ter participado nesse
estranho comércio de fotografias de
guerra?

A obra publicada no final de 2019
documenta fragmentos importantes
dessa história. É um puzzle ainda
com hiatos, mas com peças
suficientes para que consigamos ver
o quadro geral. Um homem, Luís
Caldeira Lupi – misto de jornalista
sem grandes escrúpulos com homem
de negócios – logrou negociar entre
as duas partes, propondo-se
alimentar esse fluxo. Ainda não
sabemos tudo, mas sabemos que
muitas dessas fotos circularam por

Lisboa, com a participação de outros
jornalistas, como o fotógrafo
Marques da Costa, que fez parte da
equipa fundadora do Diário Popular.
Se outros méritos não tivesse – e
tem-nos –,  o livro merece esse justo
tributo por ter encontrado o fio de
uma velha meada.

Aos 72 anos, Wilton Fonseca,
antigo director e director-adjunto da
ANOP e da NP, acumula uma obra
invejável sobre a história das
agências noticiosas portuguesas,
onde se contam “À Sombra do
poder”, um volume de 1995 sobre a
história da Agência Lusitânia, e a
trilogia “Heróis anónimos”, em

cooperação com Mário de Carvalho e
António Santos Gomes, sobre o
mundo das agências noticiosas após
o fim da Segunda Guerra Mundial.
“Da Monarquia ao Estado Novo:
Agências noticiosas em Portugal”
completa esse esforço, acrescentando
documentos entretanto encontrados
sobre correspondentes
internacionais em Portugal.

O filão de materiais dados a
conhecer com a publicação da
história da Lusitânia foi de certa
forma um fio de Ariadne para chegar
à história mais completa e exaustiva
das agências noticiosas, onde
pululam personagens estranhas, por
vezes mais próximas da imaginação
de Le Carré ou de Graham Greene,
mas reais e de carne e osso.

Wilton Fonseca dá a conhecer
neste livro duas das mais curiosas
personalidades do jornalismo
estrangeiro que trabalharam em
Portugal: Alice Oram e Jose
Schercliff. Pouco ou nada se conhecia
delas antes desta obra, mas ambas
deixaram uma marca duradoura na
condução dos negócios políticos do
país no século XX. Alice Oram
desenvolveu então um código para
comunicar para os seus jornais as
vicissitudes atribuladas da Lisboa
revolucionária das três primeiras
décadas do século: “‘First Prize
awarded’ significava que a situação
política era muito séria; ‘sending
parcel monday’ queria dizer que
havia uma revolta militar iminente;
‘sending parcel tuesday’ que havia
uma revolta da Marinha à vista;
‘sending parcel wednesday’ devia
ser interpretado como uma revolta
monárquica; ‘sending parcel
thursday’ significava que havia uma
contra-revolução em marcha; ‘Bertie’
era Badajoz; ‘Sammy’ era o Sud-
Express; ‘Patrick’ era o Porto; ‘Leslie’
era Lisboa e ‘Vivian’ era Vigo”. 

Durante meio século, estas e
outras informações estiveram
fechadas na caixa de um espólio
oferecido à Biblioteca Nacional e
aparentemente nunca aberta. Até
agora. JJ

Wilton Fonseca dá
a conhecer neste livro
duas das mais curiosas
personalidades do
jornalismo estrangeiro
que trabalharam em
Portugal: Alice Oram
e Jose Schercliff. Pouco
ou nada se conhecia
delas antes desta obra,
mas ambas deixaram
uma marca duradoura
na condução dos
negócios políticos do país
no século XX
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PRÉMIOS GAZETA 
ADIADOS

O tempo necessário para
lançar os Prémios Gazeta
e as condições de atenção
e disponibilidade dos
possíveis concorrentes
estão a ser postos em
causa pelo percurso
incerto e, tudo indica,
prolongado, da pandemia
Covid 19. 
Depois de uma profunda
reflexão, a Direção do
Clube de Jornalistas
concluiu pelo adiamento
dos prémios Gazeta para
2021. 
É a primeira vez em 35
anos que os Prémios
Gazeta não são
atribuídos. Em 2021, os
candidatos poderão
enviar trabalhos
difundidos em 2019 e
2020.

CLUBE
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OS MEDICAMENTOS INOVADORES 
PERMITEM QUE HOJE VIVAMOS MAIS, 
COM MAIS SAÚDE E MAIS
QUALIDADE DE VIDA.

COMPROMISSO
COM AS PESSOAS
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