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SAÍMOS
TODOS A

PERDER
O jornalista enquanto trabalhador: nesta ótica se baseia um
dossiê sobre os constrangimentos do exercício profissional.
Por estas páginas, passam a visão académica do fenómeno da
precariedade, que destrói expetativas de futuro, e as
movimentações do Sindicato dos Jornalistas para a combater,
incluindo quando afeta repórteres-fotográficos. Dois
testemunhos na primeira pessoa ajudam à reflexão. Paulo
Barriga aborda a sua vitória nos tribunais, que pode conduzir
a jurisprudência. António Marujo demonstra que a qualidade
do Jornalismo não é indiferente à condição de quem o
produz. Afinal, saímos todos a perder, os jornalistas tanto
como a sociedade, como alerta Miguel Midões.
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PRECARIEDADE
E EXPECTATIVAS
NO JORNALISMO.
O OCASO DE UMA
PROFISSÃO?
Carlos Camponez e Madalena Oliveira *

A

pesar de ser reconhecido como uma
atividade de interesse público, o jornalismo tem vivido sob um clima
recorrente de crise. Nos séculos XVIII
e XIX, período de construção do jornalismo moderno, os jornais eram,
muitas vezes, conotados com interesses políticos e económicos, onde ora se escrevia à direita ora se escrevia à esquerda, conforme as conveniências,
como sugeria a sátira de Gustav Freytag sobre os jornalistas1. Nessa altura, eram sobretudo os homens da cultura
que interrogavam as qualidades dos que escreviam nos
periódicos2. A crise de identidade e legitimidade que
viveram as primeiras gerações de jornalistas resultava,
em parte, de uma ideia que abreviava a imprensa numa
categoria secundária e inferior da literatura. Sem um
estatuto próprio, o que eram os jornalistas? Escrevinhadores, no dizer de Balzac3. Periodiqueiros, na
expressão de Agostinho de Macedo4.
IDENTIDADE, PROFISSIONALIZAÇÃO,
MERCADO E CRISE

O processo de profissionalização que o jornalismo encetou, em particular a partir do final do século XIX,
procurou fechar-se relativamente aos "indignos" da profissão, ao mesmo tempo que foi deixando de fora das
redações muitos daqueles - intelectuais e homens de letras
6 |Jan/Abr 2022|JJ

- que até então tinham constituído o núcleo dos jornais de
opinião5. Porém, mesmo na ausência de um reconhecido
campo teórico, que lhes permitisse constituírem-se como
um corpo profissional específico com acesso exclusivo a
um saber próprio, os jornalistas encetaram a construção
da profissão tendo por referência principal valores éticos
e normativos que traduziam a principal reivindicação da
sua existência social6. A ausência de um saber teórico,
assim como os baixos índices de filiação dos jornalistas em
organizações representativas, ou simplesmente a sua
inexistência, determinou que o jornalismo nunca se
pudesse fechar como profissão. Esta situação conduziu a
um debate teórico, na segunda metade do século XX,
sobre se o jornalismo era uma profissão - à imagem dos
médicos, dos advogados, por exemplo - ou se era apenas
uma ocupação.
Por economia de espaço, não nos é possível entrar nos
meandros desta discussão, realizada já em outro lugar7.
Em resposta a este debate, Barbie Zelizer propôs que se
visse os jornalistas como uma "comunidade interpretativa", com capacidade de, com recurso a outros dispositivos
que não as formas tradicionais de organização das profissões liberais, determinar quais as práticas e os profissionais adequados8.
Já anteriormente, Broddason chamara a atenção para
este aspeto, recordando a ideia de "necessidade vital" da
informação para a sociedade, associada a outros fatores

FOTOGRAFIAS: JOÃO MIGUEL RODRIGUES

subjetivos da profissão, como o seu o sentido de serviço, o natureza da profissão, assim como a representação que
autossacrifício, a abnegação profissional ou o voluntaris- hoje temos dos media e dos jornalistas.
A globalização dos sistemas de informação, a oferta
mo dos jornalistas, expressões que refletem uma certa
ideia de que o jornalista está sempre em serviço, a exem- gratuita de conteúdos informativos e a fragilização dos
plo dos pastores das igrejas ou dos médicos9. Embora modelos de negócio são, desde o início do século XXI, os
“muito raramente se considere que a responsabilidade do principais fatores de risco de um ofício no qual, segundo
jornalista é bem maior que a do cientista”10 , este tipo de Ryszard Kapuscinski15, os cínicos não deveriam ter lugar.
formulações subjetivas acerca do jornalismo como desem- Neste contexto, compreende-se que, num inquérito
penhando uma “necessidade vital”11 determinou que o nacional à profissão, realizado em 2007, os jornalistas
jornalismo fosse reconhecido social e politicamente, à americanos tenham já identificado como principais
medida que o parlamentarismo foi ganhando expressão, ameaças ao jornalismo a crescente comercialização das
desde o século XIX, consagrando a imprensa como quarto notícias; as elevadas expectativas de lucro por parte das
companhias de media; a erosão da parede entre as
poder12 e cão de guarda13.
redações e o negócio das orgaPorém, o escrutínio público, por um
nizações dos media; os escânlado, e a discussão ético-deontológica, por
dalos; e as novas tecnologias
outro, associados aos efeitos da crescente
dos media16.
"mercantilização" da informação14, encar- O escrutínio público, por
regaram-se de manter sempre latente a um lado, e a discussão
Os primeiros estudos pareideia de crise no jornalismo. Ao longo do ético-deontológica, por
cem indicar que a crise
século XX - para não recuarmos mais atrás - outro, associados aos
pandémica, que se iniciou na
as ameaças económicas e a mercantilização efeitos da crescente
primavera de 2020, reaproxidos media sobre a liberdade de expressão, a "mercantilização" da
mou o público do jornalismo,
liberdade de imprensa e o jornalismo têm informação,
pela necessidade de informação
sido temas recorrentes desta crise. No encarregaram-se de
sistemática e confiável que se
entanto, a escala que o fenómeno adquiriu, manter sempre latente
espera dos media. Porém, a
a partir dos anos 70 do século passado, a ideia de crise
Covid-19 também aprofundou
parece estar a mudar profundamente a no jornalismo
a crise económica de muitas
JJ|Jan/Abr 2022|7
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empresas jornalísticas, com a consequente exposição dos
jornalistas a cenários de instabilidade profissional.
PANDEMIA: O TRIUNFO DA INFORMAÇÃO,
A FRAGILIDADE DOS JORNALISTAS

A emergência da crise sanitária gerada pelo aparecimento
da Covid-19 mobilizou o jornalismo para uma atividade
quase exclusivamente focada no novo coronavírus. Talvez
só equiparável a períodos de atualidade marcados por
acontecimentos tão excecionais como o 11 de Setembro,
pelo enfoque, pela intensidade e pela diversidade de
abordagens, a cobertura jornalística da pandemia de 2020
poderá ficar na história como mais um momento de triunfo da informação, sendo, no entanto, paradoxalmente, um
momento crítico para os jornalistas. Com baixas expectativas relativamente ao futuro, os profissionais passaram a
enfrentar um maior risco de precariedade e de desinvestimento coletivo no trabalho jornalístico. É neste sentido
que apontam os resultados do estudo Os Efeitos do Estado
de Emergência no Jornalismo no Contexto da Pandemia Covid19, realizado entre maio e junho de 2020, com a participação de 890 jornalistas portugueses17.
Em 2019, a remuneração bruta mensal por trabalhador
em Portugal era, em média, de 1.276 euros, de acordo com
o Instituto Nacional de Estatística. Quase metade dos jornalistas com atividade principal ou secundária no jornalismo, declarava, no entanto, no âmbito deste estudo, ter
um rendimento bruto inferior a 900 euros. No inquérito
promovido pela Rede Interuniversitária de Estudos sobre
os Jornalistas18, também se constatou que 50% dos jornalistas tinham contratos temporários ou trabalhavam em festou uma alteração considerável das condições de traregime de prestação de serviços, uma situação que não é balho, que exigiu o recurso a meios alternativos, como o
exclusiva dos profissionais mais jovens ou com menos for- carro próprio e a mediação tecnológica, para a execução
das tarefas, nomeadamente no contacto com fontes de
mação escolar/académica.
Apesar de, ao contrário de outros setores, os meios de informação. Acentuando a necessidade de exercer cominformação não terem suspendido a atividade, o primeiro petências múltiplas, as novas modalidades de trabalho
Estado de Emergência que, durante seis semanas, de 18 impostas pelas medidas de contenção à Covid-19 também
de março a 2 de maio de 2020, vigorou em Portugal, afe- tornaram mais exigentes as dinâmicas de produção para
profissionais que passaram a
tou as condições laborais de um número
trabalhar com menos apoio das
significativo de jornalistas. Se apenas 11,1%
estruturas de que fazem parte.
dos profissionais inquiridos experimentaA quebra da receita publiram situações de lay-off e pouco mais de 4% Em face das tendências
citária é o indicador mais visível
foram dispensados (quer de colaborações da precarização que se
dos efeitos da crise económica
por prestação de serviços quer por despe- vêm sentindo no
dimento), um quarto dos jornalistas regis- jornalismo, em Portugal e gerada pela pandemia no setor
da comunicação social. Em
tou perda de rendimento no agregado na Europa, desde a
março de 2020, estimava-se que
familiar, uma circunstância que, mais uma década de 90 do século
as perdas rondariam os 50% do
vez, atingiu maioritariamente os que têm passado, os jornalistas
investimento, sobretudo em
rendimentos mais baixos. Quase não tendo tendem a considerar a
televisão e na imprensa19. Rerecorrido a apoios ou subsídios específicos, sua profissão como algo
os jornalistas abordados no âmbito do tendencialmente menos
percutindo-se numa crescente
referido estudo foram ainda significativa- satisfatório, no futuro
precarização da prática jornalísmente atingidos pela adoção do regime de
tica, o impacto da crise em terteletrabalho. Também nessa transferência
mos económicos nas empresas
das redações para os domicílios se manide media tornou ainda menos
8 |Jan/Abr 2022|JJ

inclusive, uma ideia de desânimo e de falta de perspetiva
nos quadros profissionais do jornalismo. Com efeito, na
perceção dos jornalistas, a Declaração do Estado de
Emergência tornou mais provável a possibilidade de
perder emprego. De acordo com os resultados do estudo,
quintuplicou o número de profissionais para quem seria
muito provável ou provável perder o trabalho de jornalista a curto prazo, uma perceção que parece acentuar-se
ainda mais entre os profissionais vinculados a meios de
comunicação de âmbito regional. Quase diretamente proporcional à perspetiva de perda do trabalho, a esperança
de encontrar um novo emprego no jornalismo, em caso
de cessação do contrato diminuiu significativamente com
a experiência do Estado de Emergência. Para mais de 80%
dos jornalistas, a possibilidade de encontrar novo
emprego nesta atividade passou a ser baixa ou muito
baixa, sendo esta apreensão mais evidente sobretudo nos
grupos etários acima dos 40 anos de idade.
Com ou sem riscos de perda efetiva de emprego, haverá
entre os jornalistas portugueses pelo menos uma ideia de
estagnação nos quadros das empresas jornalísticas, que se
intensificou durante o Estado de Emergência. Para mais de três
quartos dos jornalistas que responderam ao inquérito, tornou-se pouco provável ou nada provável progredir na carreira.
Apesar de generalizada a todos os grupos etários, esta perda
de expectativa de progressão é ainda mais acentuada entre os
jovens com menos de 30 anos de idade e nos profissionais da
imprensa. Sinal extremo do desalento, a possibilidade de abandonar a profissão também se tornou mais premente. Só
metade dos jornalistas que responderam ao estudo continuou
a afirmar como pouco ou nada provável mudar de profissão,
tendo aumentado de 3,5% para 14,3% a percentagem dos que
passaram a assumir essa opção como muito provável.

atraentes as condições de exercício da profissão de jornalista, especialmente no que respeita à estabilidade laboral
e ao nível remuneratório. Salvo a exceção de alguns cargos de chefia e eventualmente de algumas posições
profissionais de maior visibilidade, o jornalismo não tem CRISE DE AUTORREPRESENTAÇÃO
sido uma atividade de remunerações elevadas. Daí que a DOS JORNALISTAS: REFLEXÕES FINAIS
perspetiva de riqueza não esteja, em princípio, entre as Os resultados que acabámos de apresentar estão em linha
principais motivações para se ser jornalista. As expectati- com os de outros inquéritos realizados anteriormente20,
vas dos profissionais em relação ao futuro
acentuando, no entanto, pelo
não serão, no entanto, totalmente alheias à
efeito da crise suscitada pela
contingência económica e ao sentimento de
Covid-19, a sua dramaticidade.
insegurança em termos laborais.
De uma forma geral, em face
Os salários baixos, a
Os efeitos da primeira Declaração do ausência de perspetivas
das tendências da precarização
Estado de Emergência em Portugal, no iní- de progressão na
que se vem sentindo no jornalcio da crise sanitária da Covid-19, terão carreira, o trabalho
ismo, em Portugal e na Europa,
leituras diversas que incluem as mudanças demasiado stressante,
desde a década de 90 do século
ao nível das rotinas produtivas e das associado também ao
passado21, os jornalistas tendem
próprias representações sociais da profissão excesso de horas de
a considerar a sua profissão
de jornalista. Com carreiras fragilizadas trabalho, com impactes
como algo tendencialmente
pelas dificuldades financeiras das empre- sobre a vida pessoal e
menos satisfatório, no futuro22.
sas, os jornalistas dão sinais de pouca confi- familiar dos jornalistas,
Estas perceções assentam na
ança nos horizontes temporais de curto e são elementos
experiência resultante de relamédio prazo. Os que responderam ao intervenientes da
ções laborais em crescente
inquérito da Rede Interuniversitária de desilusão e desencanto
degradação, nomeadamente
Estudos sobre os Jornalistas transmitem, com a profissão
com vínculos laborais mais

JJ|Jan/Abr 2022|9
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precários e incertos, ponderando-se, nestes contextos, o normativos com que o jornalismo se autorrepresenta, não
abandono do emprego. Os salários baixos, a ausência de só perante os que o executam - os profissionais -, como
também perante a sociedade - à
perspetivas de progressão na carreira, o traqual tem de apresentar contas
balho demasiado stressante, associado tamface a um pacto socialmente firbém ao excesso de horas de trabalho, com
mado em normas, práticas e
impactes sobre a vida pessoal e familiar dos Tudo se passa como se a
expectativas.
jornalistas, são elementos intervenientes da profissão estivesse a
Tudo se passa como se a
desilusão e desencanto com a profissão23.
confrontar-se com o
profissão estivesse a confrontarAs vivências e perceções dos jornalistas progressivo alargamento
se com o progressivo alargaem relação à sua profissão não têm sido de um fosso, no mínimo
mento de um fosso, no mínimo
suficientemente valorizadas nos estudos embaraçante, que um dia
embaraçante, que um dia obriacerca do jornalismo enquanto profissão. obrigará os jornalistas a
gará os jornalistas a terem de
Esta componente deveria ser mais aprofun- terem de escolher entre
escolher entre uma de duas
dada, porque ela põe em confronto a repre- uma de duas margens
margens distantes. Entre os vasentação e as expectativas que os jornalistas distantes
lores éticos e normativos do jorfaziam da profissão quando a escolheram
para nela se realizarem profissionalmente e a forma como nalismo e as exigências do mercado, entre os mitos profissionais e a sua realidade, entre os seus ideais e os seus cinela se realizaram efetivamente.
Ainda que sublinhando uma dimensão subjetiva, esta nismos, a forma como os jornalistas inventam a profissão
perspetiva parece-nos relevante na medida em que mobi- e/ou nela se desiludem é um sintoma de uma mudança
liza um conjunto de fatores que vão desde as condições maior que merece ser tida em conta e analisada aprofunreais de trabalho aos constrangimentos organizativos e dadamente. JJ
produtivos, às dimensões normativas, pondo claramente
em confronto o ser e o dever ser da profissão.
* Professor da Universidade de Coimbra e investigador do Centro de
Como bem evidenciam Deuze e Witschge num livro Estudos Interdisciplinares do Século XX. Professora da Universidade
publicado em 2020, a crise não pode ofuscar uma outra do Minho e investigadora do Centro de Estudos de Comunicação e
dimensão em que a profissão não cessa de ser reinventa- Sociedade.
da por pioneiros do presente que, não obstante as
precárias condições de trabalho, insistem em fazer do jor- Texto originalmente publicado no livro Os Três D dos Media.
nalismo “um projeto de paixão”24 e à margem das Desigualdade, Desprofissionalização e Desinformação, organizado
(in)definições da profissão.
por José Nuno Matos, Filipa Subtil e Carla Baptista (pp. 113-122).
Ainda assim, não podemos perder de vista os discursos Editora Outro Modo. Republicação na JJ autorizada pela editora.
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JOGOS DE PODER NO ÚLTIMO
JORNAL PÚBLICO DO PAÍS
Testemunho na primeira pessoa do caso Diário do Alentejo. “Não fui eu
que ganhei esta ação judicial, fomos nós. Ou melhor: foi o
Jornalismo”, afirma o antigo diretor do jornal.
Paulo Barriga

F

ui diretor do Diário do Alentejo entre 1 de
dezembro de 2010 e 31 de janeiro de
2019. Oito anos e picos. Ininterruptos.
Intensos. Em termos jornalísticos foram,
mesmo hoje não o posso negar, os tempos mais incríveis de um trajeto profissional que já leva mais de três décadas. E
se alguma vez fui realmente jornalista, foi ali, em Beja,
naquele pequeno jornal de província. Naquele laboratório
onde, suponho, pela primeira vez em Portugal se experienciou um verdadeiro 25 de Abril contra a ditadura rígida
que atinge e oprime a nossa profissão: a agenda oficial. Foi
uma guerra sem quartel. Com avanços e recuos. Com
momentos de coragem e de desilusão e de euforia e de
desalento. E com baixas, claro.
Ainda hoje, o Diário do Alentejo continua a ser o único
jornal português na esfera pública. Pertence à
Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo. Começou
a ser publicado há 90 anos. Nasceu precisamente quando
se estabelecia a Constituição do Estado Novo, regime que
combateu desde a primeira hora. Resistiu à censura e ao
exame prévio. À polícia do espírito, à disciplina dos bons
costumes, ao autoritarismo paternal. Foi uma das grandes
escolas do chamado “Jornalismo entrelinhas”, de que Zé
Moedas, o pai do atual presidente da Câmara de Lisboa,
foi mestre exímio. Só não conseguiu ludibriar as contabilidades do FMI. Faliu no final da década de 1970.
No início dos anos 80 do século XX, foi criada a primeira associação de municípios do país, no Baixo Alentejo,
com o propósito único de ressuscitar o Diário do Alentejo.
Processo pacífico, este. Basta recordar o mapa vermelho, a
Sul, que as televisões mostravam nas noites eleitorais para
o perceber.
O velho jornal de combate passou a ser a voz da nova
ordem estabelecida. Durante anos. Até que o mapa carmim começou a empalidecer. E aí principiaram os sarilhos.
À séria. E à vez. PCP e PS, num tu-cá-tu-lá de rasgar as
camisolas. Sucederam-se os diretores, engajados nas elites
partidárias locais. Os saneamentos. A manipulação. A partidarização descarada da linha editorial. As disputas férre12 |Jan/Abr 2022|JJ

as pelo controlo político da publicação por parte da força
momentaneamente dominante. Um pasquim. Intragável.
Foi no que se transformou o Diário do Alentejo.
Até que em 2009 aconteceu algo inédito. Quase improvável: um empate entre a CDU e o PS, nas eleições autárquicas. Uma chatice. Tanto mais que o fiel da balança era
agora uma espécie de alien na política local, o PSD. É deste
impasse que sai, pela primeira vez na sua história, a decisão de abrir concurso público para a direção do Diário do
Alentejo. Pedia-se “experiência profissional” e um “projeto
isento” para o jornal. Entrei em dezembro do ano anterior,
mas apenas assinei a primeira edição em janeiro de 2011.
Fui apresentado à redação, com uma certa dose de solenidade, numa reunião proposta e conduzida por dois dos
autarcas/proprietários. E foi nesse mesmo encontro que
tudo se virou de pantanas. Primeira decisão do novo diretor: convidar os políticos a sair da sala de redação, estabelecendo desde aí uma fronteira vigorosa e intransponível
entre a prática política e a prática jornalística. Ainda me
recordo dos seus semblantes. Como hei de esquecer aquele misto de estranheza e sobressalto e incredulidade? A
segunda decisão passou por retirar do cabeçalho do jornal
a epígrafe “Semanário regionalista e independente”. Sim,
o Diário do Alentejo ainda hoje se publica à semana. E não,
não era uma publicação regionalista e muito menos independente.
Tínhamos de voltar a merecê-lo. Quando digo “tínhamos”, falo dos jornalistas, dos paginadores, dos fotógrafos, da gente de proximidade ao trabalho editorial. Todos
eles inexcedíveis, daí para diante. Todos eles desanimados
e céticos, pelas experiências passadas. Jornalistas, eram
três. E as rotinas pouco fugiam ao inevitável acompanhamento das “realizações assombrosas” das elites políticas,
muito em concreto dos feitos dos autarcas/proprietários.
Uma agenda densa, porque estamos a falar do maior território intermunicipal do país. E absolutamente escrutinada
pelas direções partidárias.
Partidos, aliás, que partilhavam entre si as páginas de
propaganda rasca, a que chamavam colunas de opinião.
Dispensei-os a todos, de uma só assentada. Substituindo-

a balança política voltou a desequilibrar-se, agora para o lado
socialista, fui surpreendido, em
cima do fecho das candidaturas,
com um concurso para o meu
lugar, com critérios feitos à medida de um assessor político do PS.
Contestei o concurso, onde
apenas apareceu o candidato com
o fato feito à medida, junto do
Tribunal Administrativo e Fiscal
de Beja. Uma farsa. Mas uma farsa
bem encenada. Censurável. E nos
limites da legalidade, como sugere
o procurador responsável pelo
despacho de arquivamento:
“Trata-se de um tipo de procedimento que nunca se conseguiu
furtar totalmente à ideia de utilização maniqueísta, destinado a
Primeira página de 7-1-2011, com ilusPrimeira página de 28-11-2014: Foto do
dar cobertura a desígnios previatração de Susa Monteiro, ganhou o Prémio
Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo
mente formados pela entidade
Nacional de Ilustração de Imprensa
de Serpa, tirada em Paris, é da autoria de
adjudicante e envolvendo uma
José Serrano. Paulo Barriga assina a
noção de favorecimento e prejuízo
reportagem sobre a elevação do cante a
do interesse comum”. Estava conPatrimónio Imaterial da Unesco
sumada a desforra, pensaram eles.
Fui
despedido
ilegalmente
a 31 de janeiro de 2019, con-os por personalidades da sociedade civil com diferentes
olhares e interesses. Mas o problema, o verdadeiro cancro, forme sentença do Tribunal do Trabalho de Beja. Num julera, de facto a “ditadura da agenda”, cuja toxicidade não gamento que mais parecia um circo, tal a palhaçada que
só consumia todos os recursos, como tornava o jornal os meus antigos patrões/autarcas lá foram exibir, cheganimpróprio para consumo. Decidimos romper com ela, do ao ponto de afirmarem que mal me conheciam e que
com a agenda. Deixámos de a acompanhar, pura e sim- não tinham lá muito bem a certeza se eu alguma vez trabalhei de facto no Diário do Alentejo. E recorreram para a
plesmente. Foi um escândalo.
Criámos a figura do “piquete” que, em cada edição, Relação de Évora. Não da matéria de facto vertida na senconvertia a agenda em notícias breves. E libertamos a res- tença, mas da competência do tribunal. Ganharam.
tante redação (que, entretanto, tinha crescido, com a con- Recorri para o Supremo, voltei a perder. Até que o
versão de um fotojornalista e do diretor de arte em jorna- Tribunal dos Conflitos me deu razão, devolvendo o prolistas) para a reportagem pura-e-dura, para a investiga- cesso à Relação. Agora para se pronunciar sobre uma
ção, para a entrevista de fundo. Demorou o seu tempo. matéria de facto que, lê-se no acórdão, não deixa “dúvidas
Mas nos últimos cinco anos desta experiência libertária, quanto à culpa elevada da empregadora, ao elevado grau
deste regresso intransigente (para não dizer radical) ao de censurabilidade e ao nível elevado de ilicitude da conJornalismo, fomos recompensados com cerca de três duta da empregadora”. Que é como quem diz: “a condudezenas de prémios nacionais, as universidades interessa- ta da ré, que os factos documentam, é severamente censuram-se pelo nosso projeto enquanto caso de estudo, que rada pela comunidade jurídica, sendo catalogada como
não deixou de ser acolhido com grande respeito e utilida- uma verdadeira ‘praga de recibos verdes’, onde a precaridade impera e em que é difícil ao trabalhador escapar a
de no último Congresso dos Jornalistas Portugueses.
Na verdade, ainda hoje me interrogo como é que tudo este tipo de situações. O trabalhador ou aceita os termos
isto foi possível. Como é que durante oito anos, com pres- propostos para a contratação ou fica sem acesso ao
sões inenarráveis do poder político, desde a base autár- emprego”.
Foram três anos “nisto”. De persistência (é a palavra
quica até às altas esferas do Estado, o Jornalismo se
aguentou do Diário do Alentejo. Mas a coisa estava minada certa). Sabendo sempre que estava em causa não apenas
desde o início. Fui, durante todo este tempo, um diretor o combate à precaridade laboral dos jornalistas e a arbitrade jornal no setor público a recibos verdes. Tive contratos riedade das entidades patronais (neste caso o Estado),
de prestação de serviços, contratos de avença e longos mas o próprio Jornalismo. Não fui eu que ganhei esta
períodos sem qualquer tipo de vínculo laboral. E quando ação, fomos nós. Ou melhor: foi ele, o Jornalismo. JJ
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A CAMA QUENTE E OUTROS
PECADOS – CONFISSÕES
DE UM “DESEMPREGADO”
A TRABALHAR DEMASIADO
António Marujo *

D

espedimentos colectivos ou rescisões
“amigáveis”, incapacidade crítica em
relação à economia ou ao futebol,
mau uso da língua portuguesa,
esquecimento de regras deontológicas básicas, critérios editoriais por
vezes pouco transparentes, desvalorização do trabalho próprio e de outros profissionais. E
não é que isto anda tudo ligado?
Apesar de ter sido despedido do Público há mais de
nove anos, o Jornalismo continuou – continua – a ser a
minha casa, o meu gozo, a forma de trabalhar em que me
revejo. Espanto-me ainda e sempre com a beleza e a qualidade de tantas notícias, reportagens, crónicas, entrevistas
que leio, vejo, ouço, escritas ou realizadas por camaradas
meus. Também por isso quis permanecer no Jornalismo,
contra tudo o que era racional: o desemprego provoca
incerteza, rouba-nos coisas tão banais quanto ter um horário de trabalho (mesmo quando já se trabalhava muito
para lá de qualquer isenção de horário) ou tão práticas
quanto um seguro que permite ir ao médico sem ter de
pensar no custo; retira-nos a possibilidade de ver cinema
ou concertos, de comprar livros ou discos como se comprava antes e obriga-nos a não pensar em viajar (mesmo que
fosse dentro do país, mesmo só para ver a mãe...).
Por causa destes condicionalismos, tenho-me recusado
o mais possível a apresentar-me como freelancer – não
estou nesta situação por nenhuma opção livre. Também
era pouco racional persistir numa profissão que em duas
décadas viu deteriorarem-se gravemente as condições de
trabalho, o respeito social e a qualidade de conjunto.
Ainda assim, decidi que preferia continuar a fazer o que
gosto, mesmo que isso implicasse perder alguma qualidade de vida, tempo para mim mesmo, saúde e outras coisas
importantes. Uma opção errada? Talvez. Tem sido a
minha, porque a paixão tem falado sempre mais alto.
Por tudo isto e por causa do entusiasmo que permanece, este texto é sobretudo um exercício de olhar para tantas falhas, para tantas razões de desencanto que também
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tenho, quer enquanto profissional (que de corporativo
nunca tive nada), quer enquanto consumidor de informação (e não de conteúdos). Se quisermos, esta é a metade
vazia da garrafa.
A metade cheia é aquela que guardo para o entusiasmo
com que continuo a agarrar-me ao que faço ou ao que vejo
do trabalho de muitas e muitos camaradas de profissão. E
que me levou, aliás, a partir para a aventura de criar um
jornal digital, o 7Margens, integrado numa pequena equipa de quatro quixotes, apoiados inicialmente numa rede
de 200 potenciais leitores e quase sem base económica e
financeira. Certo é que, lenta mas sustentadamente, o projecto tem crescido em número de leitores diários (chegamos aos oito mil, mais do que as vendas em banca de
alguns jornais diários ditos nacionais estabelecidos...), nos
apoios que se vão alargando, na consolidação do projecto.
Pode o 7Margens acabar amanhã, mas a sua existência
de quase três anos e meio já valeu a pena, para ser mais
um a mostrar que há quem queira ler/ver Jornalismo que
não abdica do rigor em detrimento da pressa, da qualidade em vez da superficialidade e que fala de realidades
quase ignoradas: Cabo Delgado ou o Tigré já eram ali
notícia antes de chegarem aos média nacionais; as perseguições religiosas na Índia ou em Xijuan são presença
constante pela sua gravidade, tal como a continuação da
resistência aos tiranetes da Birmânia ou da Bielorrússia; e,
já agora, também a explicação do importante factor cultural-religioso presente em tantas questões da actualidade –
desde logo, na invasão da Ucrânia – e sobre o qual pouco
se fala em Portugal. Para uma equipa reduzida quase à
dimensão do voluntariado, podemos estar contentes com
os resultados...
ESTRATÉGIA SUICIDÁRIA

O desemprego a que fui forçado, com mais 47 pessoas, no
início de 2013, no Público, constituiu uma das situações
reveladoras do que é hoje a estratégia suicidária da maior
parte das empresas de média, sacrificando a qualidade,
não procurando furar bloqueios, antes se rendendo à ges-

JOÃO MIGUEL RODRIGUES

Há mais de duas décadas, a tentativa de restringir o acesso dos jornalistas aos deputados falhou, porque os directores dos meios de
comunicação reagiram boicotando o noticiário sobre a actividade parlamentar

tão trivial dos objetivos economicistas. A dada altura, num
plenário em que a direcção anunciara mais um processo
de rescisões “amigáveis”, eu lamentei que ao melhor jornal do país não correspondesse a melhor empresa do país
– ou, enfim, ao menos uma das mil melhores, sei lá...
Lembro-me de graves e crassos erros de gestão, que me
dispenso de enumerar porque ouço histórias semelhantes
de outras empresas que, mesmo para um aluno mediano
da respectiva cadeira na faculdade, salta(va)m aos olhos.
Mas, ainda assim, são sempre os jornalistas e fotojornalistas, os editores de texto ou os funcionários administrativos, os primeiros sacrificados – mesmo se é óbvio que uma
redacção não se faz sem jornalistas, fotojornalistas ou
revisores, pelo menos.
Hoje, as redacções estão depauperadas – de pessoas, de
memória, de entusiasmo, de frescura, de confronto, de
pluralidade de visões, de democraticidade interna, de
complementaridade intergeracional, de paixão pela língua portuguesa, de interesse pelo saber, de vontade de
perguntar... Interessa mais às administrações pagar
(muito) mal a jovens à procura de um emprego, em sistema de cama quente, do que garantir que essa frescura
geracional se alia à maturidade profissional e à memória
colectiva. Sobrepõe-se muitas vezes a luta pelo emprego a
qualquer custo – mesmo da dignidade pessoal ou profissional –, a sobrevalorização da imagem e o salve-se quem
puder. Admito: numa sociedade instável e incerta, é com-

preensível que alguém queira guardar um emprego,
mesmo que isso implique, quando se tem um lugar de
poder, deitar borda fora outras pessoas, porventura mais
competentes; e, num tempo de culto da imagem, é normal
que o jornalista também se auto-elogie.
Ninguém é perfeito e nenhum de nós escapa a essa verificação da nossa comum condição humana. Mas pensava
eu que se abraçava a profissão com vontade de ser melhor
que outros, até pela função da responsabilidade social
inerente ao Jornalismo e por causa das nossas regras deontológicas... Idealismo meu, confesso mais esse pecadilho.
Não sei se vem daqui o facto de, em muitos casos, o
Jornalismo (muitos jornalistas) viver(em) numa bolha e
dar(em) mais atenção ao que “está a dar” nas redes do que
à vida concreta das pessoas. Sim, muitos problemas sociais
aparecem de tempos a tempos nos jornais (digitais ou em
papel), nas rádios, nas televisões. Mas comparando com o
tempo e espaço dado a outras áreas (por vezes, mesmo a
factos irrelevantes), é de perguntarmos: onde ficam, na
escala, os problemas da pobreza, dos sem-abrigo, dos detidos em prisões, da habitação, da saúde, dos transportes,
dos jovens em busca de futuro?
O FUTEBOL É COMO REZAR?

Para ser mais concreto, vamos ao futebol. Coincidindo
com os dias em que estou a escrever este texto, propõe-se
numa rádio que os ouvintes debatam as expectativas
JJ|Jan/Abr 2022|15
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sobre o apuramento da selecção portuguesa de futebol
para o próximo Mundial. Noutras ocasiões, temas semelhantes aparecem também nas televisões. Durante uma
hora ou duas, as pessoas dirão que o jogador tal ou tal
deveria ou não jogar, que o treinador isto e aquilo, que
claro que Portugal já é campeão, etc. e tal...
Católico que sou, sempre me espantou que um dos
programas mais ouvidos na rádio, pelo menos há uns
anos, fosse a recitação do terço. Nada menos radiofónico
e atractivo, pela repetição, monotonia e gravidade. E, no
entanto, a força da devoção suplantava tudo isso.
Provavelmente, são as mesmas razões de devoção – de
outra ordem, e sobretudo de vários jornalistas – que explicam esse tempo excessivo que o futebol ocupa, em particular nas rádios e nas televisões. Espanta-me que se
abram noticiários com conferências de imprensa de treinadores a “antecipar” jogos do dia seguinte, para dizerem
o óbvio: que respeitam o adversário, que darão o melhor,
que o que importa é ganhar. Imaginemos Fernando
Santos, Rúben Amorim, Nelson Veríssimo e Sérgio
Conceição a dizerem que a sua equipa iria entrar em
campo sem vontade e que não lhes importaria perder ou
ganhar... Isso sim, seria notícia. Mas a conversa fiada e os
programas sobre expectativas acerca de algo que só se
decide em 90 minutos de jogo (e de sorte) dentro de um
campo, há-de ser notícia antecipada porquê?... O que traz
de novo, além de repetir semanalmente, trocando apenas
os nomes e factores casuais, aquilo que já se sabe? O que
leva jornalistas a escolher que isso é notícia, em detrimento de tanta coisa importante, ignorada ou menosprezada?
Mistérios mais difíceis de perceber, para um cristão, do
que o dogma da Santíssima Trindade – e já não falo aqui
dos programas de “debate” clubístico nas televisões, que
contribuem também para o aumento da violência verbal
na praça pública.
Ora está aqui precisamente, na minha perspectiva,
uma outra causa da decadência do Jornalismo português.
A excessiva dependência em relação aos poderes fácticos
– futebol, economia, finança, por vezes misturando tudo
isto com a política, num quadrilátero desastrado – leva o
Jornalismo à subserviência. Lembro-me de alguns episódios em que estive: num deles, fui impedido de falar com
um jogador de uma equipa sobre uma questão do foro
religioso, porque a equipa estava em blackout (já lá iremos
ao inglês). E vivemos nós numa sociedade livre, quando
um clube impede um jogador de falar – ainda por cima
sobre uma questão que nada tinha a ver com o futebol?
Nos últimos anos, não tem acontecido, é verdade, mas
a história dos bloqueios de algumas equipas aos jornalistas sempre me fez confusão: há mais de duas décadas,
com o PSD a querer impor, no Parlamento, regras de acesso dos jornalistas aos deputados, os directores dos meios
de comunicação decidiram boicotar o noticiário sobre a
actividade do Parlamento. Durou um mês, até que os
deputados cederam. Mas ter o acordo dos diferentes
16 |Jan/Abr 2022|JJ

Um treinador a dizer que não lhe importaria perder ou ganhar
é que seria notícia

média para boicotar a informação sobre um clube quando
este decide fazer birra, isso, pelos vistos, seria impossível.
OS LUCROS “DELES” E O PREJUÍZO DA DEMOCRACIA

O outro poder fáctico é o mundo dos negócios e das
finanças. Pergunto-me sempre onde fica o Jornalismo
perante notícias que nos dizem que “os lucros da empresa X desceram 20, 30 ou 40 por cento” para perceber,
depois, que, afinal, ainda falamos de lucros de dezenas ou
centenas de milhares de euros (quando não milhões, no
caso de grandes empresas de energia, por exemplo).
Afinal, o mais importante não é que a empresa deu lucro?
E, em segundo lugar, que o lucro é grande? Por que nos
limitamos a reproduzir comunicados que querem deixar
no subconsciente uma imagem de que as coisas estão a
correr mal para, depois, eventualmente, justificar subidas
de preços, despedimentos ou outras “incontornáveis
medidas de gestão”?
Não será talvez de estranhar, por tudo isto, vermos
cada vez mais directores de informação (nas televisões,
nas rádios ou nos jornais) a assumirem o papel de administradores para despedirem jornalistas ou para lhes proporem reduções salariais. Longe vai o tempo em que
directores do Público como Vicente Jorge Silva ou Jorge
Wemans (ou, mais tarde, Francisco Sarsfield Cabral) se
demitiram porque, para eles e em primeiro lugar, estava a
dignidade dos jornalistas e da Redacção. Precisamente
porque das condições de trabalho depende, em boa parte,
a qualidade do Jornalismo que (não) se faz.
Sobre a crise dos preços de energia que estalou após a

BRUNO COLAÇO

MIGUEL BALTAZAR/JORNAL DE NEGÓCIOS

Atitude de Rui Rio na noite eleitoral das legislativas não mereceu uma imediata atitude de rejeição
por parte dos jornalistas

invasão da Ucrânia podemos fazer perguntas semelhantes
às anteriores – e que muito do nosso Jornalismo não faz:
porque sobem imediatamente os preços, sabendo que o
petróleo foi comprado a preços muito mais baixos? E porque nunca – nunca – descem os preços na mesma ordem
de grandeza, quando desce o preço do barril de petróleo?
Já depois do primeiro grande aumento, em Março, ouvi
um representante da associação de empresas petrolíferas
com uma rebuscadíssima explicação, tentando justificar o
injustificável: que o preço não desça quando cai o custo de
referência do petróleo Brent. Sim, os impostos são demasiados e devemos discuti-los. Mas por que razão continuam as
petrolíferas a distribuir lucros exorbitantes pelos seus accionistas como veremos, de novo, no final deste ano? E por
que é tão raro ver o Jornalismo fazer essas perguntas?
Aliás, é estranho que hoje se dê tão pouca voz a trabalhadores para além de alguns sectores mais óbvios (saúde,
educação, transportes...), com mais poder de afectar as
vidas das classes médias onde a maior parte de nós se
situa. Ou, sequer, a pessoas que reflectem a realidade sem
ser para papaguear enunciados de um sistema económico-financeiro que se apresenta como detentor de verdades absolutas. Era curioso ver como, nos tempos da troika,
se valorizavam as opiniões de empresas financeiras que,
nas vésperas da crise de 2008, tinham errado várias previsões importantes – e que têm interesses próprios em que
os Estados tomem determinadas medidas.
Está em causa, mesmo, a democracia: como é que os “mercados” e as empresas de cotações (ou rating) podem dizer a
um governo o que deve ser a política do seu país? Se eu e

mais uns milhões de cidadãos votamos em eleições, é porque
queremos que seja o Governo que delas sai a decidir políticas
e estratégias e não um qualquer grupo de empresas que
representam interesses próprios e, quantas vezes, obscuros.
E UMA TASK FORCE PARA A LÍNGUA
E A DEONTOLOGIA?

Talvez tudo isto aconteça para dar resposta à necessidade de
alavancar a economia, porque é suposto ir a palavras e expressões com origem no inglês e recepcionar as ditas sem qualquer
sentido crítico. O Governo diz-nos que “estamos on”, combate a pandemia com uma task force, esperando uma boa performance do país na vacinação. Também as universidades passaram a ter nomes em inglês e a promover múltiplas iniciativas nessa língua, incluindo os open day nacionais... Por isso,
não é de estranhar que também no Jornalismo tropecemos
com excessiva frequência em expressões certamente muito
mais sexy e mais cool como o reporte, o visualizar (em vez de
ver, tão simples e curto...), alavancar... muitas vezes mal aplicadas. Ou ainda em briefing, outsorcing, skills, fake news, apps,
downsizing, top, king makers, mobile, end-to-end, desktop, tablet e
muitas mais… Perdemos o gosto por falar uma língua rica
como a nossa, reflexo de uma cultura que nos deu Camões,
Eça, Pessoa, Aquilino, Saramago, Lobo Antunes e tantos
outros nossos contemporâneos?...
Refiro apenas de passagem questões como o incumprimento de várias regras deontológicas (sobretudo o respeito
pela privacidade de pessoas que, muitas vezes, nem sequer
sabem o que isso é, como foi o caso do recente alegado atentado frustrado na Universidade de Lisboa), da moda de coloJJ|Jan/Abr 2022|17
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Entender o que se passa no Leste da Europa sem entender a questão religiosa entre a Rússia e a Ucrânia, é querer dizer como se
vai à Lua sem saber física...

car os jornalistas a serem o centro da notícia, ou de nos darmos à situação de sermos apenas pés-de-microfone em
designadas conferências de imprensa “sem direito a perguntas” – uma antítese nos termos (para já não falar dos comícios
das noites eleitorais, com os jornalistas tantas vezes a serem
insultados por militantes ou dirigentes, como foi o lamentável caso de Rui Rio nas legislativas de Janeiro, e sem que isso
mereça uma imediata atitude de rejeição). E trago ainda aqui
a importância de debatermos, entre nós, até onde pode ir a
informação sobre lugares turísticos e outros (hotéis, restaurantes, bares...) ou produtos tecnológicos, correndo o risco
de, muitas vezes, isso se confundir com publicidade gratuita
e encapotada. Não digo que é sempre isso que acontece, digo
que isso deve ser objecto de debate e reflexão, caso a caso.
IR À LUA E ENFRENTAR DILEMAS

Um apontamento sobre um tema que me é caro: o tratamento das questões religiosas. Ao contrário do que acontece noutros países (Espanha, França, Itália, Reino Unido, Alemanha,
Estados Unidos...), em que as mais importantes redacções
têm um jornalista dedicado à informação religiosa, em
Portugal isso é considerado irrelevante, reduzido quase só às
grandes manifestações como o 13 de Maio em Fátima, algum
pequeno ou grande escândalo ou curiosidades... Apesar de a
esmagadora maioria dos portugueses continuar a manifestar
uma fé religiosa, o entendimento e o acompanhamento desse
factor na vida das pessoas não interessa a directores, editores
(e administradores). Não interessa? No último ano antes de
ser despedido do Público, tinha acabado de ter vários trabalhos, da minha exclusiva iniciativa (ou seja, que não eram
actualidade, como a morte de um Papa) entre os mais lidos na
página digital e outros que, na edição em papel, tinham feito
18 |Jan/Abr 2022|JJ

aumentar substancialmente as vendas do jornal em dias em
que o jornal vendia muito menos. Entender, por exemplo, o
que se passa no Leste da Europa sem entender, como já referi, a questão religiosa entre a Rússia e a Ucrânia, é querer
dizer como se vai à Lua sem saber física...
Uma última nota pessoal: pode ser que uma reflexão
como esta me feche algumas portas mais. Ou pode ser que
não, tão pouco habituados que estamos a debater as coisas
frontalmente e a assumir consequências disso mesmo. Aliás,
uma das coisas que tenho sentido neste tempo que levo a trabalhar por minha conta e a ouvir histórias várias, é que nem
sempre os nossos camaradas (editores, directores, outros jornalistas) defendem o trabalho dos restantes profissionais,
oferecendo pagamentos miseráveis, quando não insultuosos
(ou nem sequer pagando nada, como é o caso, tantas vezes,
daqueles que vão às televisões para comentar este ou aquele
assunto). Não percebendo que, com isso, estão a desvalorizar
o seu próprio trabalho e a sua profissão. E este é o dilema,
para tantos de nós: se não se aparece, morremos; se se aparece, tem de ser de graça ou aceitando as condições tantas
vezes profissionalmente degradantes que nos dão.
Com este texto, o que mais desejaria era que o debate
entre todos pudesse fazer-se, de forma sincera e disponível para aceitar mudanças, aceitando os limites da nossa
condição humana e imperfeita. Fica aqui a metade vazia
da garrafa, a ver se a enchemos um pouco mais... JJ
* Jornalista do 7Margens
Este texto contou com sugestões de Rita Pimenta e Miguel Marujo, a
quem agradeço. O que aqui fica escrito é obviamente da minha exclusiva responsabilidade.

FOTOJORNALISTAS
MAIS FRAGILIZADOS

O

João Miguel Rodrigues

s fotojornalistas, quer pertençam ao
quadro das empresas, quer sejam freelancers, sofrem bastante com a precariedade, mas a níveis diferentes – e
sempre com os freelancers a ficarem
com a “palhinha mais curta”. No início
de carreira, qualquer fotojornalista tem
de realizar um investimento avultado em material, que com
contrato de trabalho pode ser diluído, o que um freelancer
nunca conseguirá. Os valores pagos, que não têm minimamente em atenção tal custo, propiciam a situação mais
precária destes trabalhadores.
O fator monetário talvez seja o que mais desgaste pode
provocar. Neste sentido, o Sindicato dos Jornalistas, em colaboração com fotojornalistas freelancers com muita experiência no nosso mercado, elaborou uma proposta, que apresentou a debate, aberto a todos os profissionais. Desta discussão,
concluiu-se que, tendo em conta todas as despesas que o
profissional tem de assumir (compra, reparação e limpeza do
material, impostos, descontos para a Segurança Social, despesas inerentes ao trabalho, etc.) e o facto de o trabalho não
acabar com o último “clic” – ocorre, depois, a edição e a
legendagem – o valor justo a receber por trabalho seria de
150 euros. Neste momento, a média de valores pagos ronda
os 50 euros, o que demonstra que estes profissionais não conseguem pagar o investimento em material, muito menos
enfrentar o custo de vida e todas as responsabilidades familiares e sociais. Nestas condições, ninguém deve, ninguém
consegue, desenvolver a atividade! Se acrescentarmos a falta
de oportunidades de trabalho, por redução do número de
órgãos de comunicação social (OCS) e devido a critérios editoriais, constatamos que cada vez é mais difícil a vida de um
fotojornalista.
JOÃO MIGUEL RODRIGUES

Nos dias de hoje, a real definição de um profissional da
fotografia no jornalismo é a de prestador de serviços a recibo
verde – logo, precário. Por pressão das empresas e com alguma conivência dos profissionais, que precisam de trabalhar
para auferir rendimento, mesmo baixo, não se consegue
quantificar o número de trabalhadores nestas condições, nem
quantos foram “despedidos” nos últimos anos. Uma certeza
temos: há bastantes a trabalhar em condições precárias.
Nos últimos dez anos, muitos foram afastados do
Jornalismo por causa da crescente falta de condições de trabalho – além de que um fotojornalista freelancer está, em
Portugal, condicionado na sua liberdade, por trabalhar
como... freelancer! É que os OCS estão agregados em três
grandes grupos empresariais – só não lhes pertencem três jornais nacionais – e não veem com bons olhos que os fotojornalistas trabalhem para os concorrentes. Se já há pouco trabalho
num grupo, não se conseguindo colaborar com os restantes a
situação torna-se impossível!
Os fotojornalistas são dos profissionais mais versáteis, trabalhando para todas as secções. Contudo, esta versatilidade
tem um lado perverso: acabam por ser necessários menos
fotojornalistas numa redação, também porque se lhes exige
mais trabalho em menos tempo, tornando escassas as condições para o desenvolver com qualidade.
Numa época em que a comunicação social tem de olhar
para a internet de uma maneira muito séria, em que se consolida uma aposta marcadamente visual, não se percebe o
desinvestimento na imagem, nem o recurso a fotografias de
telemóvel e frames retirados de um qualquer vídeo sem qualidade, feito por um cidadão que não detém carteira profissional, nem se rege por um código deontológico – já para não
falar de todo o benefício a retirar da acuidade visual e do critério jornalístico do profissional. Fotojornalista e jornalista da
escrita compõem uma equipa, que deveria ser indispensável
para a apresentação de conteúdos rigorosos, abrangentes e
completos, numa altura em que tanto se fala em descrédito
dos media, devido à “avalanche” de fake news que circulam
nas redes.
O facto de os fotojornalistas serem uma mais-valia para os
OCS não se reflete numa mais-valia para o profissional,
nomeadamente porque não contribui para a progressão na
carreira, o aumento do salário e mais oferta de trabalho para
os freelancers. Um trabalhador motivado, não só pela devida
remuneração, mas pelo reforço dos critérios de qualidade e
por uma maior ambição, produzirá muito mais e melhor! JJ
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“CONTAR TOSTÕES”
PODE GARANTIR
A INDEPENDÊNCIA?
Miguel Midões

N

ão podemos considerar que a precariedade no Jornalismo é consequência dos tempos modernos. Os
dados históricos mostram que há
mais de um século já se sentiam os
efeitos do trabalho precário no setor,
mas talvez a intensidade fosse menor.
Num passado mais recente, no I Congresso dos Jornalistas
Portugueses, realizado há 40 anos, já se sublinhava o constante recurso a colaboradores, sobretudo mais jovens e
com pouca experiência (ou até mesmo ainda candidatos à
profissão), e se apelava ao fim de contratos a prazo e de
“formas mais ou menos camufladas de exploração de jornalistas”. Ora, em Portugal, o recurso a colaboradores
jovens e precários e a formas de exploração camufladas
vai-se mantendo e intensificando, sobretudo na última
década. E como se isso não bastasse, a esta situação
precária soma-se, na contemporaneidade, a falta de esperança por parte dos profissionais.
Um estudo desenvolvido entre 2016 e 2018, por vários
investigadores nacionais – Pedro Caldeira Pais, Miguel
Crespo, Ana Pinto Martinho, Miguel Paisana, Caterina
Foa e Paulo Couraceiro – exibe esta escalada da precariedade no setor, mas também conclui que os indivíduos
entre os 25 e os 54 anos são aqueles que revelam uma perceção mais negativa em relação à profissão e os que estão
mais alarmados quanto ao seu futuro profissional, nomeadamente, face à possibilidade de ficarem sem emprego.
Outro estudo, sobre os efeitos do estado de emergência
no Jornalismo em contexto de pandemia, realizado em
2020 e desenvolvido por investigadores das universidades
de Lisboa, do Minho e de Coimbra, em parceria com a
Comissão da Carteira Profissional de Jornalista, o

20 |Jan/Abr 2022|JJ

Sindicato dos Jornalistas (SJ) e a Associação Portuguesa de
Ciências da Comunicação [ler artigo “Precariedade e
expectativas no jornalismo. O ocaso de uma profissão?”,
nestas páginas], indica que a conjuntura agravou uma
situação que já era séria, causando perda de rendimentos
(por exemplo, dos profissionais que enfrentaram uma
situação de lay-off). Esta circunstância, tal como o SJ tentou
mostrar na devida altura, baixou consideravelmente as
expetativas dos jornalistas em relação à profissão.
Importa ainda dar conta de que, fruto de parceria entre
o SJ, a Casa da Imprensa, a Associação Portuguesa de
Imprensa e investigadores de várias universidades, está a
decorrer outro estudo, realizado através de um inquérito,
para conhecer as condições de trabalho dos e das profissionais dos media e avaliar o desgaste rápido da profissão,
aferindo indicadores de bem-estar e saúde. Como foco, o
SJ considera que o conhecimento sobre a situação laboral
dos/as jornalistas portugueses/as é essencial para a apresentação de propostas que permitam melhorar as condições de trabalho do setor. Além destes estudos, o SJ tem
feito um esforço para perceber, junto dos jornalistas e
fotojornalistas, sobretudo dos correspondentes e colaboradores a recibo verde, à peça ou avençados, quais são as
suas condições laborais e se, eventualmente, tem havido
agravamento ou diminuição de condições de trabalho.
Indagando diretamente os profissionais, procura-se em
conjunto encontrar soluções para, pelo menos, impedir
que as condições laborais se deteriorem ainda mais.
A realidade não é animadora. Na maior parte dos
casos, estes jornalistas auferem uma remuneração mensal
variável, consoante o número de peças que concretizam.
Não recebem subsídio de férias ou de Natal. Como seria
de esperar, nestas condições, grande parte dos profissio-

JOÃO MIGUEL RODRIGUES

nais não garante exclusividade aos órgãos de comunicação social (OCS) para os quais trabalha ou presta serviço,
muito embora, em vários casos, nos garantam que, mesmo
na ausência de uma formalidade escrita, essa exclusividade “informal” existe, o que os impede, por exemplo, de
prestar serviço a OCS concorrentes.
Estes jornalistas precários não estão a tempo inteiro nas
redações, pois são, quase na totalidade, correspondentes,
que fazem serviço externo, marcando apenas esporadicamente presença na redação. Ainda assim, seguem a
mesma hierarquia e obedecem às ordens das mesmas chefias/editorias que os camaradas dos quadros da empresa.
Há, muitas vezes, uma vigilância apertada das suas atividades por parte das chefias, que lhes marcam trabalhos,
escalam para “piquetes” e “rondas”, e controlam o prazo
de entrega dos serviços ou, mesmo, a listagem de trabalhos que realizam mensalmente.
SAEM TODOS A PERDER

É alarmante quando a maioria nos revela que trabalha
diariamente para o mesmo OCS, não tendo horário fixo e
dependendo sempre do fluxo de serviços que, em muitas
situações, vai bem para além do número de horas “normais” e legais. Estes trabalhadores precários, na sua maioria, não fazem oficialmente parte das escalas de serviço,
embora existam casos em que isso acontece, através de
escalas “informais” e internas, sem qualquer validade
legal.
Embora não tenham direito a qualquer subsídio de
férias, há relatos de jornalistas precários, sem vínculo
laboral, que têm de agilizar com os editores o tempo de
ausência em férias ou de indisponibilidade para trabalhar,
enquanto outros são obrigados a avisar previamente da

sua ausência ou a articular-se com camaradas do quadro.
Nenhum dos jornalistas com quem falámos tem qualquer cartão de identificação da empresa. O material que
usam para trabalhar é maioritariamente dos próprios jornalistas, nomeadamente computador, gravador e acesso à
internet, não havendo qualquer auxílio financeiro por
parte dos OCS para cobrir as despesas com este material
ou serviços.
Um cenário de precariedade crescente com o qual saem
todos a perder: os jornalistas, claro, mas também a sociedade, pois jornalistas mal pagos, inseguros e sem perspetivas futuras são profissionais mais facilmente influenciáveis pelos poderes político e económico, relegando para
segundo plano funções primordiais da profissão, como a
de informar, mas sobretudo a função de controlo e vigilância social.
Em março, no Congresso “Jornalismo, Cidadania e
Democracias Sustentáveis nos Países de Língua
Portuguesa”, realizado na Universidade de Coimbra,
Paulo Martins, professor do ensino superior e codiretor da
revista Jornalismo e Jornalistas, lembrando que os jornalistas são trabalhadores com especial responsabilidade, afirmou: “o que aqui em Portugal se chama de precariedade,
noutros países chama-se sobrevivência”. É nessa situação
que se encontram atualmente muitos jornalistas, também
no nosso país: a sobreviver. Assim, “como se garante autonomia e independência? Como se escreve sem qualquer
pressão interna ou externa?”, questionava, respondendo
logo de seguida que “ninguém que conte os tostões até ao
final do mês, para sobreviver, consegue garantir a independência”. Nesta difícil situação, estão jornalistas, produtores, realizadores, sonoplastas e, claro, os fotojornalistas [ler artigo nestas páginas]. JJ
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A partir de França, onde está há anos radicado, um desenhador de
Imprensa português percorre as ameaças que se abatem, um pouco
por todo o mundo, sobre os seus camaradas de ofício. O universo é
muito sombrio, mas não há apenas más notícias.

O DESENHO DE IMPRENSA EM

AGONIA
R

Carlos Brito *

ecordemos a triste farsa do periódico
The New York Times, jornal considerado
de referência e, no entanto, especialista numa censura tipicamente americano-puritana do desenho de imprensa ao ponto de, em vez de mostrar o
desenho de Luz publicado na
primeira página do ressuscitado Charlie Hebdo, decidiu
descrevê-lo a fim de o esconder, pudicamente, à “sensibilidade” dos seus leitores. Mais tarde, um desenho do cartoonista português António, considerado anti-semita por
zelosos defensores duma direita muito extrema no poder
em Israel, foi objecto dum imbecil pedido de desculpas
por parte da chefia de redacção e serviu de pretexto para
eliminar definitivamente o desenho político das páginas
da edição internacional os quais, aliás, ja tinham sido
expurgados da edição nacional sob não sei que pretexto.
Ultimamente, o Le Monde, periódico igualmente considerado de referência, entrou também neste tipo de jogo, desculpando-se de ter publicado um desenho de Xavier
Gorce e isto devido à pressão de uma campanha sobre o
género desencadeada nas redes sociais. Imediatamente
após este acontecimento, o desenhador Gorce decidiu
escapar-se da “banquisa” abandonando assim os seus personagens pinguins a um funesto destino. Mas, segundo as
últimas notícias, Gorce decidiu finalmente reciclar os seus
pinguins nas páginas do semanário Le Point, periódico de
direita não precisamente de referência, na minha modesta opinião.
São muitos os “Je suis Charlie” de 2015 que não são
assim tão “Charlie” como isso ou que já não o são de todo,
se é que alguma vez o foram, e a defesa do desenho de
imprensa deixou de ser, portanto, uma prioridade para os
tartufos que deram meia volta virando a casaca ao sabor de
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dor e uma lamentável ausência de sentido de humor, bem
como uma deplorável incapacidade em discernir um
segundo ou simplesmente um primeiro grau de sentido de
humor, são características dos senhores do mundo de hoje
e cujo discurso dominante jorra do topo da pirâmide social
do capitalismo neoliberal. Aquilo que é ou não é “politicamente correcto” e, portanto, adaptado a uma digestão fácil
por parte dos leitores que se tenta reduzir ao estado larvar
de consumidores beatos de uma informação lisa e limpinha, instala-se um pouco por toda a parte nos média.
Trata-se sobretudo de não fazer ondas no charco da
imprensa às ordens. Em suma, aceita-se o desenho político
mas desprovido de sentido crítico, logo privado de gosto,
sem sal e pimenta, previamente castrado e sangrado, abençoado pelo papa, halal ou kosher e, portanto, sem riscos de
heresia ou de blasfémia para quem quer que seja.
O desenhador Kal, do Baltimore Sun, nos Estados
Unidos da América, e do The Independent, na GrãBretanha, com quem me encontrei há alguns anos em
Carquefou por ocasião de um festival de desenho de
imprensa, contou-me que a seguir ao 11 de Setembro de
2001 e sobretudo ao Patriot Act decretado pela administração de George W. Bush, a fim de vitaminar a acção antiterrorista do governo dos EUA, desenhadores de várias localidades nos Estados Unidos tinham sido alvo de acusações
de “falta de patriotismo” e julgados como “anti-americanos” por parte de leitores patrioteiros que não suportaram
os seus comentários satíricos e foram portanto imediatamente despedidos. A temível teia tecida no seio da
Internet, a que a seguir se chamou “redes sociais”, ainda
não tinha atingido o poder de fogo de que dispõe hoje
mas os filhos putativos do autonomeado e mal denominado “juiz de paz” Charles Lynch já causavam então muitos
estragos nos recantos mais remotos dos Estados Unidos
da América. O próprio Kal foi alvo de manifestações tem-

Cartum de António e, em baixo, “Censura” de Can Gomez

pestuosas diante do edifício do Baltimore Sun e só conseguiu salvar-se profissionalmente graças ao sólido apoio da
direcção do seu jornal, que demonstrou uma honrosa
coragem, demasiado rara hoje em dia nas redacções dos
nossos jornais, à deriva nas tempestuosas águas da
concorrência mediática.
Mais perto de nós, em Bordéus, o diário regional SudOuest despediu recentemente o desenhador Large, presença regular nas suas páginas desde 2007, muito simplesmente porque tinha reclamado a regularização da sua
situação no seio da redacção e pretendia portanto ter acesso a um contrato como deve ser. Ao mesmo tempo, a
direcção do jornal assinava sem complexos e em conjunto
com cerca de 90 outros títulos de imprensa uma manchete intitulada: “Todos juntos, defendamos a liberdade”,
numa demonstração de apoio a Charlie Hebdo…
Despropositado humor negro? Noutro jornal francês, L’

Humanité, de sensibilidade comunista, o desenhador Espé,
que tinha acabado de chegar, foi despedido por causa de
um desenho considerado sexista pela vítima do seu traço.
O jornal pediu desculpas à senhora (por acaso jornalista)
ultrajada pelo desenho e o caricaturista também pediu
desculpa, mas não o autor do artigo que o desenho ilustrava, o qual também foi despedido. Para mais detalhes sobre
estes assuntos de código do trabalho que não foi respeitado e de “falta de respeito pela vida íntima de outrem”,
consultar o n.º 67 do periódico Papiers Nickelés, a revista
mais bem informada dos meandros do universo sem fim
do desenho e que de forma contínua nos mantém a par do
que nele acontece de melhor ou de pior.
Muito mais longe, nos confins do mundo ocidental, o
desenhador Simanca, de origem cubana e que trabalhava
há quinze anos para o jornal brasileiro de Salvador da
Baía A Tarde, um periódico centenário, foi vítima em 2017
de uma mudança de direcção, a qual não suportou a sua
liberdade de expressão em relação a uma classe política
profundamente corrompida. Simanca viu-se obrigado a
explicar à sua nova hierarquia em que é que consiste
muito precisamente o desenho de imprensa e o papel que
este deve desempenhar nas páginas de um jornal… e na
sequência disso foi despedido. Pouco tempo antes, um
outro desenhador do mesmo periódico, Cau Gomez,
tinha saído por vontade própria devidas às pressões exercidas sobre ele e que se tinham tornado insuportáveis da
parte de uma chefia de redacção demasiado temerosa. No
entanto, soube há pouco tempo que Cau Gomez publica
de novo nesse jornal, talvez dada uma nova mudança de
direcção… Quanto a Simanca, exilou-se em Portugal, a
fim de se entregar ao seu desporto favorito: comer sardinhas assadas à beira-mar.
Um outro desenhador brasileiro, Santiago, natural de
Porto Alegre, e pilar da imprensa brasileira desde os anos
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70, conta-nos ter iniciado a sua carreira a chapinhar por
sua conta e risco nas águas infestadas de piranhas da ditadura militar, mas ter vivido, apesar de tudo, dias felizes no
célebre jornal satírico O Pasquim bem como noutro jornal
criado por uma cooperativa de jornalistas, o Coojornal,
onde toda a gente trabalhava com entusiasmo mas onde
dois directores acabaram por ser presos… Em seguida, o
prestigioso Estado de São Paulo abriu-lhe as suas páginas,
mas a lua-de-mel foi de curta duração, dado que a imposição de desenhos demasiado mornos acabou por o fartar
e mais tarde O Jornal do Comércio despediu-o por ter abordado, entre outros assuntos melindrosos, a questão dos
grandes lucros da banca à custa do peixe miúdo. Como
Santiago afirma, “o humor é de esquerda e isso não agrada às forças dominantes”, haja ou não um Bolsonaro na
presidência... E entretanto, o Santiago vai sobrevivendo
graças a uma modesta reforma que lhe permite, a ele também, comer umas sardinhas assadas nas margens paradisíacas do Atlântico sul. Em complemento da reforma,
algumas ilustrações publicadas aqui e ali e que não incomodam ninguém de tão inocentes serem, o que segundo
ele acontece a muitos outros desenhadores brasileiros,
permitem-lhe regar as suas sardinhas assadas com uns
saborosos vinhos provindos de cepas de origem italiana e
produzidos no seio da muito generosa terra brasileira.
Infelizmente, encontramos uma situação ainda mais
degradante noutro país latino-americano de grande tradição gráfica, nomeadamente no sector da banda desenhada, a Argentina, onde, por exemplo, desenhadores como
Langer, Ippoliti ou Crist muito dificilmente se mantêm à
tona num lodaçal jornalístico despovoado dos mais dignos
forçados da congregação dos mestres do lápis argentino.
Não há muito tempo ainda, Caloi, Quino, Hermenegildo
Sabat e Horacio Cardo, entre outros, inundavam as páginas dos jornais locais com ferozes desenhos, mas esse
tempo já lá vai e eles também já cá não estão. Hoje, segundo a caricaturista e minha muito querida amiga Marlène
Pohle — que voltou há seis anos para a Argentina após
uma estadia de cerca de vinte anos na Alemanha, dado
que é meio alemã pelo lado do pai, e algumas temporadas
em França, dado que é meio francesa pelo lado da mãe —
constata-se uma baixa de qualidade nos desenhos publicados nos jornais ditos independentes como La Nacion e
Clarin, assim como na “peronista-kirchnerista” Pagina 12.
Na realidade, o desenho de actualidade parece ter desaparecido quase por completo da imprensa argentina e terá
sido substituído por um desenho de humor tipo comics
produzido em série. O desenhador Alfredo Sábat, filho de
Hermenegildo, nota que o tom geral daquilo que resta do
desenho de imprensa argentino sofre de falta de agressividade e que a razão disso se encontra, talvez, nessa abominação pior do que a censura e que é a autocensura gerada
pelo medo de um amanhã no desemprego… Em suma,
péssimas razões para, na companhia do fantasma do imenso desenhador de humor tutti colore Napo, argentino
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muito parisiense, ir afogar as nossas penas numa garrafa
de Yacochuya Malbec no bar de vinho do cunhado de
Langer, La Cava Jufré, situado no barrio de Villa Crespo,
em Buenos Aires. Mas lá não há sardinhas assadas, que
não fazem parte da cultura local.
Feliz e rara excepção que confirma a regra, o desenhador cubano Boligan, instalado ha muitos anos no México e
tendo sediado a sua base estratégica nas páginas do diário
El Universal acaba, segundo as últimas notícias, de inaugurar a sua entrada na edição dominical do jornal argentino
La Nacion. O que prova que, felizmente, não há apenas
más notícias no cada vez mais sombrio mundo do desenho
de imprensa. De resto, outros desenhadores cubanos,
como Ares, Falco, Martirena ou Ramses, também se exprimem com regularidade nas páginas do Courrier
International, dado o pouco espaço disponível nos raros
periódicos cubanos nacionais e regionais. Notemos que o
Courrier International, tanto quanto eu saiba, é a única
publicação francesa que “deslocalizou” o desenho de
imprensa, já que desde os seus inícios em 1990 publica apenas desenhos de desenhadores estrangeiros. Esta opção
editorial favorece a difusão do desenho internacional
junto dos leitores franceses, o que é extremamente positivo, e permite ao mesmo tempo aos desenhadores dos países ditos emergentes não apenas tornarem-se conhecidos
internacionalmente, mas também acederem a rendimentos suplementares relativamente consideráveis em relação
ao poder de compra dos seus países de origem. Com efeito, a maior parte dos desenhos publicados provém dos países da América Latina e da Europa do Leste, o que permite ao Courrier International gerir da melhor forma o seu
orçamento iconográfico, visto que os desenhos publicados
por esse semanário são pagos entre 60 e 100 euros, o que
corresponde, grosso modo, ao mínimo estabelecido pelos
sindicatos franceses: 62,39 euros por desenho. E isso per-

À esquerda, “Censura”, de Santiago. Em baixo, “Alegria
pedófilos”, de Langer

mite uma situação em que todos ganham, graças a este
belo exemplo de feliz mundialização…
Nos países da América Latina, a imprensa dita livre
está na sua grande maioria nas mãos das oligarquias que
detêm o poder económico e evidentemente também o
poder político nas jovens democracias (que de bom grado
conservaram aqui e ali alguns dos hábitos das antigas
ditaduras), particularmente frágeis e vigiadas de perto
pelas forças armadas locais (por vezes ajudadas por energúmenos fora-da-lei, especializados no assassínio de antigos guerrilheiros, de sindicalistas e de militantes ecologistas ou de oposição de esquerda e de jornalistas demasiado
curiosos), bem como pelo muito incómodo vizinho do
norte do continente, verdadeiro deus ex machina da encenação do teatro alternadamente ditatorial e democrático
sul-americano. Basta constatar como a maior parte dos
comentadores se enerva nas páginas dos principais jornais latino-americanos quando o voto popular se inclina
demasiado à esquerda, aquando de eleições presidenciais
ou legislativas. Os desenhadores destes países estão, portanto, condenados a produzir um desenho humorístico,
de preferência mais grosseiro do que cuidado e suposto
de agradar ao grande público, em vez de um desenho de
imprensa digno desse nome, isto é, naturalmente agressivo, socialmente comprometido e sem concessões em relação aos representantes do grande capital e dos senhores
da terra que detêm as alavancas da economia local. Em
qualquer lugar onde persista a dominação dos herdeiros
da colonização genocida e do esclavagismo, o desenho de
imprensa representa um espaço de liberdade insuportável
aos seus olhos, uma janela entreaberta para realidades
abomináveis que mais vale esconder ou ignorar e é, portanto, visto como sinónimo de subversão, como uma ameaça inaceitável contra a ordem estabelecida. O desenhador de imprensa é, por esse motivo, considerado por

alguns como um perigoso “guerrilheiro”
armado de um temível lápis, e, portanto,
como um alvo a abater política ou mesmo
socialmente, senão fisicamente, como
acontece a muitos jornalistas abatidos
nesses países onde o verdadeiro jornalismo é um combate quotidiano e não uma
carreira de manequins a fazer momices
na televisão sob os holofotes da actualidade.
O percurso de combatente do desenhador encontra-se, por toda a parte,
semeado de emboscadas e não de tapetes
de rosas. As pressões que um desenhador
de imprensa tem de suportar podem
manifestar-se sob as formas mais diversas
e provir tanto do jornal onde opera como
do exterior. Assim, recordo que no Canard
Enchaîné, quando me acontecia comentar
o chamado “conflito israelo-palestiniano”, eu tinha a certeza de que a seguir iria receber uma
carta de um obscuro funcionário da embaixada de Israel
em Paris acusando-me de ter feito um desenho “ofensivo”
em relação a Israel. Infelizmente, as duas ou três cartas
que recebi acabaram no caixote do lixo, gesto demasiado
impulsivo, pois devia tê-las guardado como prova das
pressões que os representantes diplomáticos de um estado estrangeiro podem exercer com total impunidade
sobre a liberdade de expressão de um jornalista francês.
Outros desenhadores do Canard Enchaîné receberam
igualmente cartas semelhantes e o resultado foi que ou a
chefia de redacção decidiu deixar de publicar desenhos
que tratassem da questão palestiniana ou que nós próprios, por cansaço, tenhamos abandonado a “luta”, não
me recordo… Mas o facto é que deixou de haver, se bem
me lembro, desenhos “incomodativos” no Canard Enchaîné
a propósito dessa inextricável questão israelo-palestiniana
que complica particularmente a vida de toda a gente (em
primeiro lugar a vida dos palestinianos, evidentemente),
num Próximo-Oriente cada vez mais longe de uma paz
fundada nos direitos e dignidade de uns e dos outros. No
entanto, sublinho que nessa altura evitavam tratar-nos de
anti-semitas. Assim, um desenho meu que representava o
general Sharon envergando um cinto de aviões F16 e um
barbudo vestido de uma djellaba e com um cinto de cartuchos de dinamite, intitulado Kamikaze e publicado no Le
Monde, valeu-me o seguinte comentário no site pro-israelita www.desinfos.com: “não propriamente anti-semita,
mas certamente repugnante…”
Recentemente, em 2020, num pequeno e muito tranquilo país de brandos costumes situado no extremo ocidental do sul da Europa, Portugal, o embaixador de outro
pequeno país situado na fornalha do Próximo-Oriente,
isto é Israel, interveio junto dos directores da revista
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sem o denominado Vasco Gargalo de exercer a sua profissão de desenhador de imprensa, por ser culpado de ter
feito um desenho considerado anti-semita pelas autoridades de Israel. Por seu lado, o semanário francês Courrier
International e o município de Estrasburgo decidiram retirar o Prix du Public “Plumes libres pour la démocratie” que
haviam atribuído a esse mesmo desenhador. O desenho
premiado prestava homenagem a uma vereadora brasileira, Marielle Franco, militante anti-racista, anti-homófoba e
empenhada na luta contra as violências policiais, assassinada no Rio de Janeiro em Março de 2018. Quanto ao desenho pelo qual Vasco Gargalo pecou, mostrava o dirigente israelita Netanyahu introduzindo um caixão com a bandeira da Palestina num forno crematório, por cima do qual
estava inscrito a tristemente célebre frase “Arbeit macht
frei”. Esta ilustração particularmente violenta da violência
exercida contra o povo palestiniano mostrava dessa forma
a eliminação política de que este povo é vítima desde há
decénios, sob o olhar indiferente do resto do mundo. A
mesma indiferença de que foi objecto o Holocausto
durante os anos do domínio nazi e a propósito do qual a
Europa e os Estados Unidos, “culpabilizados” pelo seu
silêncio passado e o acordar tardio de uns e a cumplicidade activa de outros, fazem pagar hoje a factura de seis milhões de judeus assassinados aos palestinianos. A História
está prenhe destas injustiças, como foi o caso da indiferença generalizada que durante anos e anos ocultou o genocídio dos ameríndios do norte ao sul das Américas ou o
tráfico de milhões de escravos africanos perpetrado ao
longo de séculos por árabes e europeus. Muito mais recentemente, o genocídio de que foram alvo os tutsis no
Ruanda por parte dos extremistas hutus beneficiou de
certo modo da indiferença das autoridades francesas da
época… Ora é justamente contra a indiferença ao sofrimento dos povos, sejam eles quais forem e em que época
tal tenha acontecido, que também serve o desenho de
imprensa, quando se dirige à emotividade e à inteligência
do leitor sem se enganar no alvo a atingir, reforçando ao
mesmo tempo, se necessário, a negrura de um traço já de
si muito negro. E não é o desenhador que deve ser perseguido e acusado de transgressão, mas os responsáveis
daquilo que ele denuncia graças à sua arte e à pertinência
do seu gesto.
Num mundo em que a ditadura das redes sociais, erigidas em polícias e juízes ao mesmo tempo, impõe o seu
domínio tóxico, o linchamento dos espíritos livres desencadeou-se e traça o seu funesto percurso sem entraves. As
acusações lançadas em todas as direcções, tanto de islamofobia como de islamo-esquerdismo, de racismo antirracista ou de antirracismo racista, de anti-sionismo equiparado a anti-semitismo ou de comunismo equiparado a
nazismo, de múltiplos e variados “populismos” indefinidos ou de “conspiracionismos” inventados ou comprovados, de seguidismos beatos ou desviacionismos negacionistas, prova de estupidez crassa ou de um ódio profun26 |Jan/Abr 2022|JJ

do, proclamados sem pudor na televisão ou difundidos
anonimamente na Internet... Em suma, os “conceitos”
mais complexos ou os mais obtusos, retorcidos ou meramente absurdos, tornaram-se armas de destruição maciça
contra a inteligência, a liberdade de pensamento e de
expressão, senão mesmo contra a liberdade propriamente
dita. Assim, a última descoberta do “pensamento” universitário estadunidense, evidentemente de referência, a cancel culture (não confundir com cancer culture), foi imediatamente importada pelos geniozinhos da confusão mediocrata e deslizou como um vírus particularmente infeccioso nos interstícios da massa cinzenta dos nossos intelectuais de trazer por casa para se propagar rapidamente por
entre os espíritos pouco ou mal despertos, fazendo estragos entre os por e os contra disto tudo negro ou daquilo
tudo branco que, sobretudo, não se devem misturar. Pelo
que as 50 nuances de cinzento deveriam ser tomadas muito
a sério… Concretamente, os ajustes de contas entre obscuros clãs inimigos e seitas entregues ao delírio de múltiplas
fatwas, que misturam fake news e/ou fuck news, florescem
por todo o lado e levam a variadas formas de histeria de
uma massa informe de indivíduos que pretendem afirmar-se cultural, política e mediaticamente, seja de que
maneira for. E tudo isto mais frequentemente de máscara
no focinho, o que convém perfeitamente às normas sanitárias liberticidas impostas pela muito virulenta pandemia
COVID-19 em curso. E por tal devemos todos, e o mais
rapidamente possível, vacinar-nos triplamente contra
tudo isto…
Entretanto, a imprensa escrita tradicional, muito enfraquecida pela perda de uma grande parte dos seus leitores,
tornou-se uma presa fácil para os dirigentes do novo
mundo neoliberal, um bando de predadores ávidos de
possuir os meios de controle de uma opinião pública considerada como um vasto mercado de consumidores. Uma
imprensa que se descobriu desprovida dos meios finan-

Da esquerda para a direita: “Marielle Franco”, de Vasco
Gargalo; “Caricatura e censura”, de Boligan; “A Imprensa
condicionada”, de Marlene Pohle

ceiros necessários à sua sobrevivência dado que a publicidade, da qual se tinha tornado quase totalmente dependente (além das ajudas do Estado), emigrou para os canais
de televisão e para a Internet. Uma imprensa que muito
oportunamente esqueceu os seus grandes princípios de
outrora — se é que alguma vez os teve — e que se desintegra progressivamente, desfazendo-se dos seus jornalistas “à antiga”, em benefício dos novos “comunicantes” de
dentes muito afiados, mas destituídos de capacidade de
compreensão de realidades socioeconómicas que lhes são
totalmente alheias.
Como exemplo recente do interesse dedicado pelos
representantes da nova economia à informação de massa,
citemos o caso de um Jeff Bezos de sorriso trocista impresso na embalagem de cartão do n.º 1 da grande distribuição
mundial. Aquele que se tornou rapidamente na maior fortuna do mundo, cavalgando a sua fogosa empresa
Amazon, aquele que não gosta nem de sindicalistas nem de
pequenos comerciantes, é o mesmo que se ofereceu a si
próprio por um bom punhado de dólares o Washington
Post, diário estadunidense considerado de centro-esquerda e para sempre aureolado pelo caso Watergate. Uma
notoriedade prestigiosa que não impediu que esse periódico tivesse varrido para debaixo do tapete as suas torpezas jornalísticas, aquando das operações de desestabilização do Nicarágua sandinista por intermédio dos “contras”
durante a era Reagan, bem como da difusão das fake news
de Estado que precederam o desencadear da guerra contra o Iraque, por obra e graça dum George W. Bush, como
também aconteceu com o igualmente prestigioso The New
York Times já citado… Sórdidas operações de desinformação telecomandadas pelos governos da altura e que foram
amplamente partilhadas pelos lacaios da pluma judiciosamente colocados no comando das alavancas dos principais média das nossas virtuosas democracias, sempre
prontas a dar lições aos outros, uma especialidade muito

francesa, num jogo em que os “bons” e os “maus” do grande rodeo da geopolítica mundial são classificados de acordo com critérios de geometria variável, o que faz com que
sejamos muito mais tolerantes com o que se passa de não
muito exemplar no nosso país ou em casa dos “amigos” ou
“aliados” (não necessariamente muito democratas e ainda
menos apresentáveis, mas muito necessários aos nossos
interesses) do que com os nossos “inimigos”, aliás também
eles muito necessários para o bom funcionamento aos
altos e baixos de um mundo permanentemente à beira do
abismo, o que é excelente para os negócios, nomeadamente no que diz respeito ao comércio do armamento. Deste
modo, enquanto o “morto-vivo” Julian Assange jaz no
fundo de um calabouço britânico, quase totalmente
esquecido pela imprensa internacional, que lhe deve tantas das melhores informações de interesse mundial que
pôde difundir nestes últimos anos, nomeadamente as
escutas à escala planetária efectuadas pelos Estados
Unidos ou os crimes de guerra desse mesmo país no
Iraque, no Afeganistão e noutros países, um outro “mortovivo” chamado Alexeï Navalny jaz no fundo de um calabouço russo, o que lhe vale, dada a sua qualidade de dissidente e apesar do seu nacionalismo radical não forçosamente muito recomendável, não ser esquecido por essa
mesma imprensa. E isto até que Putin se decida, enfim, a
parar de lhe envenenar a existência.
E, entretanto, os nossos milionários nacionais também
fazem as suas compras a domicílio e empanturram-se
cada vez mais com periódicos diários, semanários e mensais de direita, de esquerda e do centro, em venda livre no
mercado da informação. Os Bolloré, Bouygues, Niel,
Pigasse e Drahi (de nacionalidade francesa, mas também
israelita e até portuguesa), Arnault, Pinault, Lagardère e
Dassault, grandes patrões da construção civil, do armamento, das telecomunicações, da banca e da finança ou
dos artigos de luxo, coleccionam títulos de jornais e tornaJJ|Jan/Abr 2022|27
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ram-se poderosos patrões da imprensa escrita e do audiovisual. E, portanto, porta-vozes omnipotentes e omnipresentes de uma “liberdade de expressão” exclusivamente
patronal. O que não é forçosamente sinónimo de democracia... Como dizia nos anos 50 o eminente jornalista
estadunidense francófilo e muito esclarecido amador de
boa comida e boa bebida, A. J. Liebling, do The New Yorker,
“a liberdade de imprensa só é garantida àqueles que possuem um órgão de comunicação social”.
Deste modo, enquanto um exército de mercenários portadores de um pensamento único ao serviço do sistema
socioeconómico dominante “moderniza” os orgãos de
comunicação e promove um jornalismo-espectáculo de
baixa qualidade (onde se pratica sobretudo a caça à pequena frase que faz buzz em vez da verdadeira informação de
fundo e onde se exprimem sem complexos os mais diversos
preconceitos de classe e um revisionismo consciente ou até
inconsciente por mera ignorância histórica), o espaço deixado a essa outra linguagem que comenta a actualidade na
imprensa escrita, isto é o desenho, reduz-se inexoravelmente nas páginas dos periódicos nacionais e regionais. E o jogo
de massacre que tem como alvo os desenhadores prossegue, graças a uma depuração, que não é apenas consequência de problemas eventualmente económicos ou claramente ideológicos, mas assenta de modo insidioso numa forma
de censura hipócrita da expressão contestatária e, sobretudo, daquilo que constitui o próprio fundamento do trabalho de qualquer desenhador de imprensa que se respeita e
respeita o leitor: um saudável e muito profundo mau
humor, gerado pelas injustiças que afligem os sectores mais
desfavorecidos da humanidade e que consegue, graças a
uma alquimia singularmente complexa, provocar a eclosão
de um certo número de traços disparados à queima-roupa
sobre a folha branca e dos quais resulta uma obra resolutamente humorística e/ou satírica, que faz bem precisamente
onde as coisas doem, porque estão mal.
Mas nem toda a gente acha piada a isso e quando as
coisas correm mal o primeiro a sair é o desenhador, elo
mais fraco da grande e da pequena imprensa. Na maior
parte dos casos, constrangido ao estatuto de freelancer,
menos protegido pelas convenções colectivas, dado que
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isolado, precarizado, o desenhador de imprensa não dura
muito, quando as vendas baixam e se torna necessário
fazer economias para garantir o resto da massa salarial.
Cereja no topo do bolo, isso convém perfeitamente ao
pequeno círculo, totalmente destituído de sentimentos
humanos dos patrões da finança e das novas tecnologias,
monstros de sangue-frio naturalmente muito longe dos
prazeres maliciosos da sátira e que são hoje os proprietários da quase totalidade dos suportes informativos de
França. Neutralizando esses energúmenos da caneta, que
têm a deplorável tendência de enfiar o lápis onde não é
chamado, a gestão neoliberal dos recursos ditos humanos
reduz intencionalmente a pluralidade da expressão política e social pela caricatura, e deste modo tornou-se muito
raro, hoje, que um desenhador de imprensa, editorialista
ou simplesmente ilustrador, possa viver da sua arte
enquanto profissional a tempo inteiro... Por conseguinte, o
desenho humorístico tornou-se um hobby nocturno, onde
apenas resta a Internet como terreno de jogo para essa
espécie em vias de desaparecimento que é o desenhador
de imprensa, urso branco disfarçado de cow-boy solitário
que se afasta ao pôr-do-sol, em cima do seu cavalo meio
coxo, no fim de uma banda desenhada a preto, muito
preto e branco.
Hoje, Coluche seria de novo atirado como uma merda
contra o filho da puta do camião e Desproges continuaria
a ser assassinado em lume brando por um sacana de cancro fascista, Reiser seria pendurado pelos colhões num
galho, como um vulgar gordo nojento que nunca foi, e
Cabu brutalmente abatido a tiro de kalashnikov mais uma
vez. Quanto a Siné, seria mais uma vez denunciado como
“anti-semita” pelo jornalista Claude Askolovitch e por isso
mesmo novamente despedido do Charlie Hebdo pelo seu
director Philippe Val…
Mas nem tudo é assim tão sinistro neste mundo vil. Para
terminar com uma nota de humor involuntário, lembro que
aquando do desaparecimento do desenhador Jacques
Faizant, em 2006, o proprietário do Le Figaro, Serge Dassault,
declarou que estava à procura de um “desenhador gentil”
para o substituir. E Faizant nunca foi substituído. JJ
* Desenhador de imprensa, colaborou 28 anos no Le
Monde e 25 anos no Le Canard Enchaîné.

Post Scriptum: Hoje, 31 de Março de 2021, Plantu realizou
o seu último desenho no Le Monde e Willem disse adeus
aos seus leitores, virando-lhes as costas na primeira
página do Libération. Para melhor ou para pior, são
portanto duas páginas que se viram… Felizmente, parece
que será para melhor, visto que Plantu foi substituído
pelos desenhadores da associação Cartooning for Peace,
da qual ele é o principal fundador, e Willem foi
substituído por uma mulher, a desenhadora Coco, do
Charlie Hebdo. Portanto, a paridade foi respeitada e isso é
melhor para ambas as partes.
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JANELAS PARA O MUNDO

A imagem da atriz Ana Zanatti foi um momento em que tudo se conciliou: vento, luz, postura, serenidade. Só pedi que se apresentasse
um pouco mais reflexiva. Ela entregou-se completamente

FOTÓGRAFO
DE RETRATOS
Repórter-fotográfico ligado desde 1996 a revistas, Alexandre Azevedo
participou no arranque da Focus e, mais tarde, da Sábado, cujos
quadros integra desde 2006. Assume-se como fotógrafo de retratos.
Mesmo em reportagem, procura captar retratos. Porque ajudam a
aproximar quem os observa, uma vez publicados. Porque têm o poder
de transmitir uma mensagem interessante, resultado do equilíbrio
entre o fotojornalista e quem aceita ser fotografado. Os que escolheu
para estas páginas são de pessoas muito diversas, umas mais
conhecidas do que outras. “Tento ser fiel ao que vejo em cada pessoa,
dentro do contexto da história”, afirma.
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Quando vamos fotografar um escritor que vende 200 milhões de livros, como Dan Brown, pensamos no que podemos fazer para que
isso transpareça. Perguntou se eu usava Photoshop e ficou inseguro com o não. Mas gostou do efeito final

Numa longa entrevista, frei Bento Domingues convidou os repórteres a espreitar onde vivia. Apesar da aparente desarrumação, garantiu
que sabe onde está tudo
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Gabriel O Pensador é um músico com quem é fácil atingir

Retratado para um trabalho sobre Portugal de um jornal norte-

um bom clima. A abertura de uma janela produziu este

-americano, Jorge Sampaio, então presidente da República, foi

efeito, que resultou em algo bastante intimista com o

muito acessível e aceitou tudo que eu queria fazer, enquanto

falador – e pensador – Gabriel

assinava papéis e atendia telefonemas

Quando sofreu um aneurisma, José Pedro Gomes contou a sua experiencia de ter “morrido” e regressado ao mundo dos vivos. Recriei
um céu divino, feito de lençóis. Ele ajudou, com a sua marca de humorista
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Como retratar Michel Canals, que viveu

A série “Glória”, primeira produção

sempre nos bastidores, a gerir em

portuguesa no streaming, foi um sucesso

segredo fortunas de famosos? Na única

na Netflix. Como Miguel Nunes teve

entrevista concedida, cometi um erro

formação em dança e teatro, acolhi na

propositado, para reproduzir a ideia de

mesma imagem as duas dimensões

“homem-sombra”

Paula Teixeira da Cruz é daquelas

Imaginei Patrícia Mamona a voar por

pessoas que não se sentem

cima da câmara, mas percebi que não

confortáveis ao serem fotografadas.

resultava se corresse. Acedeu ao pedido

Um momento de maior

para saltar no mesmo local. A

descontração permitiu captar a sua

superatleta, com imensa força, voou

imagem num elevador

mesmo
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Ao conhecer Tolentino de Mendonça,
percebi a sua genialidade. Foi ele quem
escolheu a garagem da Universidade
Católica para obter o que eu queria:
aproximá-lo de um elemento divino, com
luz vertical, como nas igrejas

Perante o diagnóstico de esclerose lateral
amiotrófica, Bernardo Pinto Coelho não
desistiu. Combinámos que iria correr nas
praias quando se curasse. Chuva, vento e
muitas nuvens não impediram um retrato
revelador da sua coragem e fé na cura
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O MAL DAS FLORES
Por ocasião dos 176 anos do nascimento de Rafael Bordalo Pinheiro
(1846-1905), celebrados a 21 de Março, uma pergunta fora da caixa: o
que levava o genial jornalista-caricaturista, ceramista, criador do
icónico Zé Povinho, a frequentar as melhores floristas da capital?

P

Susana Neves

ara a iconografia, existem pelo menos
duas fotografias onde Rafael Bordalo
Pinheiro, à boa maneira dos dandies e
dos gentlemen, aparece de flor na lapela. A primeira data de 1876 e corresponde ao seu período brasileiro, quando vivia e trabalhava (ou farpeava) no
Rio de Janeiro como caricaturista do jornal O Mosquito. A
segunda fotografia tem origem no Porto, retrata-o na companhia do escultor António Teixeira Lopes e é de cerca de
1904. Um último aceno? Falecerá pouco depois.
Além do visível envelhecimento, a segunda fotografia
revela uma mudança na espécie floral escolhida. Na fotografia do período brasileiro, Bordalo usa uma orquídea do
género Cattleya, uma das flores preferidas dos escritores
dandies do seu tempo, como Oscar Wilde e Marcel Proust.
Porém, na fotografia tirada no Porto, exibe uma dáliacacto, variedade recentemente introduzida em Lisboa, em
1899, pela mão do jovem horticultor francês Henri
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Cayeux, jardineiro-chefe do Jardim Botânico, situado na
Rua da Escola Politécnica.
Através destas duas fotografias e de uma memória do
escritor Ramalho Ortigão, publicada em As Farpas, em
1882 – que recorda Bordalo de grande rosa ao peito na
galeria superior do Teatro S. Carlos – sabemos que o criador do sempre actual Zé Povinho usava flores caras na
lapela, o que o denuncia como cliente das melhores lojas
de floristas. Embora, no seu período fluminense, no exuberante Brasil, pudesse dispensá-las, pelo menos para
obter orquídeas, dado que estas belas monstrinhas vicejavam insolentemente quase por toda a parte, num simples
ramo de árvore ou no pé de um cafeeiro.
Mas será que Bordalo frequentava as lojas de floristas
apenas para compor a lapela? Desfolhando os vários jornais humorísticos que fundou em Lisboa (sobretudo, O
Antonio Maria, Pontos nos ii, A Parodia e Parodia Comedia
Portugueza), observando as peças de cerâmica produzidas
na Fábrica de Faianças das Caldas da Rainha, da qual foi

ourives, fotógrafo, divulgador da literatura francesa, gastrónomo e editor do best-seller “O cozinheiro dos cozinheiros” (1890), invulgar compilação de mais de 1500 receitas,
fornecidas por escritores e artistas, entre eles o autor de “A
dama das camélias” (Alexandre Dumas, filho), Ramalho
Ortigão, Fialho de Almeida e Bordalo. Na vitrine da sua
ourivesaria, na Rua do Ouro, Paulo Plantier, também conhecido pela força e facilidade dos seus murros, costumava mostrar jóias, fotografias e rosas, mas não qualquer
tipo de rosas. Eram rosas que o exigente escritor e dandy
Fialho de Almeida, autor de “Os gatos” (1889), e de
“Lisboa galante: Episódios e aspectos da cidade” (1890),
julgava poderem ser assinadas como obras de arte.
A REBELIÃO DOS HORTOS

Página da esquerda: “O momento histórico – Jardim da Europa à
beira-mar plantado”, desenho aguarelado, esboço da caricatura
publicada em A Parodia, n.º 3, 31 de Janeiro de 1900. Vários políticos brincam na plataforma inferior do Jardim de S. Pedro de
Alcântara, onde outrora os suicidas de Lisboa costumavam atirar-se,
estatelando-se na Rua das Taipas [Cortesia Museu Bordalo Pinheiro]
Em cima: Rafael Bordalo Pinheiro com uma dália-cacto na lapela,
na companhia do escultor António Teixeira Lopes, Photographia
Guedes, Porto, 1904 (?) [Cortesia Museu Bordalo Pinheiro]

co-proprietário e director artístico desde 1884, e lendo a
sua correspondência verificamos que o facto de Bordalo
frequentar as floristas do Chiado – e onde se concentravam as melhores lojas, como a Fleuriste Française (Rua
Nova da Trindade, n.º 52) em frente ao Teatro da Trindade
– era quase uma inevitabilidade, por se encontrarem a
poucos minutos de sua casa (Largo da Abegoaria n.º 28,
2.º andar), situada no actual largo que o homenageia, o
Largo Rafael Bordalo Pinheiro. Era também inevitável
que conhecesse os proprietários destas lojas, uma vez que,
contrariamente aos tempos que se sucederam, o mal das
flores era levado com paixão: os floristas e floricultores do
final do século XIX, na sua maioria, não eram uns rústicos
vendedores ou produtores de flores, mal saídos das hortas, mas pessoas cultíssimas, refinadas e versáteis, gerando-se à sua volta autênticas tertúlias literárias e artísticas e
uma atmosfera de singular sofisticação.
Veja-se Paulo Plantier. Conhecido pela formosura das
rosas que produzia na sua quinta em Almada, era também

A floricultura e a horticultura, do final do século XIX, reuniam em Portugal (à semelhança de outros países, como a
França e a Inglaterra) um conjunto de produtores-vendedores que, não raras vezes, também eram jornalistas e
escreviam em publicações conceituadas nacional e internacionalmente, como era o caso do Jornal de Horticultura
Pratica (1870-1892), fundado por José Marques Loureiro,
que Bordalo Pinheiro conhecia, noticiou e promoveu.
Além de jornalista especializado em floricultura e horticultura, Marques Loureiro era proprietário do célebre
Horto das Virtudes, sediado no Porto, e fornecedor da
Casa Real.
Como se infere, os hortos e as lojas de floristas não se
limitavam a vender plantas, eram de facto, um pequeno
fórum, um espaço de arte e tertúlia privilegiado, onde se
poderiam encontrar outros jornalistas – os jornalistas-horticultores portugueses (que além de serem grandes repórteres e excelentes horticultores detinham uma ampla e
invejável rede de contactos a nível internacional, na qual
se incluíam os melhores hortos de todo o mundo, como o
estabelecimento hortícola de Jean Verschaffelt, em Gante,
na Bélgica), jornalistas-horticultores estrangeiros (por
exemplo, colaboradores da revista de horticultura francesa Revue Horticole – Journal d’Horticulture Pratique), directores de jardins botânicos, caçadores de plantas ousados
que arriscavam a vida por uma flor rara e clientela com o
esprit fin-de-siècle: sofisticada, abastada e influente.
Nas lojas de floristas (e também nos hortos), bons mentideros, Bordalo obtinha informações políticas, económicas, culturais, artísticas e, cela va de soi, notícias sobre novidades botânicas e exposições de flores que interessavam a
um número crescente de portugueses. Só para se ter uma
ideia do mal das flores dessa época, em apenas três dias, 15
mil pessoas visitaram a exposição, de mais de duas mil
roseiras e outras plantas ornamentais, inaugurada a 17 de
Abril de 1880, no Horto de Jesus (ao Campo das Cebolas),
em Lisboa, por iniciativa de Marques Loureiro. Entre os
visitantes, encontrava-se o rei D. Luis e seu pai, o rei consorte D. Fernando II de Saxe-Coburgo-Gota, que não só
comprou algumas plantas raras a Marques Loureiro
JJ|Jan/Abr 2022|37

MEMÓRIA

Ra f a e l B o r d a l o Pi n h e i r o

como, grato, não poupou elogios ao horticultor portuense: “Este homem é um benemerito do paiz. Portugal deve-lhe muito”.
HÁ QUE REGAR OS JORNAIS!

Esta cultura das plantas, contemporânea do ajardinamento de Lisboa então in progress, dada a ancestral mimesis
nacional, alcançava outras cidades do país e fazia-se sentir mesmo no campo, traduzindo-se a nível nacional num
gosto crescente pela compra de plantas ornamentais destinadas aos interiores de casa. Porém, não obstante o
maior interesse demonstrado pelas várias classes da
população, certamente fomentado pela apologia da
democratização do culto das plantas, da qual Bordalo era
um dos principais mentores, na realidade, nem todos,
hélas, tinham capacidade económica para as comprar. No
artigo “Rosas”, incluído no delicioso livro “Pasquinadas –
Jornal dum vagabundo”, de 1890, Fialho de Almeida,
amigo, cúmplice e colaborador de Bordalo, lamenta o
preço excessivo dos ramos de flores à venda nas tabacarias
de Lisboa e, muito democraticamente, apela à acessibilidade total das rosas. Advoga ele: pelo menos aos mais
jovens, nunca deveriam ser vendidas a troco de dinheiro,
mas antes a troco de beijos!
No mesmo texto, Fialho de Almeida denuncia também
a falta de escrúpulo na selecção do vendedor de flores.
Propõe um singular marketing: a venda de flores não
poderia ser entregue a qualquer um, mas necessariamente a uma jovem semelhante a uma flor, e não uma qualquer, mas uma “flôr animada”, qualificação que denota a
influência da leitura de obras francesas, em particular
“Les fleurs animées” (1847), livro ilustrado pelo notável
caricaturista francês J. J. Grandville, com introdução de
Alphonse Karr, figura pinturesca, maior do que o mundo,
escritor, jornalista e chefe de redacção do jornal Le Figaro,
que se tornara jardineiro e florista em Nice (de onde provinham muitas das flores vendidas em Lisboa) e onde lançara o negócio da exportação de ramos de flores cortadas.
Karr, autor lido às escondidas pelos jovens da geração
de Bordalo (segundo afirma o escritor e jornalista Gervásio
Lobato, na revista O Occidente, de 1 de Novembro de 1890),
ao gosto do seu século, estabelece uma curiosa tipologia em
que inventaria quatro tipos de amadores de flores: os sábios
(botânicos), os coleccionadores, os sentimentais e os que
amam as flores por elas mesmas. Esta tipologia é importante, na medida em que, de acordo com ela, podemos aferir
que a maioria das notícias sobre flores divulgadas na
imprensa portuguesa da época de Bordalo se dirigia sobretudo aos coleccionadores, e ainda a uma outra quinta categoria, que Karr não menciona: os sedutores, ou seja, os
janotas (boémios) e os dandies, entendidos como estetas.
Sendo a categoria dos que amavam as flores por elas
mesmas uma expressão da forma mais elevada do mal de
amor pelas flores, era também a que continha menos adeptos ou adeptos puros. Até Bordalo, que participava da
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Variétés nouvelles de Dahlias Cactus, desenho de J. R. Guillot,
litografia de J. L. Goffart, Revue Horticole, Paris, 1899
[Cortesia Hortalia Bibliothèque Numérique]

mais elevada forma de amor pelas flores e inovara o
Jornalismo (até então predominantemente antropocêntrico), ao dizer que o ciclo da flor “é” a notícia (e já não quem
expõe ou colecciona flores), se incluía no grupo dos que
associavam as flores a uma evocação sentimental. Como
se percebe ao estudar a sua obra cerâmica, a rosa-chá amarela simbolizava a belíssima actriz italiana Maria Visconti,
parente da aristocrática e poderosa família dos primomedievos Visconti, com quem teve um longo e secreto
relacionamento extraconjugal.
TANTO CHÁ PARA NENHUMA FLOR

Desta feita, a visita regular às melhores floristas de Lisboa
resultava do fascínio genuíno que o caricaturista tinha
pelas flores e de uma obstinada vontade de comprar flores para as oferecer aos leitores – sob a forma de notícia ou
caricatura – e às mulheres-flor que admirava, como Maria
Visconti e a diva das divas Sarah Bernhardt (que visitou
Lisboa várias vezes), mas também aos actores de teatro,
compositores, músicos e amigos, entre eles, o escultor
António Teixeira Lopes com quem se faz fotografar cerca
de 1904, e a quem será encomendado o busto para o

A Festa das Rosas de P. Plantier, Pontos nos ii n.º 252, 24 de
Abril de 1890 [Cortesia Museu Bordalo Pinheiro]

Fleuriste Française, Pontos nos ii n.º 285, 13 de Dezembro de
1890 [Cortesia Museu Bordalo Pinheiro]

monumento de homenagem a Bordalo, inaugurado em
1927, no Parque D. Carlos I, nas Caldas da Rainha. De
facto, numa carta datada de 1902-1903, António Teixeira
Lopes, autor da jovem Flora (estátua de bronze localizada
no Jardim de João Chagas, no Porto, em homenagem ao
horticultor Marques Loureiro), agradece a Bordalo o
envio de “um ‘formosissimo bouquet de violetas’”, símbolo da modéstia, nobreza e subtileza que o célebre caricaturista reconhecia no jovem escultor e, ao mesmo tempo,
testemunho do respeito que lhe dedicava.
Carregada de simbolismo, a que todas as épocas acrescentam uma nuance, cada flor (recorde-se a célebre linguagem das flores) veiculava uma mensagem precisa e
breve, como por exemplo, amo-te, admiro-te, respeito-te,
etc., de imediato percepcionada pelo seu destinatário. Por
isso, havia um cuidado especial em seleccionar flores e em
procurar um florista capaz de criar os ramos mais elaborados e – nesse século de refinamento da sensibilidade –
adequados à mensagem vibrante que se pretendia transmitir. Bordalo frequentava as floristas, em particular a
Fleuriste Française, madame Serin, “ramalheteira consumada” e “compositora sem rival na nossa cidade”, também
por esse motivo; sendo ele de igual forma bafejado pela
oferenda de flores simbólicas – como acontece quando o
arquitecto Rosendo Carvalheira (para quem concebe os
painéis de azulejos da célebre Tabacaria Mónaco, no
Rossio) lhe oferece, em 1897, dois ramos de rosa-de-Jericó:
planta-talismã, símbolo da ressurreição, por sobreviver a
longos períodos de seca, reverdecendo e florindo logo
após ser regada e, nessa medida, símbolo da imparável
inventividade de Bordalo.
FRISSONS DE CEROULAS COM TREMOÇO
Este elevado valor civilizacional atribuído a todo o universo das flores permite entender o motivo pelo qual
Bordalo, nas páginas do Pontos ii, de 26 de Fevereiro de
1887, reporta com tanto entusiasmo a introdução da
“Batalha das Flores”, nas celebrações do entrudo desse
ano. Importada de Nice, segundo uma ideia original de
Alphonse Karr, a “Batalha das Flores”, realizada na
Avenida da Liberdade, em Lisboa, consistiu num pequeno
corso de carruagens decoradas com — novidade absoluta
no nosso país — grande variedade de flores. Como o
nome indica, neste desfile, os foliões (que eram nada mais
nada menos do que la crème de la crème da sociedade portuguesa: além da família real, vários membros da nobreza,
entres eles, a condessa de Burnay, a condessa de Ficalho,
os duques de Palmela, damas elegantes e outros “leões da
moda”) arremessavam flores uns aos outros, introduzindo desta forma uma alteração radical no tradicional entrudo alfacinha, que se pautava pela violência, sujidade,
boçalidade alarve e pestilência.
Com efeito, antes da introdução do delicado corso das
flores, durante os três dias de celebrações do Carnaval, era
habitual as fachadas dos prédios do Chiado ficarem a
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dades do colorido, dos desmandos e
excessos da populaça durante o entrudo)
e dos da sua escola, a democratização da
cultura das plantas nunca chegou realmente a acontecer. As flores continuaram
a ser mais caras do que “as mulheres e o
vinho” e a imprensa da capital perdia os
melhores “espetaculos d’arte” que as
plantas ao florescerem provocam.
VINHO DE CRISÂNTEMO

No entanto, ao mesmo tempo, a crescente
nostalgia da natureza, resultante da gradual, imparável e por vezes bárbara urbanização de Lisboa, e o vislumbre de negócios lucrativos atraindo clientela endinheirada e amadores devotados, diversificaram
Ramo de flores desenhado por Rafael Bordalo Pinheiro para a capa do livro “O Real
a venda de flores na capital, fazendo surgir
Theatro de S. Carlos de Lisboa”, vol. 1, de Francisco da Fonseca Benevides, publitodo o tipo de vendedores, desde o florista
cado em Lisboa em 1883. Além de 19 personalidades do mundo artístico, disrequintado que vendia flores exóticas (e
tinguem-se várias espécies de flores: uma orquídea, uma flor de maracujá, rosas,
mesmo artificiais) até charlatães, como
brincos-de-princesa, cravos e margaridas [Cortesia Museu Bordalo Pinheiro]
alguns jardineiros franceses que, na Rua
do Ouro, mostrando cromolitografias de
escorrer pegajosa e abundante gema de ovo, atirada por fantasia, vendiam plantas inexistentes.
Em suma, na imparável feira do mundo, cada um geria
foliões sem regra nem medida, enquanto os afoitos que se
atreviam a cruzar as ruas poderiam logo a seguir gemer os seus recursos e talentos. Enquanto as jovens vendedeide dor por ficarem de olho vazado, perna ou cabeça par- ras de flores de anca reboliça e sensual levavam à cabeça
tidas, uma vez que uma pesada nuvem de projécteis que caixas de madeira com grandes vasos de hibiscos e seduincluía lixo, loiça partida, “laranjas de greda” e uma sarai- ziam o cliente com a sua juventude e beleza, o “estimado”
vada de quilos de tremoços secos era arremessada das florista J. Peixinho, na sua magnífica, elegante e chiquérrijanelas das casas sobre não importa quem passasse. Por ma loja do Chiado, desenvolvia uma estratégia de marketoda a parte, e impregnando as roupas, cheiro fétido, nau- ting florístico que a Parodia Comedia Portugueza, de 29 de
seabundo, provindo de dejectos de penicos e de seringa- Outubro de 1903, classificou, jocosamente, de
delas maldosas, atordoava foliões e incautos. Chegando a “Floricultura Pratica”. Consistira no seguinte: para a inaucasa, se ilesos de mazelas graves, eram, porém, necessaria- guração da sua exposição de crisântemos, o florista
mente obrigados a limpeza demorada, a catar tremoços Peixinho convidara os jornalistas alfacinhas a visitarem a
loja e a todos oferecera mais do que liberais rodadas de
até nas ceroulas!
Ao arremessar bouquets e flores soltas perfumadas, os vinho do Porto. No dia seguinte, nos jornais onde uns
foliões galantes do Carnaval de 1887 introduziam nos cos- escreviam, outros escrevinhavam, podiam ler-se os mais
tumes desbragados da populaça uma nota mais civilizada rasgados elogios. Nunca ninguém antes vira “crysanthee, eventualmente, valorizavam-se e valorizavam a cidade. mos tão lindos” nem rosas mais inflamadas. A Parodia conParticipavam desse movimento cultural fino-oitocentista cluía: “Podera! Regados com vinho do Porto...”
Em conclusão, longe de serem uma muito fofinha
(de inegável influência nipónica) que via no culto das flores e nos ajardinamentos e arborização da cidade uma tri- “cousa de senhoras e meninas prendadas”, a floricultura e
a horticultura, do final do século XIX, foram sobretudo
pla manifestação de cultura, civilização e progresso.
Porém, a transição da pequeno-burguesa e populista ofício de homens de punho viril e lesto no murro, como
“idolatria do tremoço” para a aristocrática “religião das Paulo Plantier, e de barba hiper-fáunica, ou estilo vassoucamélias” não alcançaria em futuras edições de Carnaval ra de jardim, como Marques Loureiro ou, ainda, no caso
o requinte florístico sonhado, nem nunca mais para lá de Bordalo, de mão hábil e bigode denso de ponta reviradesse evento teria a expansão pretendida. Como vimos no da à republicana. Por seu turno, as flores desempenharam
artigo “Rosas”, publicado três anos depois da “Batalha das um papel de dínamos e gatilhos de uma outra forma de
Flores”, Fialho de Almeida lamenta que as flores, sendo escrita e, doravante, quem sobre elas escrevia, longe de
um bálsamo para a saúde, cúmplices do trabalho e aliadas ser redactor menor, efeminado, era quem melhor servia o
da inspiração, só fossem acessíveis “às bolsas ricas”. Para país na obstinada aproximação a um grau de civilização
desconsolo de Fialho (que acabará também por sentir sau- que ainda hoje não alcançámos. JJ
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Carlos Pinto Santos (1944-2022)

UM GENEROSO
“TERCEIRO-MUNDISTA”
Paulo Martins

“

O

Carlos, como o definiu uma
amiga comum, era um ‘terceiro-mundista’. Acreditava
nessa ‘utopia alternativa’,
baseada na solidariedade
entre os povos e países subalternos, melhor, explorados
pelas grandes potências ocidentais”. Foi com estas palavras que, em texto publicado no Diário de Notícias, o escritor e jornalista angolano João Melo prestou homenagem a
Carlos Pinto Santos, falecido em março passado em
Lisboa, aos 78 anos.
João Melo subscreveu a única
evocação do jornalista, cujo desaparecimento não mereceu notícia nos
media portugueses. Não por acaso,
recorda que o conheceu no Rio de
Janeiro, na década de 1980, quando
Carlos Pinto Santos depositava todo
o seu empenho profissional na
revista Cadernos do Terceiro Mundo,
fundada pelo jornalista brasileiro
Neiva Moreira, que o amigo angolano afirma ter sido “um meio de
comunicação fundamental para milhares de leitores, incluindo nos países africanos de língua portuguesa”.
Sendo um “terceiro-mundista”
que acreditava em utopias, o Carlos
era sobretudo um homem generoso
e solidário, com carreira consolidada no Jornalismo e presença ativa
no Clube de Jornalistas. Sócio n.º 26,
integrou o núcleo fundador e esteve
na primeira linha da dinamização e do crescimento do
Clube, de cuja Direção fez parte em vários mandatos.
Exilado na Bélgica e, mais tarde, em França – depois de
ter desertado do Exército para não combater nas então
colónias portuguesas em África – Carlos Pinto Santos
regressou a Portugal no próprio dia 25 de abril de 1974, em
que o regime fascista foi derrubado. Integrou as redações
do diário Página Um, que nasceu em 1976, no calor pós-

revolucionário e teve efémera duração. Depois da aventura dos Cadernos do Terceiro Mundo, passou pelo jornal
Europeu.
Autor de grandes reportagens em países que frequentemente estão fora do radar da Comunicação Social, como
Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, S. Tomé e Príncipe,
Líbia, Iraque, Nicarágua, Vietname e Camboja, além do
Brasil, onde esteve radicado, foi correspondente das revistas Macau e Ecologia e Desenvolvimento, além de colaborador do Expresso e do Público. Precisamente graças a um trabalho publicado em novembro de 1993 na Macau –
“Danilo Barreiros, a vida numa rajada de vento” – foi
galardoado com o Prémio Macau
de Jornalismo. A África 21 constituiu o último projeto jornalístico
que abraçou, em 2006, como diretor-executivo. “Uma bela aventura,
que mantivemos, com uma equipa
multinacional e comprometida, até
ao final de 2018”, recorda João
Melo, no artigo já citado, sublinhando tratar-se da única revista
em língua portuguesa sobre a atualidade africana.
Carlos Pinto Santos escreveu,
em conjunto com Orlando Neves,
obras como “Diário de uma
Revolução” e “Dicionário obsceno
da língua portuguesa”. Partilharam, ainda, a coordenação da antologia “De longe à China – Macau
na historiografia e na literatura
portuguesas”, constituída por quatro volumes, editada pelo Instituto
Cultural de Macau.
Politicamente próximo do Partido Socialista, fez parte
da estrutura da primeira campanha presidencial de Jorge
Sampaio, em janeiro de 1996. O então candidato, que viria
a cumprir dois mandatos na chefia do Estado, chegou a
reunir em casa de Carlos Pinto Santos com um grupo de
jornalistas, que incluía também Eugénio Alves e David
Lopes Ramos. JJ
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“É A INFORMAÇÃO
QUE ESTÁ A DIRIGIR
ESTA GUERRA”
Jornalista com experiência na cobertura de conflitos bélicos, Pedro
Caldeira Rodrigues, atualmente na Agência Lusa, é muito crítico da
cobertura mediática da guerra na Ucrânia. É a primeira, diz, em que
recebemos “apenas o eco de uma das partes”. Os media “deixaram de
observar, de explicar, começaram a tomar partido por uma das
partes”, sem margem para o “mas”. A abordagem simplificadora
cinge-se aos bons e aos maus, frequentemente sem enquadramento.

Eugénio Alves e Paulo Martins Texto José Frade Fotos

E

stiveste, além do mais recente conflito
na Ucrânia, noutras frentes de guerra,
designadamente na antiga Jugoslávia.
Imaginamos as dificuldades que
viveste, de risco pessoal e na tarefa de
informar com rigor.
Sim. Diz-se que em situações de conflito
a verdade é sempre a primeira vítima. A experiência que
tenho é relativamente antiga. Quando estava no Público,
retirei uma lição fundamental sobre a forma como o
Jornalismo deve abordar uma guerra. Nessa altura, tive a
sorte de conhecer, em Belgrado, um jornalista que se
tornou correspondente do jornal, Stevan Niksic, com
quem escrevi um livro sobre as guerras na Jugoslávia [“O
vírus balcânico – O caso da Jugoslávia”, 1996]. Percebi que
a posição dele, num período muito complicado, sob o
regime de Milosevic e com o Ocidente numa posição de
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diabolização de uma das partes e de santificação da outra.
Os croatas eram considerados o lado correto; os sérvios
diabolizados.
Os bons e os maus, como agora na Ucrânia…
Nessa primeira ida à Sérvia, em 1992, apercebi-me de uma
realidade completamente diferente daquela que os media
– sobretudo as televisões internacionais – relatavam. O
Stevan, chefe de redação de uma revista [Nin], ficou no
meio de dois inimigos, sobretudo em 1999, quando a
NATO atacou a Sérvia. Sentia-se numa posição muito
incómoda: o regime de Milosevic tinha uma abordagem
em relação ao Jornalismo independente muito complicada – alguns jornalistas foram presos; outros até assassinados. Ele era um alvo, tanto de Milosevic como da NATO.
A lição que aprendi foi a do distanciamento, de abordar
um conflito não de forma seguidista de qualquer um dos
lados, mas aprofundando a situação – ir à história, à

memória. Perceber como se chegou àquela situação – a da, pois é a informação que está a dirigir esta guerra. Na
forma como Milosevic estava a manipular os sentimentos guerra na Ucrânia, o fluxo informativo pode estar a determais básicos da população sérvia, através do nacionalis- minar o que está a acontecer no terreno. E, nesse aspeto,
mo, das memórias da II Guerra Mundial, do que aconte- os ucranianos têm vantagem. É a primeira guerra em que
ceu durante a ocupação alemã, do que os croatas tinham tens apenas o eco de uma das partes em conflito. Não
feito aos sérvios nessa guerra. A forma, também, como os sabes nada do que é que se passa do outro lado.
Isso não é típico de uma guecroatas usavam uma comunicação extremarra? Numa guerra, consegues
mente eficaz da sua versão do conflito. As
obter o contraditório?
revistas independentes que ainda existiam
Nos Balcãs, conseguia-se, de
no regime de Milosevic eram fundamentais Os media deixaram de
alguma forma. É uma região
para perceber que a realidade não era a observar, de explicar,
muito mais pequena do que a
preto e branco e que existia manipulação começaram a tomar
Ucrânia. Era possível, quase no
das consciências e dos sentimentos mais partido por uma das
mesmo dia, falar com um diriprofundos da população.
partes. Em Portugal,
Achas que isso está agora a repetir-se?
talvez não tanto, mas em gente muçulmano, com um sérvio e com um croata.
Sim, estamos a assistir a uma situação França e noutros países
Perante as limitações que agora
semelhante. Acho até que é mais complica- isso acontece
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acontecem, como é que o jornalista se posiciona: deve sobre os acontecimentos, mas isso passa de forma muito
ligeira. O que vemos na televisão é o porta-voz do exérciassumi-las perante o público? Deve tomar partido?
Acho que tomar partido é uma atitude evidente nos dias to russo a dizer que bombardearam isto ou aquilo, mas
de hoje, mas não é de agora. Os media franceses tomaram tudo o resto que vemos é o sofrimento do povo ucraniapartido, por exemplo, nas greves sindicais e nas manifes- no, os 3,5 milhões de refugiados…
tações dos “coletes amarelos”. Os editoriais de jornais de É o que tu dizes, explorar a emoção…
referência eram extremamente violentos em relação aos Não sei até que ponto não há aqui também uma questão
grevistas. Colocavam-se claramente ao lado de uma das ideológica, porque o Jornalismo tornou-se militante.
partes. O Jornalismo sacrifica, assim, a abordagem equili- Tornou-se uma força política. Alguns órgãos de comunicabrada dos acontecimentos. Os media deixaram de obser- ção tentam associar, de forma absolutamente leviana, na
var, de explicar, começaram a tomar partido por uma das minha opinião, Putin à União Soviética. E tentam associar
partes. Em Portugal, talvez não tanto, mas em França e a Rússia ao socialismo, ao comunismo.
noutros países isso acontece. Por exemplo, na pandemia, E, por tabela, visar o PCP e o Bloco de Esquerda.
em que houve uma série de ataques às liberdades públicas Por tabela, sim. Ora a questão é muito mais complexa.
dos cidadãos, ou na questão da imigração. Em França, a Putin não tem nada a ver com o comunismo. Aliás, escrevaga de refugiados originou uma lei que acho extraordi- veu, em julho de 2021, um artigo sobre a Ucrânia e a
nária: délit de solidarité, que proibiu o acolhimento de um Rússia no qual critica violentamente os dirigentes bolcherefugiado que dormisse na rua. É interessante comparar viques por terem criado três nacionalidades. A perspetiva
com a forma como os refugiados ucranianos estão a ser dele é que bielorussos, russos e ucranianos são o mesmo
acolhidos no resto da Europa ou com a forma como povo e que foi um grande desastre para a Rússia czarista
alguns refugiados não europeus foram discriminados nas – que ele eventualmente quer reconstruir – a criação de
fronteiras europeias. É esta deriva que considero muito três repúblicas distintas. A contextualização histórica é
fundamental.
preocupante.
Na entrevista com o Daniel Oliveira, para o podcast É essa questão que queria colocar. Quem quer contextua“Perguntar não ofende”, disseste que estamos a seguir lizar, nos media nacionais, arrisca-se a ser acusado de
um conflito como se os media fizessem parte dele. putinista. Li, há dias, uma entrevista a Dilma Roussef,
Sentem-se impelidos a ter de tomar partido ou apenas a que recorda uma conversa, em 2014, com o Putin, durante uma reunião dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e
irem atrás do que entendem que as audiências querem?
África do Sul), no qual ele
Neste momento, a emoção tomou conta da
manifestava desapontamento
cobertura noticiosa.
por ter tentado sistematicaVês as televisões, todos os noticiários, em
mente um entendimento com a
Portugal e não só, e falam todos da guerra. O Jornalismo tornou-se
União Europeia e com a próConsideras que, nesta guerra, há permea- militante. Tornou-se uma
pria NATO, opondo-se ao alarbilidade dos media à linguagem oficial? força política. Alguns
gamento desta aliança militar,
Provavelmente, porque tomam partido.
órgãos de comunicação
Houve casos em que militares, mais expe- tentam associar, de forma que considerava um cerco à
Rússia.
rientes e mais documentados nestas ques- absolutamente leviana,
Foi precisamente por esses
tões de guerra não foram muito bem acei- Putin à União Soviética
argumentos que algumas pestes…
soas foram acusadas de putinisEu sei, eu sei… Alguns, foram acusados de Há pessoas que gostam
tas, incluindo os militares. Há
putinistas. Os militares que se referem às de confundir o que
pessoas que gostam de confunquestões de estratégia e tática militar reú- desejam com a realidade.
dir o que desejam com a realinem-se e têm grupos de análise sobre o que É uma tendência muito
dade. É uma tendência muito
se passa no terreno. Isto é, excluem a ques- evidente no Jornalismo
evidente no Jornalismo atual. É
tão política. Evidentemente que se trata de atual
uma questão fundamental, que
uma invasão, que tem de ser condenada,
deve ser discutida. Esta é uma
mas o que as televisões nos transmitem é
absolutamente condenável. O problema é saber se tudo guerra híbrida, é a primeira guerra em que a informação
aquilo que nos mostram corresponde é a realidade dos tem um papel fundamental. E nós vemos as retaliações
que estão a ser feitas, tanto de um lado como do outro: tu
fatos. Porque eu tenho a experiência do Kosovo…
proíbes isto, eu proíbo aquilo. Na Rússia, de uma forma
Os jornalistas conseguem filtrar a informação?
mais vincada, enquanto no Ocidente as coisas são mais
É muito difícil filtrar!
Se não consegues filtrar, deves dizer isso ao público, suaves. Mas existe pressão para que alinhemos todos na
mesma corrente.
deves transmitir essas dificuldades?
Algumas televisões apresentam a versão oficial da Rússia Democracias a proibirem órgãos de informação russos…
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Esse pode ser um precedente muito perigoso! Por exem- das redações e o facto de o “mas” ser praticamente imposplo, a proibição do Russia Today (RT). Por que é que não sível de colocar hoje em dia são aspetos muito negativos
havias de ver o canal aqui, de saber o que o outro lado diz, quanto ao que deve ser a nossa missão como jornalistas.
até para contestar? Evidentemente que pode ser tudo Quando a RT e o Sputnik foram proibidos, a Federação
manipulado – do que a RT transmite, muita coisa não é Internacional de Jornalistas condenou a censura. A espiral
verdade e é propagandístico, porque é controlado pelo já vinha de antes, com o controlo dos meios de comunicaEstado Russo. Mas é a versão deles. Na invasão do Iraque, ção por grandes interesses económicos. Por exemplo: em
com a lógica dos embedded journalists, os jornalistas acom- França, a grande empresa de armamento é dona de uma
panhavam as tropas norte-americanas, faziam reporta- série de jornais de referência. Não falarei do caso portugem onde as tropas permitiam. Não sei se há jornalistas guês, mas de alguma forma também acontece.
embedded com as tropas russas, mas nesta guerra toda a Evidentemente que isso condiciona. E há outra questão,
informação é informação oficial. Na Ucrânia, as televisões fundamental, que também me preocupa bastante: a perda
russas já tinham sido proibidas. Alguns partidos políticos de memória nas redações. Hoje, olhas para uma redação e
vês rapazes e raparigas de 20 e tal anos a
já tinham sido proibidos em
recibos verdes, completamente dependen2014. Depois, foram proibidos
tes da agenda a que são submetidos.
mais 11 partidos pró-russos.
E precarizados…
Isso acontece num país direta- Esta é a primeira guerra
Muito precarizados! E com muito pouca
mente envolvido na guerra. Era em que a informação tem
margem de manobra para terem uma posisuposto que quem não está um papel fundamental. E
ção autónoma e crítica.
envolvido tivesse mais distan- nós vemos as retaliações
Acabou também a própria influência dos
ciamento e não é isso que esta- que estão a ser feitas,
jornalistas nas redações: dantes, os consemos a ver.
tanto de um lado como
lhos de redação (CR) tinham um papel
Não, porque há uma formata- do outro
determinante na escolha do diretor e na
ção. A minha primeira ida à
orientação do jornal.
Ucrânia foi através da associa- A domesticação das
E discutia-se. Lembro-me do Público, em
ção de imprensa ucraniana e redações e o facto de o
que
fui membro do CR. Tínhamos discusquem pagou foi a embaixada “mas” ser praticamente
dos Estados Unidos (EUA), impossível de colocar são sões sobre a linha editorial. Por exemplo, na
invasão do Iraque.
onde tivemos a primeira reu- aspetos muito negativos
E houve problemas nessa altura?
nião. Portanto, já havia uma quanto ao que deve ser a
Existiam algumas pressões. Lembro-me de
tentativa de formatar, digamos nossa missão
que quando estava em reportagem já exisassim, a complexidade da situatia alguma diabolização. Na questão dos
ção. A maior parte dos jornalistas presentes nunca tinha estado num cenário de guerra e Balcãs, não fomos inocentes ao ponto de dizer que não
questionava-se pouco. Tudo o que era dito, era assumido havia massacres cometidos por ambas as partes do conflicomo verdadeiro. Não tens muita margem de manobra, to; é claro que houve. Hoje o que está a ser transmitido
sobre a Rússia é perfeitamente diabólico: se fores à Rússia
nessas situações, para questionar.
Volto à questão: deves dizer isso ao teu público – “estou hoje podes ser morto, é quase isso. A Rússia não é só
Putin. Tem gente de muito valor! Tem jornalistas que cona trabalhar com estas limitações”?
Sim. A Lusa fez muito bem: em todos os artigos que escre- tinuam a contestar o poder – muitos, já saíram da Rússia
vi, nessa altura, referiu que tinham sido feitos no âmbito por causa deste conflito. Por exemplo, o chefe de redação
de um convite da associação de imprensa ucraniana e com [Dmitry Muratov, do Novaya Gazeta] que recebeu o prémio
o apoio da embaixada dos EUA. Isso deve ficar explícito. Nobel da Paz. Essa gente ainda tem voz, embora muito
Toda a gente funciona assim, hoje em dia. O problema é limitada. Lá, o condicionamento é feito de uma forma bruque está a ser a colocada a questão da guerra como uma tal, enquanto aqui é muito mais suave. Mas a tendência
luta entre a liberdade, a democracia, o Ocidente, o mundo também é de uniformizar as mentes, uma espécie de
livre e o totalitarismo. Volta-se à fraseologia da Guerra “fabrico do consentimento”, frase do [Noam] Chomsky de
que gosto muito. Um fabrico do consentimento quase
Fria… O que está em causa é mais complexo do que isso.
Quando vemos títulos sobre Putin como um novo generalizado. E isso é grave. Sobretudo a nós, jornalistas
Hitler… Volto à entrevista de Dilma Rousseff, que não o que temos alguns anos disto, quase nos arrepia.
vê como louco ou lunático, mas antes como um líder Ver um filme ser banido de um festival por ser russo…
acossado e intransigente quanto à integração da Ucrânia Sim, para não falar das sanções que estão a ser estendidas.
Até Paulo Portas, nos seus comentários diários, disse que
na NATO.
A invasão da Ucrânia agravou os reflexos autoritários dos sancionar a Rússia no desporto e na cultura é um erro tredois lados, não apenas do lado da Rússia. A domesticação mendo. Portanto, há uma diversidade de opiniões que
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pensa isso. Contudo, há uma tendência para simplificar e
para, num conflito, teres um lado bom e um lado mau.
O chamado “lado certo da história”.
É o lado certo e o jornalista tem mesmo de tomar posição.
Os jornais, não todos, tornaram-se uma espécie de portavozes de partidos ou de interesses muito particulares, normalmente ligados ao poder político, a quem manda ou
financia.
No debate promovido no Clube de Jornalistas sobre o
acompanhamento da guerra no terreno, falaste da experiência que tiveste, de fazer uma intervenção para uma
televisão. Sentiste que a partir de certa altura, o canal já
não tinha muito interesse em aprofundar…
Não, não! Há, também, a questão do imediatismo e do
direto. Notava-se sobretudo nas equipas da SIC, TVI e
RTP que estavam no terreno, sobretudo quando já tinham
muito poucas hipóteses de fazer reportagem – como a
situação mudou radicalmente em Kiev, já estavam sob
recolher obrigatório. Quase tinham de repetir a mesma
coisa em três ou quatro diretos seguidos. Ou, então, iam
buscar informação ao telemóvel, coisa que podes fazer da
redação. Algumas direções de informação perceberam
isso. Por que é que o repórter há de aparecer às 20, às 21 e
às 22 horas, para dizer a mesma coisa?
Parece existir uma contradição entre a expectativa criada
no espetador – a ideia de que o repórter está lá no local,
logo sabe muito sobre o acontecimento – e aquilo que o
jornalista pode obter no terreno.
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Pois parece. E, às vezes, tens muito mais informação na
redação. Mas também depende da relação com o jornalista no terreno e da autoridade que tem. Daí também a
importância dos esclarecimentos que os militares podem
prestar, porque têm uma abordagem geopolítica, mais
correta e mais criteriosa. Eles dizem muito claramente:
isto é um conflito entre dois lados – a Rússia e os EUA – e
a Ucrânia é um peão; ou entre a Rússia e a NATO, que na
realidade é os EUA. Esta guerra também está a servir para
reforçar a solidariedade europeia, pelo menos aparentemente. A luta geoestratégica vem do tempo em que Putin
chegou ao poder, a avisar a NATO. Em dezembro do ano
passado, quando apresenta o projeto da nova arquitetura
europeia, não fala da Europa; fala diretamente com a
NATO e os EUA.
Percebeu que o verdadeiro interlocutor era a NATO.
Ele percebeu isso. Havia políticos norte-americanos a discursar na praça Maidan, na Ucrânia. Grandes analistas,
como o velho Kissinger, avisaram: tenham cuidado com o
que estão a fazer, porque pode ser muito perigoso e desencadear uma guerra. A corda foi esticada em demasia. E
creio que os ucranianos, ao inscreverem na sua constituição que a adesão à NATO era um dos objetivos, foram
muito imprudentes. Os velhos falcões da diplomacia
norte-americana sabiam isso; a administração americana
sabia isso. Portanto, também podes provocar um conflito
por razões estratégicas e de defesa dos teus interesses. A
Rússia vai perder, a Ucrânia vai perder, perde também a

Europa, de alguma forma. Quem vai sair reforçado são os foi a maior tragédia geopolítica do século XX, está a falar
EUA, que estavam numa crise existencial tremenda com a dos 25 milhões de russos que ficaram fora das fronteiras
da Federação Russa. Utiliza isso como argumento para a
saída do Afeganistão. Quem é que se lembra disso?
Numa recente edição, a revista francesa Marianne aborda sua política. Fá-lo agora de forma sangrenta na Ucrânia,
este conflito como uma guerra da energia, sublinhando a mas já o fez na Geórgia. E seu grande argumento é o
dependência europeia. Curiosamente, as intervenções Kosovo. Quem desrespeitou a lei internacional foi a
dos EUA no Iraque, Líbia e Síria têm como eixo central a NATO: atuou pela primeira vez fora do seu espaço geoquestão da energia (o petróleo). A Rússia é um dos maio- gráfico na Bósnia, no verão de 1995, e atacou a Sérvia em
res produtores de energia do mundo. A energia não esta- 1999, em nome de uma guerra humanitária. Os acordos
do fim da invasão da Jugoslávia não previam que Kosovo
rá também no centro desta questão?
É uma das questões fundamentais deste conflito. se tornasse independente, mas proclamou a independênNormalmente, a política externa dos democratas é mais cia em 2008. E o que diz Putin? Se os albaneses do Kosovo
agressiva do que a dos republicanos: Clinton, com a têm direito a fazer um referendo com um resultado de
95% a favor da sua autodeterminação, por
Sérvia; Obama, que matou o
que é que a população da Crimeia não tem
Bin Laden à distância. Uma
o mesmo direito? Este argumento é terríinvestigação do The New York
vel.
Times descobriu que, devido aos Uma revolução ou uma
E serviu para a intervenção na Geórgia.
efeitos colaterais dos drones, guerra não caem do céu!
Pois. Em agosto de 2008, onde é que o Putin
foram então mortos milhares de É preciso espaço para
intervém? Na Geórgia. E militarmente!
civis. A administração Biden dar o contexto e tempo
Portanto, esse argumento será oportunista,
dizia que o Nord Stream 2 tinha para investigar. Hoje em
mas explica a lógica do Putin e a tentativa
de parar, não queria essa ligação dia, o trabalho de
de reunificação das populações russas, que
de gás europeia à Rússia. E, investigação é
considera estarem a ser vítimas de limpeza
como sabemos, existia uma completamente
étnica. Os estados do Báltico são muito
cumplicidade entre a Alemanha desvalorizado
irredentistas. Sobretudo a Estónia, que tem
e a Rússia, porque o antigo
uma
importante
minoria russa, que começou a ser discrichanceler Schroeder era um dos administradores da
minada depois da independência. A Estónia tem uma hisGazprom.
tória terrível: foi ocupada por russos, soviéticos, alemães,
Um gás mais barato do que o dos EUA…
Este conflito vai por termo à importação de petróleo polacos, suecos… Tudo isto está presente e é manipulável.
russo. Mas em relação ao gás não é possível. Continua a ser manipulado.
Independentemente desta guerra terrível, o gás continua Como na Ucrânia?
a circular e a Ucrânia continua a servir de livre trânsito em Existem grandes reportagens e investigações sobre a oridireção à Europa. A estas questões, os jornais não dão gem da “revolução laranja” e o papel de influentes think
tanks ocidentais nesse processo – a estratégia a seguir, as
muita atenção…
És muito crítico acerca da atitude “militante” de alguns frases a utilizar, como provocar o dirigente político.
Disseste que há uma tendência da comunicação social
media em relação ao conflito…
O fraseado utilizado no Jornalismo foi do mais violento a para simplificar. É possível não ser simplificadora?
que assisti. Nem na guerra dos Balcãs, nem do Iraque, Não sei. É uma questão complicada. Nós não devemos
nem do Afeganistão! Nunca a radicalização política foi tão tomar partido?
O Jornalista não é neutral!
longe.
Mas os media não deixaram de denunciar que certos paí- Pois, nós não somos neutrais. Devemos ser rigorosos.
Acho que tem a ver mais com o rigor – o contexto histórises europeus continuaram a vender armas à Rússia.
Sim. Isso é a nossa liberdade, que temos de preservar! co ajuda-nos e explica muito. Uma revolução ou uma gueDevemos perceber que a guerra ocorre numa região de rra não caem do céu! É preciso ter espaço para dar o confronteiras movediças. A Bósnia também está a entrar texto; é preciso tempo para investigar. Hoje em dia, o tranuma deriva muito complicada, porque a entidade sérvia balho de investigação é completamente desvalorizado.
encontra-se num processo de secessão; os croatas conti- Porque leva tempo, gasta-se dinheiro, é caro. Está a desanuam a dizer que estão juntos com os muçulmanos, mas parecer, não é? Quais são os jornalistas de investigação
também têm um objetivo nacionalista, de união à Croácia, que tens, aqui em Portugal, hoje?
e os muçulmanos estão no meio. A Bulgária está fraturada São os que procuramos valorizar nos Prémios Gazeta,
entre pró-russos e pró-atlantistas. Na Moldávia acontece o que normalmente distinguem trabalhos de investigação.
Isso é muito importante, porque não é fácil fazer investimesmo.
gação. Há sempre o risco de quem investiga vir a ter proHá muita população russófona nessas regiões.
Putin, quando diz que a desintegração da União Soviética blemas. JJ
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OS REPÓRTERES
DA VIAGEM DE 1922
No centenário da grande viagem aérea de Sacadura Cabral e Gago
Coutinho, recordamos os dois repórteres que a documentaram. Se
Sacadura fez de Álvares Cabral, Norberto Lopes e Tomás Colaço
replicaram Pêro Vaz de Caminha.
Gonçalo Pereira Rosa Texto Luís Taklim Infografia
Fotografias Cortesia do Museu de Marinha

A

celebridade, no Jornalismo, tem muitas noite mais longa da história da aviação portuguesa. A viaroupas. Pode resultar da longevidade gem aérea parece redundar num fracasso. E Norberto
de uma carreira ou da versatilidade do Lopes é o único jornalista que possui essa informação.
profissional, capaz de abordar mais do
que um género com a mesma centelha CAMPANHA IMPROVISADA
de génio. Às vezes, porém, provém Do ponto de vista propagandístico, a viagem aérea de
somente da oportunidade proporciona- Sacadura Cabral e Gago Coutinho (que completa este ano
da pelo acaso de estar no sítio certo no momento fatal. Já o primeiro centenário) começou por ser um fiasco. Ideia
Napoleão dizia que a sorte ocorre quando a preparação germinada no cérebro de Sacadura em 1919, logo após o
conflui com a oportunidade.
primeiro-tenente Read chegar à doca do Bom Sucesso,
Perdido numa ilha remota em forma de sapato completando a primeira travessia do Atlântico, demorou
(Fernando de Noronha), Norberto Lopes nem quer acre- três anos a sistematizar. Foi necessário persuadir minisditar na sua sorte. Desesperado pela falta de notícias dos tros, comprar aeronaves, treinar tripulações, testar o
dois aviadores que se tinham tornamétodo de orientação de Gago
do amigos, pega no auscultador teleCoutinho. E resistir. Na Assembleia,
fónico do posto policial da Praia de
em sessão de 29 de Março de 1922, o
Santo António e, antes de fazer a
deputado Alberto Xavier questionara
ligação, sente os sinais Morse da telemesmo a oportunidade da aventura
grafia sem fios. Por indução eléctrica,
num momento de aperto orçameno telefone recolhia os sinais que se
tal. O arrojo era louvável – disse –
destinavam à antena da telegrafia
mas o Governo perderia autoridade
sem fios e, portanto, ao oficial mais
para exigir do país novos sacrifícios
graduado daquele posto remoto.
financeiros. Ripostou o deputado
Sem perder tempo, passa o ausJoaquim Ribeiro: “Foi o que Dom
cultador a um mecânico, para que
Manuel disse a Vasco da Gama e ele
este registe a mensagem. De clique
foi à Índia”. E, em jeito teatral, o
em clique, o mecânico aponta tudo.
deputado Agatão Lança concluiu:
Lido o texto, instala-se o desânimo: a
“Por fatalidade e destino deste país,
mensagem provém do cruzador
nas suas horas grandes, aparece semRepública, informando que a busca
pre um velho do Restelo”. No
nocturna fora infrutífera. Não se
momento da partida dos dois aviadetectam quaisquer sinais dos avia- Gago Coutinho e Sacadura Cabral em 1922. dores, no dia seguinte, “éramos poudores náufragos. São 22 horas no Dois anos mais tarde, o segundo perdeu a
cos mais de cem a dizer-lhes adeus”,
Brasil do dia 18 de Maio de 1922, a vida num desastre aéreo no mar do Norte
resumiu Norberto Lopes.
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O hidro-avião sobrevoa os penedos de São Pedro e São

A proeza dos dois aviadores captou a imaginação no mundo lusó-

Paulo. Hoje, estes escolhos no Atlântico Sul são uma

fono. O projecto inicial de Sacadura Cabral previa uma equipa

reserva marinha

mista de aviadores portugueses e brasileiros

Não houvera visão para integrar jornalistas a bordo do
República, o cruzador que repetia o trajecto por mar que os
aviadores completavam pelo ar. O Governo destacara apenas um repórter – Paulo Freire – para acompanhar a tripulação da Marinha. Freire escrevia o resumo do dia, reproduzido por todos os jornais de Lisboa e do Porto. A situação
não era claramente agradável para a competitiva imprensa
portuguesa. Nas páginas do Diário de Lisboa, Norberto
Araújo criticou a estratégia e acusou a cobertura do raid
aéreo de ser feita a papel químico. Zangado, Freire respondeu de bordo, chamando-lhe vaidoso, miserável e “responsável pela quebra da linha fidalga do Diário de Lisboa”.
Entretanto, Sacadura e Coutinho completavam etapas,
à medida que a meteorologia e a mecânica o permitiam.
Ligaram Lisboa às Canárias, resolvendo ali um problema
com um flutuador. Viajaram depois para Cabo Verde, onde
descobriram com horror que a autonomia do hidroavião
não correspondia ao réclame do fabricante. Passaram-se
vários dias e o interesse pelo raid não esmorecia.
Por fim, Sacadura e Gago Coutinho iniciaram a etapa
mais dura: a ligação entre Cabo Verde e os rochedos de
São Pedro e São Paulo. Era a máxima distância calculada
para a autonomia do engenho. Completaram-na no limite, voando com vapores de combustível (“Lambidos, sem
nada”, dirá Gago Coutinho aos jornalistas). À chegada aos
penedos, já em território brasileiro, uma onda cortou o
hidro-avião como uma lâmina de barbear. Os aviadores
foram salvos, mas o engenho perdeu-se. E ainda faltava
completar a ligação aérea ao continente sul-americano.
De Portugal e do Brasil, a proeza é saudada com fervor. O
Atlântico Sul é vencido por dois aviadores latinos que provam, pela primeira vez, o acerto dos métodos de navegação e
orientação aérea (os voos anteriores tinham usado navios no
mar como bússolas de orientação). Com a pátria em êxtase e
a Marinha aliviada por a “Noite Sangrenta” de Outubro de

1921 cair para um relativo esquecimento, criam-se condições
para prosseguir viagem. O Lloyd brasileiro decide financiar
uma segunda viagem, que transporte um novo Fairey 16 até
aos Penedos. A Casa Pinto & Sotto Mayor, representante em
Lisboa do Lloyd e proprietária do Diário de Lisboa, organiza a
viagem. Desta vez, a propaganda não é descurada. A bordo
do vapor Bagé, entram Tito Martins (de O Século), Edmundo
de Oliveira (Diário de Notícias), Paulo Freire (A Imprensa da
Manhã), Guedes de Amaral (Comércio do Porto), Norberto
Lopes (Diário de Lisboa), Tomás Ribeiro Colaço (do jornal
monárquico O Dia) e o fotógrafo Arnaldo Garcez.
O vapor vence as ondas e o entusiasmo a bordo reflecte a euforia da nação. O segundo hidro-avião, que parece
“uma grande larva esfíngica”, na descrição de Colaço,
aguarda a sua tarde de glória. No arquivo epistolar de
Joaquim Manso, director e fundador do Diário de Lisboa, o
autor deste artigo encontrou alguma correspondência
remetida por Norberto Lopes para o jornal, começando
por um curto postal enviado da Madeira no dia 28 de
Abril: “Cá vamos periplando. Só hoje é que conseguimos
cheirar terra. Isto promete”. Mais tarde, com as agruras da
viagem, Norberto usará a mesma via para se queixar das
parcas finanças e das exigências do serviço.
A comitiva chega por fim aos penedos. “Vistos assim, à
distância, parecem dois dentes enormes de elefante, tendo
ao centro uma elevação mais larga, semelhante ao dorso de
um camelo”, regista Norberto, sempre teatral. “Dir-se-ia que
a natureza se divertiu a erguer ali uma redução dos Pirenéus
para as vagas do Atlântico poderem brincar às guerras com
soldadinhos de espuma”, acrescenta Colaço. Os dois
homens entendem-se a bordo. São bastante parecidos, apesar do feitio mais expansivo de Norberto, que o leva a apropriar-se da guitarra de bordo e a organizar serenatas nocturnas. Ambos trabalham para jornais de segunda linha, sem o
fulgor e história de O Século ou do Diário de Notícias. Ambos
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Na euforia desencadeada pela viagem, foram constantemente traçados paralelismos entre a saga dos Descobrimentos e a nova
descoberta do Brasil. À direita, um exemplo das mensagens trocadas a bordo, por escrito, entre os dois aviadores. O ruído do motor
impedia qualquer conversa oral

fazem o tirocínio nos bancos da Faculdade de Direito, embora com sentidos inversos: depois desta aventura, Colaço
dedicar-se-á à advocacia, ao passo que Norberto continuará
a frequentar o curso até o terminar em 1927, mas mantendo
sempre a chama jornalística. Mais importante: ambos têm
uma ideia romântica da reportagem e do papel do jornalista.
EPIFANIA DE GAGO COUTINHO

Recomeçam os preparativos para prosseguir. Para não
serem acusados de evitar qualquer segmento do trajecto,
os aviadores decidem retomar a viagem no ponto exacto
onde amararam. Gago Coutinho tem então a epifania que
valerá a dois jornalistas o “furo” de uma vida: propõe que
um repórter fique na ilha de Fernando de Noronha para
assistir à partida do hidro-avião, recuperando mais tarde o
seu lugar a bordo do Bagé. Dois braços levantam-se:
Colaço e Norberto são voluntários, pois onde fica um, também ficam dois. São transportados para a ilha numa balsa
que navega com o auxílio de um cabo amarrado ao navio.
Transmontano e homem do campo, Norberto parece
mais preparado. Colaço, em contrapartida, admite o desconforto: “A minha figura, com anquinhas formidáveis,
[tinha] um vago sabor de Maria Antonieta arrependida –
arrependida… de ter umas calças brancas tão esquisitas e
com joelheiras tão grandes”, escreve. Até os sapatos são
desapropriados: “Os mesmos com que pisei, nessa remota
Lisboa, alcatifas de salões acolhedores… Santo Deus! E era
com eles que me preparava para trilhar as pedras rudes de
Fernando de Noronha”. À distância, Norberto goza o
prato: “O meu companheiro de naufrágio, louro como um
jovem fidalgo escocês, dir-se-ia o príncipe encantado de
Fernando de Noronha, o Robinson Crusoé desta ilha
onde os dois naufragámos no ano da graça de 1922”.
Acompanham-nos, para já, os dois aviadores, enquanto
prosseguem os preparativos para a última etapa.

A ilha é também uma colónia penal sem grades. Basta
o isolamento, o calor e a malária para conter os reclusos.
Norberto regista que os presidiários se afeiçoam de imediato ao almirante. Acham-lhe graça: “Qui velhinho mais
dánado”, diz um. O trabalho jornalístico, porém, sofre. Na
ilha, há apenas um posto de TSF e o cabo submarino. São
recursos lentos e caros. E o oficial guarda segredo das
comunicações com o República. Mesmo assim, os dois jornalistas preenchem páginas notáveis de reportagem todos
os dias, alheios ao que se passa no mundo.
No isolamento insular, desconhece-se certamente que o
Diário de Lisboa atravessa a sua primeira grande crise precisamente entre Março e Abril de 1922. Uma polémica furiosa com Simão Laboreiro, director de O Tempo, jornalista
republicano convertido à monarquia, atirara o nome do jornal, de Joaquim Manso e dos dois banqueiros Vieira Pinto
para a lama. Laboreiro acusara o DL de fazer o jogo dos
banqueiros que, por sua vez, deviam ao Governo a sua
prosperidade. Não poupa ninguém. Consiglieri Sá Pereira,
jovem jornalista e filho de um deputado, é tratado por
“papo-seco que arranjou uma gabardine e fez-se jornalista.
Pretende ser bolchevista científico [sic]. É bêbedo e sobretudo parvo”. Os irmãos Vieira Pinto constituem “a quadrilha”. Manso é mesmo acusado de ser “um padre renegado”
– uma alusão à formação teológica do jornalista. A controvérsia demora um mês, com processos cruzados em tribunal e um pedido de duelo que Manso recusa, por ser avesso a “essa prática medieval”. O dinheiro dos banqueiros
acaba por silenciar O Tempo, mas, ao mesmo tempo que os
aviadores se consagram no Atlântico Sul, Manso é admitido
numa casa de repouso com um princípio de esgotamento.
TRAGÉDIA ANUNCIADA

Alheios a tudo isso, os jornalistas preparam-se para o
grande dia. Assistem, numa plateia improvisada, à partida
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dos dois aviadores. O avião falha uma primeira
tentativa de descolagem, premonitória do que
seguirá, mas depois ergue-se e desaparece no
horizonte. Os jornalistas ficam na ilha, aguardando novidades.
Passadas algumas horas, não há comunicação
com o hidro-avião. Aos poucos, todos os marinheiros e jornalistas envolvidos começam a sentir
que algo terrivelmente errado está em curso.
Ninguém avistou o engenho aéreo nos pontos previstos. O República e o destroyer Pará iniciam buscas
pelas áreas onde o hidro-avião poderá ter amarado
de emergência, mas o oceano é extenso e a impressão
deixada pela primeira amaragem forçada foi traumática: o engenho aéreo não foi feito para flutuar.
Na ilha, Norberto e Colaço pedem pormenores,
mas os oficiais de Marinha e da colónia penal não os
dão. Ocorre então o episódio do telefone e Norberto,
inadvertidamente, pensa que os aviadores estão perdidos. Remete um cabograma dramático para a redacção de
Lisboa, que só chegará às 9 horas da manhã seguinte. É
um caso clássico de um repórter com um exclusivo, mas
impossibilitado de o transmitir a tempo. O cabograma
chegará às mãos de Joaquim Manso já depois de este
saber, pela central telegráfica, que um vapor inglês encontrou os náufragos sãos e salvos. O “exclusivo” tem afinal
pouca importância, mas, à boa maneira teatral, Norberto
transformá-lo-á numa grande proeza.
A saga dos aviadores perdidos por uma noite no mar
transmite uma derradeira nota de heroísmo à proeza.
Colaço e Norberto documentarão o resto da viagem e a
recepção apoteótica dos aviadores nas várias cidades brasileiras visitadas. Coutinho e Sacadura concedem-lhes
entrevistas exclusivas e emocionantes. Norberto dirá de
Coutinho que é uma “figura pergaminhada, arrancada a
um painel de Nuno Gonçalves, devoto fervoroso da religião do ar, da luz, do Sol”. Sacadura, por sua vez, é “o mais
duro dos pilotos”.
Ambos recolhem notas exclusivas para os livros que
escreverão em breve. Colaço, ainda em 1922, publica as
crónicas da viagem em “Sobre o Atlântico”, com prefácio
de Gago Coutinho. De Norberto Lopes, sai, no ano
seguinte, “Cruzeiro do Sul” (sem prefácio). A máquina do
Diário de Lisboa, porém, vai limpando Colaço do cenário:
ainda durante a viagem, um editorial mencionara que o
periódico era o único jornal representado na ilha – corrige o tiro no dia seguinte, embora lembrando que O Dia
não era bem uma folha de massas. Nos anos seguintes,
sempre que lembrarem a campanha, o jornal e o repórter
referem-se-lhe como proezas solitárias.
CARTAS TROCADAS

Como o baú de Fernando Pessoa, guardado durante décadas em parte por prudência e em parte por desconhecimento da importância do espólio, há um conjunto alarga52 |Jan/Abr 2022|JJ

A capa de Cruzeiro do Sul foi desenhada por
Stuart Carvalhais. Gago Coutinho só escreveu
prefácio para a obra de Tomás Ribeiro Colaço

do de documentos que lançam nova luz sobre esta epopeia e, em simultâneo, sobre os primeiros anos de vida do
Diário de Lisboa. Em 1977, o filho sobrevivente de Joaquim
Manso, Pedro Manso Lefrevre, ofereceu ao então Museu
Municipal Dr. Joaquim Manso, na Nazaré, um conjunto
alargado de documentos, bem como obras de arte e a
biblioteca do pai. Durante quatro décadas, as 14 caixas
com cartas recebidas por Joaquim Manso não foram
inventariadas. Em 2020, por coincidência feliz, o autor iniciou esse trabalho de catalogação no museu, que funciona
na antiga casa de veraneio do jornalista e está agora integrado na Direcção Regional de Cultura do Centro.
O epistolário de Joaquim Manso ali concentrado é fragmentado e não constitui a correspondência completa do
jornalista. Arrumado à pressa, perdeu certamente a
ordem que anteriormente teria. As cartas conservadas
constituem também o resto de uma colecção certamente
abundante, que terá ficado nos arquivos da Renascença
Gráfica. Mesmo assim, contém documentos fascinantes e
revela pormenores escondidos desta epopeia, que completam a narrativa e humanizam os protagonistas. As cartas de Norberto Lopes para Joaquim Manso apresentam
um repórter aterrorizado com o preço da vida no Brasil e
com a necessidade de “alimentar o fogo sagrado” do jornal todos os dias. Queixa-se do preço dos telegramas, da
escassa verba disponível para despesas e do silêncio de
Lisboa. “Estou admirado de não ter recebido até hoje, com
excepção de um telegrama que já agradeci, uma indicação
sobre o que devo fazer”, queixa-se a 23 de Julho. “Já cheguei a estar doente por não ter notícias daí”, acrescenta.
Apesar desse silêncio, Norberto é tratado com particular desvelo por Joaquim Manso. Ele é, em muitos aspec-

carta privada de casa do seu pai
(provar-se-á que o furto fora
promovido por O Século, sedento de novas informações biográficas sobre um dos heróis da
nação e sem grandes pudores
quanto à reserva de intimidade
do novo herói nacional). A troca
de cartas subsequentes revela
que o almirante não guarda particular carinho pelo jornal que
mais promoveu a sua viagem
aérea. “Há uma manifesta má
vontade, que eu vou cobrar,
nunca mais o lendo. Assim é
esta a última vez que lhe peço
desmentidos”, vocifera o almirante em 10 de Dezembro.
Augusto de Castro, em conNorberto Lopes em 1926, junto de Cândido de Oliveira (que fundaria A Bola
trapartida, acrescenta um porduas décadas mais tarde) e do jornalista espanhol Leopoldo Alonso
menor à atribulada biografia de
[Arquivo Nacional da Torre do Tombo]
Gago Coutinho. Em Agosto de
1927, cinco anos depois da
tos, o prolongamento do director, mesmo antes de assu- famosa viagem aérea, o diplomata pede a ajuda de Manso
mir a chefia da redacção que, nos primeiros nove anos da e do Diário de Lisboa para limar um incidente. Gago
vida do jornal, é entregue ao polifacetado Álvaro de Coutinho queixara-se à imprensa de que fora mal recebiAndrade. Uma conjura mal-sucedida entre accionistas, do pelo Papa na sua visita a Roma, ao contrário do que
em 1930, conduzirá a uma purga, que custará a demissão sucedera com Umberto Nobile, o aviador que sobrevoara
de Andrade e correspondente saída para a Emissora o Pólo Norte. O almirante sugere também que o embaixaNacional. Norberto, então já licenciado em Direito, assu- dor português não lutara suficientemente pela sua causa
mirá a chefia da redacção, embora o seu nome só venha a – uma injustiça que esquecia o papel de Augusto de
figurar no cabeçalho do Diário de Lisboa a partir de 1952. Castro, no Diário de Notícias, promovendo a viagem aérea
de 1922 e lançando, em 1923, a ideia de celebração do feito
Entre 1930 e 1952, só Manso se apresenta aos leitores.
Colaço também figura no arquivo epistolar do funda- em Paris, na Sorbonne.
Em carta de 28 de Novembro, Castro explica a Manso as
dor do Diário de Lisboa – aliás, não se esquece de lembrar
ao director que colaborou na primeira edição do jornal, causas do incidente: “O Gago Coutinho é uma excelente
em 7 de Abril de 1921. Um ano depois do episódio que pessoa, mas fartou-se aqui de fazer gaffes. Esta é a verdade.
aqui se narra, escreve uma longa carta a Joaquim Manso, Sem outros meios, essas coisas, quando se trata de homens
a propósito de uma peça de teatro que se prepara para como o Gago, perdoam-se. No Vaticano, não”. O almirante
apresentar. Colaço largara já o Jornalismo, mas não esque- recusara o dia proposto pela Santa Sé para conhecer o Papa,
cia que tinha naquele jornal alguns detractores. Artur porque tinha outra ideia em mente: queria conhecer o novo
Portela, o crítico teatral e literário, era o seu inimigo de líder fascista italiano, o homem de que toda a Europa falaestimação. Portela visara uma peça traduzida por Colaço, va. Pretendia apertar a mão, se possível, a Benito Mussolini.
“O Vaticano bem percebeu que ele não podia ir porque
atacando a adaptação, o autor, os trocadilhos falhados e
até as coristas, embora reconhecesse que não tinha visto o assistia a uma cerimónia presidida pelo Mussolini”, confioriginal. Colaço retorquira que Portela inaugurava a “crí- dencia Castro. “A Santa Sé não perdoa estas coisas, porque
tica de espírito santo de orelha”. Em troca, o jornal igno- o Papa continua a considerar-se soberano de Roma e não
rara olimpicamente o livro de crónicas do autor, notician- aceita que o tratem em segundo lugar, como uma curiosidade ou uma figura suplementar. Mas o Gago teimou,
do-o com uma breve de cinco linhas.
A grande novidade, porém, emerge na correspondên- declarando que não ia naquele dia ao Vaticano porque
cia de Gago Coutinho e de Augusto de Castro, então não faltava ao Capitólio (…)”. Nitidamente enfadado, o
embaixador português na Santa Sé, para Joaquim Manso. diplomata-jornalista rematava em privado o seu lamento
Em Dezembro de 1922, Coutinho, de cabeça perdida, para o amigo Joaquim Manso: “Vê-se que, para atravessar
acusa o Diário de Lisboa e Norberto Lopes de fazerem cha- o Atlântico, são precisas outras e grandes qualidades, mas
não é preciso bom senso”. JJ
laças gástricas às suas custas e de terem até roubado uma
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CASA DA
IMPRENSA

FOTOJORNALISMO EM DESTAQUE

ALFREDO CUNHA
– 50 ANOS DE FOTOGRAFIA

O

salão nobre da Casa da Imprensa acolhe, até ao dia 3 de Junho, uma exposição retrospetiva do fotojornalista
Alfredo Cunha, “Leica Years - 50 anos
de fotografia”, que apresenta uma seleção do autor e conta com 52 fotografias
dos anos 70 até ao presente.
O autor participou na sessão inaugural, a 13 de Abril,
e fez uma visita comentada à exposição. E, no próximo dia
11 de Maio, a Casa da Imprensa organiza uma conversa
com Alfredo Cunha e dois jornalistas convidados que
acompanharam a sua vida profissional em períodos diferentes: Ana Sousa Dias e Luís Pedro Nunes.
Vendo o trabalho de Alfredo Cunha, “ocorre-nos a
Magnum, os humanistas fotográficos, de Brassai a Doisneau,
de Izis a Cartier-Bresson, os realistas americanos do quotidiano, o olhar de Capra ou Eugene Smith, mas é leitura nossa,
tentativa de entender quem nasceu para ser fotógrafo e sempre soube unir-se com a sua câmara e explorá-la para lá dos
seus programas”, diz, sobre o autor, Rita Siza.
A ex-diretora do Centro Português de Fotografia considera que na longa carreira de 50 anos de Alfredo Cunha
muita coisa mudou: “O país que fotografa; o equipamento que usa, já longe da primeiríssima Petri FT, da Leica M3,
que começou a usar em 1973, e das leicas que se seguiram
e a que se manteve sempre fiel; o suporte, do analógico,
maioritariamente preto e branco, ao digital, que pratica
desde 2003. A sua prática estendeu-se à edição, o que lhe
permitiu olhar para os outros e definir com clareza o seu

Casa da Imprensa exibiu exposição que em 2017 esteve patente
no 4.º Congresso dos Jornalistas
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próprio caminho. Mas o fotojornalismo continua a ser a
sua linguagem preferencial: o seu olhar depurou-se, mas
não se alterou substancialmente”.
Esta exposição de Alfredo Cunha, na Casa da Imprensa,
esteve patente em 2020 na galeria da Leica Store, no Porto,
que apoiou a sua produção.
Alfredo Cunha nasceu em 1953 em Celorico da Beira.
Estreou-se como fotojornalista em 1971, no Notícias da
Amadora. Trabalhou no jornal O Século e na revista Vida
Mundial, bem como nas agências ANOP, Notícias de
Portugal e Lusa. Mais recentemente, exerceu funções de
editor fotográfico no Público e no Jornal de Notícias e, de
2010 a 2012, de diretor fotográfico da Agência Global
Imagens. Foi, ainda, fotógrafo oficial dos presidentes da
República Ramalho Eanes e Mário Soares. Recebeu a
Comenda da Ordem do Infante D. Henrique.
Atualmente, trabalha como freelancer e desenvolve
vários projetos editoriais. Publicou mais de 30 livros de
fotografia sobre diversos temas de atualidade, com destaque para os seus trabalhos sobre o 25 de Abril, a descolonização portuguesa, o PREC (1974-1975), a queda de
Nicolae Ceausescu e a guerra do Iraque.
“TRABALHO” PRECÁRIO

Entre 3 e 23 de Março, a Casa da Imprensa acolheu outra
exposição, de 16 fotojornalistas, sob o título “Trabalho”,
originalmente montada por ocasião do 4º Congresso dos
Jornalistas Portugueses, realizado em 2017.
Com esta exposição, procurou-se dar visibilidade ao
trabalho de fotojornalistas que, na altura, estavam desempregados ou em situação profissional precária, como colaboradores sem vínculo. Cinco anos depois, apenas oito
desses 16 fotojornalistas continuam a colaborar ativamente em vários órgãos de comunicação social, como colaboradores independentes. Ou seja, a recibos verdes.
A Casa da Imprensa organizou, logo no dia da abertura, um debate sobre a situação atual da profissão de fotojornalismo, moderado por Sofia Branco, ex-presidente do
Sindicato dos Jornalistas, o qual contou com a presença de
parte dos autores e de um significativo grupo de estudantes de fotojornalismo. Dado o interesse suscitado, a Casa
da Imprensa promoveu, a 23 de Março, dia de fecho da
exposição, um segundo debate sobre as perspetivas para
o futuro do fotojornalismo, dedicado a professores e alunos de fotojornalismo. JJ

ALFREDO CUNHA

De Chimoio, Moçambique, em 1993,
ao cemitério da Amadora, em 2020
ALFREDO CUNHA
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CLUBE

VEM AÍ A 37ª EDIÇÃO
DOS PRÉMIOS GAZETA

A

s candidaturas aos Prémios Gazeta
2021, promovidos pelo Clube de
Jornalistas, vão ser abertas no
próximo dia 16 de maio.
A data limite de entrega de
trabalhos, publicados no ano
passado, é 15 de junho.
Podem concorrer à 37ª edição dos mais
prestigiados prémios de Jornalismo do país, de
acordo com regulamento disponível em
www.clubedejornalistas.pt, jornalistas detentores
de carteira profissional, autores de trabalhos
enquadrados nas categorias de Televisão,
Imprensa, Rádio, Multimédia, Fotografia e
Revelação. São ainda admitidas, como
habitualmente, candidaturas de publicações ao
Prémio Gazeta de Imprensa Regional.
A atribuição do Prémio Gazeta de Mérito, que
visa distinguir o conjunto da carreira profissional,
é da responsabilidade do júri. Diana Andringa
tornou-se no ano passado a segunda mulher,
depois de Helena Marques, a integrar esta lista dos
melhores de entre nós, que inclui jornalistas de
diversos meios. Mário Mesquita, Carlos Fino,
Rafael Correia, Armando Baptista-Bastos, Manuel
António Pina, José Carlos de Vasconcelos, Fialho de
Oliveira, Germano Silva, Fernando Paulouro
Neves, Vicente Jorge Silva ou José Quitério
figuram entre os galardoados com atividade
desenvolvida no campo da Imprensa, onde
também se incorporam os fotojornalistas Eduardo
Gageiro e José Antunes, bem como os cartunistas
Luís Afonso e António. Adelino Gomes, cuja
carreira passou pela rádio, televisão e imprensa, e
os radialistas João Paulo Guerra e Luís Filipe Costa
também fazem parte da galeria. JJ
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Enviados especiais discutem
guerra na Ucrânia

P

cobertura da guerra na
Ucrânia foi o tema da
primeira “Conversa de
Jornalistas”, que o Clube tenciona
promover com regularidade. A
“Conversa” decorreu ao fim da
tarde de 11 de março. Casa cheia,
para ouvir o depoimento de quatro
enviados especiais à Ucrânia, todos
eles acabados de regressar daquele
país, onde reportaram o início da
guerra desencadeada pela Rússia.
O primeiro testemunho foi de
Cândida Pinto, da RTP. Uma das
mais experientes e respeitadas
repórteres de guerra, destacou a
“visão imperial da Rússia de Putin”,
perante um muito jovem país, a
Ucrânia, que comparou a um
“cordeiro” no meio de tantos e
opostos interesses estratégicos,
políticos e económicos.
Já Iryna Shev, da SIC, conheceu
neste contexto o seu baptismo como

repórter de guerra. Nascida na
Ucrânia, mas a viver em Portugal
desde os 10 anos, lamentou que “a
pressão” dos sucessivos directos
televisivos a tenha impedido de “ter
mais tempo para poder pensar e
para conseguir verificar todos os
dados e informações que chegavam”
de fontes muito diversas.
Nuno Quá foi o operador de
imagem da TVI. Apesar da sua vasta
experiência na cobertura de
conflitos, disse que nunca deixa de
se surpreender quando vê, com o foi
o caso, “a CNN internacional ter
uma equipa de cerca de 50
elementos em Kiev, incluindo um
médico e vários seguranças”. “É um
mundo à parte”, afirmou,
acentuando a diferença de meios por
parte dos órgãos de informação
portugueses.
Por fim, o enviado da agência
Lusa, Pedro Caldeira Rodrigues,

falou da “fratura entre dois povos
que se consideravam irmãos”, bem
como da “dificuldade em obter o
contraditório naquele região”, o
que só veio confirmar a conhecida
máxima segundo a qual “a verdade
é a primeira vítima de uma
guerra”.
Do animado debate que se seguiu
com a assistência, que incluía um
numeroso grupo de estudantes de
Jornalismo, houve quem chamasse a
atenção para a lógica das televisões,
de que “quanto mais directos
melhor”, o que é um factor limitador
do trabalho de reportagem.
A moderação desta Conversa
coube a José Pedro Castanheira. A
presidente do Clube de Jornalistas,
Maria Flor Pedroso, revelou a
intenção de promover conversas
semelhantes de forma regular,
incidindo sobre as temáticas
profissionais de maior actualidade. JJ
JJ|Jan/Abr 2022|57

Jornal | Noticiário

Para Barata-Feyo o sistema judicial é “muito
importante”, o rigor dos factos nem tanto…
Cláudia Marques Santos
e Paulo Pena

O

provedor do leitor do Público,
Barata-Feyo, deu uma
entrevista interessante à
última edição da Jornalismo &
Jornalistas. Ao referir-se a um
trabalho jornalístico que assinamos
(no Público), sobre duas condenações
por homicídio decretadas sem
provas, demonstra não
compreender, infelizmente, que os
trabalhos jornalísticos servem,
também, para verificar todas as
acções de todos os poderes da nossa
sociedade.
Nesse trabalho, recai sobre nós,
jornalistas, o ónus da prova. Todas as
falhas que referimos vieram a ser,
mais tarde, repetidas pelo Supremo
Tribunal de Justiça (STJ), que
ordenou a repetição do julgamento.
O tribunal de primeira instância
mandou libertar o condenado, que
estava preso há quatro anos.
Esse é o primeiro erro grave de
Barata-Feyo, que volta a dizer nesta
entrevista que a sentença foi
aprovada por todas as instâncias
judiciais. Não compreendemos este

Uma obra de Mariana Duarte
Santos, criada num muro da
Estrada de Benfica, serviu em
março passado à Junta de
Freguesia de Benfica, em Lisboa,
para homenagear Mário Zambujal,
no dia do seu 86.º aniversário. O
mural representa alguns dos
jornais, como O Século ou A Bola,
nos quais trabalhou o autor da
“Crónica dos Bons Malandros”,
que liderou o Clube de Jornalistas
entre 2009 e 2021 e é hoje
presidente da Assembleia-Geral.
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erro, repetido. Em Novembro de
2021, o STJ considerou que a
sentença em causa “fere o elementar
sentido de justiça” e que o tribunal
condenou “sem prova da autoria dos
factos”. Como pode, conhecendo
este facto, continuar Barata-Feyo a
afirmar que as três instâncias
judiciais estão de acordo?
Barata-Feyo erra, de novo, quando
afirma que foi feito um “ataque” a
uma sentença de um tribunal “sem
transmitir na peça jornalística as
razões que levaram a condenar”.
Acusa-nos de “escamotear as
posições dos tribunais”, o que
classifica de “perigoso”, acusa-nos de
violar “claramente, o artigo 1.º do
Código Deontológico” porque,
segundo afirma, “é ouvida uma
parte, não é ouvida a outra”, o que
além de perigoso é também “muito
grave!”.
Seria, de facto, muito grave se fosse
verdade. Infelizmente, não é. Os
leitores poderão julgar por si
próprios, lendo o artigo. A BarataFeyo deixamos um resumo gráfico
das evidências. O texto tem 5599
palavras. Mais de metade do nosso
trabalho (56%) é dedicado à

descrição e transcrição do que se
passou na investigação (inquérito e
instrução), o que ditou a sentença e
o que aconteceu durante o
julgamento.
Sobre aquilo a que Barata-Feyo
chama de “trapalhadas” do Conselho
Deontológico do Sindicato de
Jornalistas, podemos apenas garantir
que fomos nós a solicitar um parecer
ao referido conselho sobre as
acusações feitas pelo provedor de
violação de uma regra do Código
Deontológico. Não houve nenhuma
resposta do conselho a esta
pergunta. A interpretação que
Barata-Feyo faz desse episódio é
livre, e reveladora da sua forma
conspirativa, e tragicamente pouco
curiosa, de formar opiniões.
Respeitamos muito o Provedor do
Leitor, e gostamos de tornar
transparente o nosso método de
trabalho (aceitámos que as nossas
reuniões fossem filmadas por
documentaristas independentes).
Mas para debater precisamos de
interlocutores que tenham lido o que
escrevemos e que sejam honestos
intelectualmente sobre o que
afirmam.

Noite eleitoral juntou
no Clube várias gerações
Patrícia Fonseca

S

e há um ponto em comum
entre os jornalistas de
política, independentemente
da sua idade ou do meio em que
trabalhem, é o genuíno entusiasmo
com que vivem um dia de eleições.
E no passado dia 30 de janeiro
muitos foram aqueles que
aceitaram o convite do Clube de
Jornalistas para acompanharem,
entre camaradas, a divulgação dos
resultados das legislativas. Em três
salas, foram colocadas televisões
em canais diferentes, permitindo ir
também comparando projeções e
análises.
A maioria dos jornalistas
presentes eram decanos da
profissão, como Eugénio Alves, José
Carlos Vasconcelos, Fernanda
Mestrinho, Graça Franco, Ana
Sousa Dias, Francisco Sena Santos,
Francisco Belard, Gabriela Neto ou
Rui Cardoso, entre outros, e muitas
foram as memórias de outras
eleições foram sendo desfiadas.
Também alguns jornalistas
estrangeiros iniciaram o
acompanhamento da noite eleitoral
no Clube, como Giuliana Miranda,
da Folha de São Paulo e presidente da
Associação de Imprensa Estrangeira
em Portugal, Horacio Villalobos,
fotógrafo da Getty, e enviados
especiais da Rádio da Catalunha e
da Cadena Ser, de Espanha.
O presidente da República,
convidado pelo Clube de Jornalistas
para uma visita de cortesia a este
grupo de profissionais, chegou à
Rua das Trinas quando faltava
menos de uma hora para o fecho
das urnas, ao volante do seu carro
pessoal. Às várias televisões e
rádios que o esperavam, louvou o
papel daJJ comunicação social na

cobertura das eleições e depois
entrou com a presidente do Clube
de Jornalistas, Maria Flor Pedroso,
para uns minutos de conversa e
afetuosos abraços a alguns dos
profissionais que conhece desde os
primeiros anos de democracia em
Portugal.
Numa pequena intervenção,
Marcelo Rebelo de Sousa enalteceu
o Clube por atribuir “os prémios de
Jornalismo mais importantes em
termos de comunicação social
portuguesa, ano após ano, fazendo
um serviço ao país”. Os Prémios
Gazeta são, aliás, sempre entregues
chefe de Estado em exercício,
desde 1984. “Quero agradecer este
convite de forma especial por duas
razões. A primeira, porque aqui
vão reunir-se grandes figuras da
imprensa portuguesa. A memória é
curta e há gente que é muito nova
e não se lembra do que foi a
participação delas e deles em
muitas noites eleitorais, desde o
início da democracia. Terem-se
reunido aqui é um gesto
democrático, a propósito daquilo

que é por essência um momento
alto da democracia, uma eleição,
para dizerem ‘estamos vivos,
estamos operacionais, queremos
comentar, entre nós, como fizemos
ao longo de décadas’. Em segundo
lugar, quero aproveitar para
agradecer também à comunicação
social, que teve um papel
fundamental nesta campanha”,
disse, frisando a importância e a
elevação dos debates e entrevistas
realizados.
No final, Maria Flor Pedroso
revelou a Marcelo Rebelo de Sousa
que o Clube de Jornalistas teria
muito gosto em tê-lo como sócio
honorário. Essa proposta será
apresentada na próxima Assembleia
Geral da organização, disse,
frisando que será necessária a
aprovação de dois terços dos
associados – o que de imediato fez
sorrir o presidente. “Um valor que
certamente lhe é familiar ”, ironizou
Maria Flor Pedroso, o que foi
confirmado de imediato pelo
presidente, com a boa disposição
que o caracteriza. JJ
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Por Mário Rui Cardoso > mario.cardoso@rtp.pt

www.cjr.org/business_of_news/for-journalists-ukraine-is-a-whatsapp-war.php

Ucrânia : “a guerra WhatsApp”

J

oel Simon, antigo diretor executivo do
Comité para a Proteção de Jornalistas (CPJ
– www.cpj.org), assina, na Columbia
Journalism Review, um artigo em que analisa
a utilização de ferramentas como o WhatsApp,
o Signal ou o Telegram, por jornalistas durante
a guerra na Ucrânia. Simon rotula a guerra da
Ucrânia como uma “guerra WhatsApp”, do
ponto de vista do trabalho dos jornalistas no
terreno. O CPJ já tinha coordenado, no ano
passado, através de um grupo de WhatsApp,
uma operação de evacuação de jornalistas de
Cabul, no Afeganistão, quando a cidade foi
tomada pelos talibãs, em agosto. O WhatsApp
foi utilizado pela primeira vez pelo CPJ em
contexto de guerra. No conflito da Ucrânia, o
recurso a essas ferramentas generalizou-se.
Simon conta que o Washington Post confiou
num grupo de WhatsApp, composto por duas
dezenas de repórteres, editores e especialistas
em segurança, para gerir as suas equipas de
repórteres no terreno. Conta também que a
empresa HP Risk Management, de Colin
Pereira, consultor de segurança do CPJ, apoiou
cerca de uma centena de jornalistas na
Ucrânia, através dessas mesmas ferramentas.
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E relata a experiência de Lindsey Hilsum, do
Channel 4 News, destacada em Kiev. Há 40
anos, quando começou a cobrir conflitos em
África, como freelancer baseada em Nairobi, ia
para reportagem sem telefones, sem nenhuma
maneira de comunicar, e quando regressava
enviava o material. Na Ucrânia, nunca se
aventurou sem um dispositivo eletrónico
equipado com o WhatsApp ou o Signal, para
dar nota, a cada instante, aos editores, à
redação e a uma equipa de segurança, dentro
e fora da Ucrânia, de cada passo dado – ou
que pretendia dar – em reportagem.
O artigo de Joel Simon analisa também as
complexidades e condicionamentos que estas
ferramentas podem representar para o
trabalho do jornalista no terreno. E os
potenciais riscos de segurança associados à
utilização dessas ferramentas, sujeitas a
serem infiltradas por software espião muito
avançado, como o Pegasus, vendido por
Israel a vários governos estrangeiros. Os
soldados do exército britânico, por exemplo,
estão proibidos de usar o WhatsApp, por
receio de a plataforma ter sido infiltrada pela
Rússia. JJ

www.niemanlab.org/2022/03/how-maps-show-and-hide-key-information-about-the-ukraine-war

Mapas: o que mostram
e o que escondem

T

imothy Barney, professor de estudos
de comunicação na Universidade de
Richmond, analisa num artigo para
o NiemanLab os mapas publicados nos
media ao longo do primeiro mês de guerra
na Ucrânia. Barney sublinha a ideia,
defendida pelos geógrafos, de que os
mapas “têm silêncios”, escondem às vezes
mais do que mostram. E que, por isso, é
preciso tentar perceber o que falta,
eventualmente, no mapa, o que terá ficado
escondido, ou terá ficado de fora.
A generalidade dos mapas publicados
pelos media, no primeiro mês de guerra,
afirma Barney, é um exemplo dessa
“necessidade de perguntar o que está para
além do mapa”. A forma como os mapas
da guerra na Ucrânia foram apresentados
pelos media, em geral, durante o período
analisado, sugeria sempre, segundo
Barney, uma espécie de “inevitabilidade
do avanço russo”. Porque eram mapas que
retratavam, essencialmente, pontos
quentes no interior da Ucrânia e fronteiras
políticas atravessadas por linhas e setas
representando o movimento do exército
russo, o segundo maior do mundo.
Esses mapas, nota Timothy Barney,
deram da guerra na Ucrânia a ideia geral
de “um assalto russo coordenado e
controlado”, quando, na verdade, a
guerra, sublinha, “é tipicamente caótica”.
Os mapas publicados pelos media não
mostraram a topografia da Ucrânia ou a
rede de estradas do país. Nem permitiam
perceber quais os posicionamentos ou qual
a força da resistência ucraniana. No fundo,
acabaram por projetar, defende Barney, “o
conceito familiar de guerra entre Leste e
Oeste”, tal como aconteceu com “outros
mapas no passado, durante a II Guerra
Mundial e a Guerra Fria”, refere também.

Timothy Barney considera, no entanto,
que os mapas são importantes porque
“simplificam o mundo e tornam-no mais
facilmente compreensível”. E acha que “as
suas ‘mentiras’ podem ser produtivas”. “Se
tivermos um olhar crítico e um sentido do
contexto podemos ir longe na ideia de que
as ‘mentiras’ dos mapas podem ser muito
produtivas”, escreve.
Particularmente interessantes, no artigo
de Barney, são as referências a outros
mapas que foram publicados e que ele
classifica, no artigo, como “de perspetiva
múltipla”. Bem como os links
disponibilizados para mapas interativos
“específicos”, focados nas mortes de civis,
na destruição de infraestruturas ou nos
episódios de combates e explosões
registados em cada ponto do país. São
mapas construídos a partir de testemunhos
da guerra recolhidos na internet e nas
redes sociais e podem ser vistos em
www.bellingcat.com/news/2022/02/27/followthe-russia-ukraine-monitor-map (mapa do
Centre for Information Resilience) e
https://liveuamap.com (Live Universal
Awareness Map). JJ
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www.theatlantic.com/international/archive/2022/03/international-news-russia-kremlin-media-censorship/627120

Furar a Cortina de Ferro digital

É

dos manuais: em tempo de guerra,
o controlo da informação é vital.
Vladimir Putin tentou, também,
obviamente, fazê-lo. Com o início da
invasão da Ucrânia, o presidente russo
impôs um garrote à esfera mediática no
país, já antes muito controlada pelo
estado. Os canais TV Rain, de televisão, e
Echo of Moscow, de rádio, dois dos
últimos canais independentes que existiam
na Rússia, foram silenciados. Os media
ocidentais instalados em Moscovo foram
forçados a suspender as operações no país,
devido à lei de censura draconiana
aprovada nos primeiros dias da guerra.
Para maximizar o impacto na população
da informação oficial do Kremlin, que é
aquela que passa para a maioria dos
russos, através dos canais de televisão
oficiais, foi bloqueado o acesso a várias
aplicações, plataformas e redes sociais
ocidentais consideradas “hostis”, por
espalharem “desinformação” sobre a
guerra.
No entanto, Yasmeen Serhan explica,
neste artigo na The Atlantic, que os media
ocidentais foram conseguindo explorar
falhas na cortina de ferro digital de Putin.
O New York Times e o Washington Post
lançaram os seus próprios canais no
Telegram, uma plataforma que
permaneceu a funcionar na Rússia e tem
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mais de mil milhões de downloads, sendo o
seu segundo maior mercado precisamente
a Rússia. De resto, os canais oficiais russos
estão todos, também eles, presentes no
Telegram.
São dados também os exemplos da BBC
– cujo “site” em língua russa triplicou as
visualizações, na primeira semana de
guerra, e foi depois bloqueado pelo
Kremlin –, que encorajou a sua audiência
na Rússia a usar a aplicação Psiphon e o
browser Tor, por serem mais seguros, e
prometeu até recomeçar a transmitir na
velhinha tecnologia de rádio de ondas
curtas; da Rádio Europa Livre – que
também suspendeu as operações em
Moscovo, ao fim de 30 anos –, uma estação
com larga experiência de transmissões
para lá da “Cortina de Ferro”, no tempo da
Guerra Fria, e que, nesta guerra, acabou,
também ela, a recorrer a ferramentas como
o Telegram, software de redes privadas
virtuais e “sites espelho” para continuar a
chegar aos russos; ou o exemplo, também,
de uma ferramenta criada por polacos, a
Squad303 (https://1920.in), que permite
enviar mensagens e emails ou telefonar a
milhões de russos ao acaso, e através da
qual milhões de mensagens sobre a guerra
foram enviados. Uma espécie de gato e do
rato digital, no qual também se jogam os
destinos da guerra. JJ

https://niemanreports.org/articles/journalist-brand-social-media

Deve um jornalista
promover-se nas redes sociais?

E

sta questão motivou,
recentemente, uma discussão
apaixonada, no Twitter, que
envolveu vários jornalistas norteamericanos conceituados, e outras
figuras proeminentes da indústria
norte-americana dos media. A partir
dessa discussão, Julia Craven
escreveu para a NiemanReports um
artigo a defender a importância de
os jornalistas, sobretudo os mais
novos e menos estabelecidos,
procurarem criar uma marca
pessoal forte nas plataformas
digitais, capaz de os fazer
sobreviver num mercado de
trabalho em que os modelos de
financiamento tradicionais estão a
ruir, em que já poucas empresas
oferecem estabilidade de emprego,
e onde, portanto, a precariedade é
cada vez maior. “Uma marca oferece
uma alavanca independente de uma
instituição, e mostra que um
jornalista tem um alcance
quantificável [através do número de
seguidores]”, escreve Craven. Uma
marca pessoal forte também ajuda a
construir redes potencialmente
úteis à atividade profissional, além
de “proteger contra a maledicência
a que os jornalistas estão sempre
sujeitos nas redes sociais, num
tempo de descredibilização do
Jornalismo”, acrescenta. Benét
Wilson (na foto), jornalista
especializada em assuntos
relacionados com a aviação

comercial norte-americana, é dada
como exemplo, no artigo, de uma
profissional que percebeu, em
devido tempo, as mudanças
trazidas pelo digital, e que
conseguiu prosperar na nova
paisagem mediática, construindo,
aos poucos, uma marca pessoal
forte nas redes sociais, a qual lhe
proporcionou o reconhecimento
público do nome, uma quantidade
apreciável de seguidores e até
mesmo o epíteto de “rainha da
aviação comercial”. JJ
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A Imprensa na Revolução – os
novos jornais e as lutas políticas
de 1975
PEDRO MARQUES GOMES
Imprensa Nacional, 2021

Carla Baptista

E

ste livro de Pedro Marques
Gomes resulta da sua tese de
doutoramento, concluída em
2019 e galardoada com o Prémio
Fundação Mário Soares e Maria
Barroso – Fundação EDP. Traz-nos a
história de quatro jornais filhos da
revolução de abril, “nascidos” em
1975: Jornal Novo, O Jornal, Tempo e
A Luta. A viagem é balizada por
interrogações que articulam as
relações entre a imprensa e o poder:
qual foi a conjuntura política e
mediática determinante para a
criação destes jornais; quais as
principais inovações jornalísticas;
como se envolveram nas lutas
políticas e militares da época? A
investigação compagina a análise
interpretativa dos textos
jornalísticos com a consulta de
fontes documentais depositadas em
arquivos, neste caso do Sindicato
dos Jornalistas e do Conselho de
Imprensa. O autor refere um
panorama “desolador” em matéria
de arquivos, já que parte
considerável da documentação do
Ministério da Comunicação Social
(1974-1976) está no Depósito do
Pendão (em Queluz), sem
tratamento arquivístico. A análise é
enriquecida com 21 entrevistas a
jornalistas. É uma leitura que nos
mergulha nas lutas da época,
contadas numa escrita apelativa e
prenhe de informação histórica
inédita.
O pós-revolução ditou, antes de
mais, o fim dos jornais do regime. A
Época não sobreviveu um mês a uma
cosmética mudança de título
(ganhou um A antes do nome) e de
diretor (saiu um convicto salazarista
como Barradas de Oliveira; ocupou
o lugar o antigo chefe de redação
José Manuel Pintasilgo). Seguiu-se
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A análise é enriquecida
com 21 entrevistas a
jornalistas. É uma leitura
que nos mergulha nas
lutas da época contadas
numa escrita apelativa
e prenhe de informação
histórica inédita
um penoso processo laboral
envolvendo cerca de 300
trabalhadores, com trocas de
acusações sobre quem teria
pertencido às extintas Ação Nacional
Popular, à PIDE/DGS e à Legião
Portuguesa, e tentativas de resolução
que alternaram entre o cálculo das
indemnizações e ofertas para
integrarem os jornais estatizados.
Outro jornal abatido foi o Novidades,
dirigido pelo monsenhor A. Avelino
Gonçalves, visto como símbolo do
compromisso da Igreja Católica com
o salazarismo.
Vítimas menos diretas de
divergências dilacerantes entre
administrações, direções e
trabalhadores foram O Século
(suspenso em 1977) e o Jornal do
Comércio, cujas instalações, seladas em
agosto por militares do COPCON,
foram reabertas em outubro, após 46
conturbados dias de greve. Conflitos
semelhantes ocorreram na maioria

dos jornais, embora menos
extremados. Pedro Marques Gomes
chama-lhe “a dança das cadeiras”,
detalhando os saneamentos e as
mudanças nas direções de 8 jornais.
No caso de O Diário de Lisboa, a
cadeira que “dançou” foi a de
António Lopes do Souto, contra
quem a redação alimentava um ódio
antigo.
Novos tempos, novos jornais é o
mote que inicia a parte II deste livro.
Com exceção de A Luta, ainda um
projeto de continuidade com o
extinto República, os restantes são
fruto da estabilização de condições
propícias ao surgimento de jornais
privados, influenciados pela
imprensa francesa e inglesa. Essa
orientação, miscigenada com as
especificidades do caso português,
mantém algum valor operativo.
Seguindo o Le Monde ou a revista Le
Nouvel Observateur, os jornalistas
aproximavam-se do modelo de uma
imprensa de elite politicamente
orientada e cultivando os géneros de
opinião. Admirando o The Times ou
o The Observer, aspiravam a uma
imprensa comercial e a um
Jornalismo orientado para a
informação.
Pedro Marques Gomes conta com
vivacidade as circunstâncias que
explicam o Jornal Novo, dirigido por
Artur Portela Filho; O Jornal, projeto
cooperativista pioneiro dirigido por
Joaquim Letria, que juntou a nata do
Jornalismo; O Tempo, resposta da
direita, dirigido por Nuno Rocha, que
se autodefiniu como “homem
independente, mas não
revolucionário”; e A Luta, projeto de
resistência de Raul Rego e João
Gomes. Era um tempo em que os
jornais ainda faziam as pessoas
felizes, como demonstra um episódio
contado por Joaquim Letria. Tendo
saído tarde da RTP, onde trabalhava,
foi “emboscado” por um carro. Lá
dentro, estavam dois amigos,
Hernâni Santos e Manuel Beça
Múrias, que o convenceram a
embarcar na nova aventura: “És feliz?
Não queres fazer um jornal?” JJ

História dos Média na Europa
J.-M. NOBRE-CORREIA
Almedina, 2021

Carla Martins

N

os últimos anos, o professor e
investigador J.-M. NobreCorreia vem-nos
apresentando um intenso labor
editorial nas áreas dos média e do
Jornalismo, contribuindo para a
dinâmica deste segmento temático.
Em 2018, publicou "Teoria da
informação jornalística" e, em 2019,
"Média, informação e Democracia".
No final de 2021, igualmente pela
Almedina, publicou "História dos
média na Europa", em que revisita
manuais editados em francês, com
várias edições, dirigidos a estudantes
universitários, e aos quais acrescentou
referências a Portugal, num feliz
encontro com a vitalidade das
investigações nestes campos no nosso
país.
O projeto não é de pouca monta,
tanto quanto ao período abarcado - a
incursão temporal precede a prensa
tipográfica e vai até 2010 e um pouco
além - como quanto aos países
incluídos. Nas palavras do autor, "o
acento é posto nos cinco "grandes
países" da Europa Ocidental
(Alemanha, Espanha, França, GrãBretanha e Itália)" (p. 16), aos quais
adicionou Bélgica, Luxemburgo e,
agora, Portugal.
Imediatamente no prefácio adverte,
que esta "não é obra de historiador. É
fruto, antes de mais, de um mediólogo
que muito cedo começou a trabalhar
sobre a socio-economia dos média na
União Europeia" (p. 15). O corte
cronológico obedece a uma estrutura
clássica inspirada na história europeia,
da comunicação antes da prensa
tipográfica, passando pelo nascimento
dos diários, o impacto das revoluções
do final do século XVIII, a
industrialização da imprensa, o
período de guerras do século XX, a
emergência da rádio e da televisão, as
redes de comunicação e a internet, até
meados de 1990, em que nascem

Nobre-Correia deixa-nos
uma avaliação crítica
e inquietante sobre
as últimas décadas de
desenvolvimento do setor,
a começar pela
fragmentação da oferta
e, consequentemente,
das audiências
"tempos de promessas e de
incertezas".
Em cada marco histórico, o autor
circunscreve o desenvolvimento dos
média no contexto político, social,
económico, cultural e tecnológico,
dedicando especial atenção à
emergência, desenvolvimento e
mutação do jornalismo como
atividade autónoma. Ao longo de
quase 600 páginas, convida a uma
leitura detalhada por meios e por
países. Neste olhar longitudinal,
identifica grandes tendências que
marcaram a história dos média
europeus, mas também as
especificidades que ainda hoje
explicam paisagens mediáticas e dietas
de média tão contrastantes entre
países.
Nobre-Correia observa que, em
virtude deste devir histórico, o
ecossistema mediático da Europa
Ocidental se assemelha mais a um
patchwork, apesar dos efeitos
homogeneizadores resultantes da
desmonopolização do audiovisual nos
anos de 1970-1980, da integração

europeia e da massificação da internet.
Se maior atenção é dedicada aos
"média clássicos" - imprensa, rádio e
televisão -, são abordados, ainda que
de modo marginal, o livro, a
fotografia, o cinema e as
telecomunicações.
Nobre-Correia deixa-nos uma
avaliação crítica e inquietante sobre as
últimas décadas de desenvolvimento
do setor, a começar pela fragmentação
da oferta e, consequentemente, das
audiências. Se o interesse pelos
acontecimentos e pela atualidade é o
legado dos média para um conceito
moderno de cidadania, no quotidiano
e nas práticas sociais os públicos,
nativos ou provenientes de outras
paragens do mundo, deixaram
paulatinamente "de estar ao corrente
do que se passa na sociedade em que
vivem" (p. 542). Por seu turno, os
jornalistas também já não são "a
principal fonte de conhecimento dos
factos de atualidade, da sua
perspetivação, da sua análise e da
tomada de posição perante estes
factos" (p. 543).
Por seu turno, o desenvolvimento
fáctico do setor orientou-se para uma
maior concentração da propriedade,
com riscos agravados para o
pluralismo, e o predomínio da
hegemonia de conteúdos e
plataformas de origem estadounidense. Conclui o autor:
"Concentração e proliferação; redução
do jornalismo de terreno, da
reportagem e da cobertura no
estrangeiro, e maior número de
emissões de entrevista e debates em
estúdio, menos dispendiosos;
programação original também mais
modesta" (p. 546).
Ainda assim, deixa uma nota de
horizontes mais risonhos: a
possibilidade concreta aberta pelas
tecnologias digitais de serem criados
novos média, "cujas audiências
dependem por uma larga parte da sua
originalidade, abrindo assim as portas
a uma proliferação de vozes e de
temáticas menores, marginais,
precedentemente excluídas do mundo
dos média dominantes" (p. 547). JJ
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Mário Domingues – A
afirmação negra e a questão
colonial. Textos 1919-1928
JOSÉ LUÍS GARCIA (ENSAIO E
SELEÇÃO)
Tinta-da-China, 2022

Paulo Martins

“T

êm ou não os negros
direito à
independência? Têm.
Como alcançá-la? Lutando. Pois
bem, que essa luta se revista de
coragem, desassombro, união!
Coragem e desassombro ao afirmar
os seus ideais; união e
solidariedade nos seus protestos e
reivindicações”. Estas palavras não
foram escritas no início da guerra
colonial, na década de 1960, nem
sequer uns anos antes, quando a
autodeterminação dos territórios
ultramarinos entrou no programa
da oposição democrática, mas em
1922. Mais exatamente, nas páginas
da edição do jornal A Batalha de 5
de julho desse ano, em artigo da
autoria de Mário Domingues, um
mestiço de origem santomense, que
exortava os negros a afirmarem e
defenderem o “espírito
separatista”. Na I República, como
mais tarde no Estado Novo, ambos
agarrados à retórica da “missão
civilizadora”, a soberania
portuguesa das colónias não se
questionava, não se discutia. Por
isso aquele verdadeiro manifesto
incomodava o poder, ainda que
pudesse desvalorizá-lo, por ser
veiculado no órgão oficial da
anarquista Confederação Geral do
Trabalho (CGT).
Mário Domingues foi um
prolífico escritor, tradutor e
cronista, mas é no Mário
Domingues jornalista que José Luís
Garcia se concentra. Na realidade,
revisita a figura, tão pouco
conhecida da nossa história, cujo
legado já investigara em 1995, para
“alumiar as regiões obscurecidas do
que ficou recalcado na memória, de
modo que a sociedade portuguesa,
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Mário Domingues
foi um prolífico escritor,
tradutor e cronista,
mas é no Mário
Domingues jornalista
que José Luís Garcia
se concentra
ainda indulgente para com o seu
passado colonizador, venha a
compreender o âmago do que
significou a dominação imperial
moderna”. Os textos reunidos –
alguns inseridos em polémicas com
articulistas de outros jornais, como
o Diário de Notícias e O Mundo –,
convertem esta obra em mais uma
homenagem. Nem todos os artigos
são assinados (a identificação dos
anónimos é feita pelo estilo de
escrita). Não é crível, porém, que a
opção constituísse um escudo
contra eventuais represálias
policiais ou judiciais, como sugere
o autor, uma vez que na época, a
ausência de assinatura de textos era
prática corrente nos jornais.
A denúncia da degradante
condição da população negra, da
escravatura, do trabalho forçado e
da violência na África portuguesa,
que percorre os artigos
selecionados, inscreve-se no
contexto do aparecimento de

organizações negras dispostas a
bater-se contra o colonialismo.
Porém, era no quadro ideológico do
anarquismo que Domingues se
filiava. “Não temos preconceitos de
raça, nem de pátria. Para nós, só
existe a humanidade, dividida,
infelizmente, em duas frações: a
dos explorados e a dos
exploradores. Pertencemos à
primeira e contra a segunda
lutamos com toda a nossa energia.
A todos os explorados estendemos
a nossa solidariedade, pouco nos
importando que as vítimas, como
nós, sejam negras ou brancas,
vermelhas ou amarelas”, escreveu,
também no periódico da CGT, em
dezembro de 1922. Em maio do ano
anterior, empreendera outro
exercício de frontalidade: “Só os
trabalhadores, de todas as cores e
de todas as raças, estreitamente
unidos, podem destruir o inimigo
comum (…) As questões de raça
estão dentro da questão social.
Uma vez esta resolvida, resolvidas
ficarão as outras”.
Mário Domingues, que iniciou a
carreira jornalística em A Batalha,
aos 20 anos, a convite de
Alexandre Vieira, deixou profusa
produção. A obras de vários
géneros de ficção, a sua biografia
junta textos jornalísticos em
diversos periódicos: órgãos de
combate pelos direitos dos negros
e jornais generalistas, como A
Imprensa Livre e A Tarde (de onde
também são extraídos artigos
incluídos neste livro) e o Reporter
X. Além de Detective, semanário
que dirigiu nos anos 30 e onde
publicou impressivas reportagens,
desde logo as resultantes de
vivências na dissimulada condição
de preso. O homem que privou
com jornalistas particularmente
ativos no campo anarquista, como
Pinto Quartim, Cristiano Lima e
Ferreira de Castro, tinha sido
efetivamente preso (em rigor,
detido) “como qualquer branco” –
como revelou em A Batalha (12-31921). JJ
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