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“O Jornalismo cultural é um campo ao mesmo tempo de produção e expressão do mundo que nos rodeia”. A partir desta
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A DESORDEM
DO MUNDO
TAMBÉM
TEM REFLEXO

AQUI
Se, hoje, numa sociedade
bipolarizada, tão rapidamente
se glorifica o Jornalismo como
se coloca em causa a sua
própria existência, o que dizer
da cobertura jornalística da
cultura, um campo
aparentemente tão inofensivo,
mas que carrega em si toda
a complexidade do mundo?
Dora Santos Silva *

N

o final de junho, numa conversa informal, levei Mark Deuze a atualizar a sua
emblemática afirmação "We live in
media"1, ou seja, "Vivemos nos Media"
(e não com eles). O crédito não é só
meu, porque o debate foi coletivo: eu e
outros colegas estávamos a refletir sobre
o futuro da investigação académica, rodeados pela natureza
conventual da Arrábida, e o investigador dos Países Baixos,
conhecido por obras de referência como "Media work"
(2007), "Media life" (2012) ou "Beyond Journalism" (2019) afirmava já não ser possível pensar no Jornalismo de forma
estruturada, porque o campo dos media e do Jornalismo é a
mess. Em jeito de conclusão, sugeri: "we live in a mess media".
Se adaptarmos isto ao idioma português, podemos dizer que
vivemos na desordem dos media.

6 |Mai/Set 2022|JJ

O Jornalismo cultural é um campo ao mesmo tempo de
produção e expressão do mundo que nos rodeia. É complexo, fluido e mutável, porque a cultura que mediatiza também é cumulativa e híbrida, marcada por um campo de tensões que resultam das definições que coexistem: enquanto
manifestação artística, representação de uma comunidade,
da vida social e do quotidiano, experiência ou serviço. Por
isso, a maioria das questões que caracteriza o Jornalismo cultural contemporâneo praticado pelas redações e estudado
pela academia, consequência de uma cultura digital, globalizada, participativa, mas também muito fragmentada e
híbrida, também se aplica ao Jornalismo em geral. Vivemos
na cultura digital e na que nos é mediatizada -- num mundo
cheio de questões e provocações.
Se mapearmos superficialmente o Jornalismo cultural
português nas suas variadas abordagens editoriais,

Cobertura jornalística mais comum ainda
é a ligada às práticas artísticas,

UNSPLASH/NAINOA SHIZURU

com predominância do cinema e da música

podemos escolher conscientemente ser otimistas ou pessimistas -- tudo depende do ponto de vista. Esta especialização está presente nas respetivas secções dos órgãos de
comunicação generalistas, integrando uma visão mais ou
menos redutora da cultura, isto é, cingindo-se a
expressões artísticas, ou incluindo outras práticas das
indústrias culturais e criativas, como design, televisão,
videojogos ou culinária. Nos últimos anos, tem-se
expandido para as secções correntemente denominadas
de lifestyle, onde a cultura é um pretexto para consumo,
serviço ou experiência cultural. Neste âmbito, destacam-se também as revistas ou suplementos com a "fórmula
Time Out", isto é, que subordinam a cobertura da cultura
a uma lógica de agenda e experiência, como a própria
revista Time Out ou o suplemento Visão 7, ou a um estilo
de vida, como as revistas Observador Lifestyle e Prima.

O ambiente digital abriu ainda a porta a mais projetos
editoriais temáticos e de nicho, como o Gerador, que tem
apostado na cultura ligada ao território e a questões contemporâneas, e concilia uma revista quadrimestral
impressa com um website e várias iniciativas que vão
além do editorial; o Umbigo, que aposta na divulgação de
criadores nacionais, e já existia como revista impressa; o
Parq Magazine, dedicado à cultura urbana, agora apenas
na versão digital; o Filmspot, dedicado ao cinema e televisão; o Mensagem de Lisboa, um projeto de Jornalismo
local focado nas comunidades lisboetas e na cultura de
proximidade. Mantêm-se ainda vivos outros mais ensaísticos e críticos, como o Jornal de Letras, Artes e Ideias ou a
revista Ler.
Fora da imprensa impressa ou digital, a mesma lógica de abordagem à
cultura -- mais ou menos estética,
mais ou menos urbana, mais ou
menos antropológica -- aplica-se ao
alinhamento dos segmentos informativos e programas televisivos (aqui
em muito menor número) e à rádio,
que expandiu a cobertura da cultura
com os podcasts.
Se o número de caracteres o permitisse, a lista continuaria, desde os registados na Entidade Reguladora para a Comunicação
Social aos mais informais e menos profissionalizados, assumindo-se como media comunitários, mas cumprindo, por
vezes, uma missão colaborativa igualmente importante.
Os websites C7nema.net, Coffeepaste.com e musicfest.pt são
apenas três exemplos de uma lista que ultrapassa os três
dígitos.
Se quantidade significa qualidade, a resposta torna-se
mais complexa. O ambiente digital permitiu o nascimento
de projetos editoriais especializados em áreas culturais
específicas, com pouca necessidade de recursos, democratizou o acesso à cultura e permitiu inovar nos formatos, no
envolvimento dos utilizadores, no modelo de negócio e na
distribuição de conteúdos. No entanto, nos órgãos de comunicação social generalistas, a cobertura jornalística mais
comum ainda é a ligada às práticas artísticas, com predominância do cinema e da música e com uma abordagem ligada
mais ao evento do que à obra em si. Mais: parece haver um
desfasamento entre a cultura coberta pelo Jornalismo -homogénea, imperturbável, com poucos tons de pele e
géneros, caracterizada por fenómenos circunscritos e ainda
algo elitista -- e a que transborda as fronteiras jornalísticas,
onde é visível a sua complexidade, não só nas práticas artísticas e nas criações, mas sobretudo, na cultura do quotidiano.
A qualidade não perdeu atributos, mas perdeu, em alguns
casos, espaço, e não ganhou diversidade e heterogeneidade;
JJ|Mai/Set 2022|7
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perdeu, sobretudo, ritmo, porque não acompanhou a
evolução de uma cultura em constante mutação2.
Por outro lado, as secções de cultura desempenham
um papel importante na sustentabilidade financeira dos
órgãos de comunicação social generalistas e, mais uma
vez, o que se tem visto nos últimos anos não é uma
diminuição do espaço dado à cultura, mas uma reconfiguração da sua abordagem, mais performativa e menos
analítica e explicativa, já para não falar da permanente
dependência das notícias de agência e dos comunicados à
comunicação social e, agora, das fontes digitais. Aliando
isto ao consumo fragmentado e em scroll de informação
através das redes sociais, isto é, sem curadoria profissional
e sem um alinhamento coerente, os fenómenos contemporâneos da abundância de notícias e consequente desinformação, fadiga, desinteresse e desconfiança estendem-se inevitavelmente ao Jornalismo cultural.
HIBRIDISMO NA CULTURA

Há uma definição realista -- não utópica -- para a esfera do
Jornalismo cultural. Nete Kristensen, investigadora da
Universidade de Copenhaga e referência no estudo desta
área, situa-o num "continuum entre arte, cultura popular,
estilos de vida e consumo"3, que é, em última análise, a
acumulação de todas as dimensões da cultura.
Nos últimos cinco anos, duas tendências foram reforçadas
no Jornalismo cultural: o seu carácter híbrido e a sua ligação ao Jornalismo de serviço. As duas estão interligadas.
Embora o hibridismo seja uma característica do
Jornalismo contemporâneo -- "a fusão de diferentes linguagens, formatos, modelos e práticas"4 --, assume contornos
específicos no campo da cobertura da cultura. Um deles é a
diluição de fronteiras entre o que é Jornalismo cultural e
conteúdos culturais com abordagem jornalística ou
somente comercial, dificultando ainda mais a diferenciação
entre jornalistas e produtores. Quando em agosto de 2013,
no âmbito da investigação para o meu doutoramento sobre
inovação no Jornalismo cultural, perguntava ao então editor de cultura do The Guardian, Caspar Llewellyn Smith,
quem eram os seus principais concorrentes, ele respondia-me que não era outro jornal generalista, mas, sim, o blogger especializado numa determinada área, que sabia mais
sobre uma área cultural do que a redação inteira junta e
que conseguia movimentar um nicho de leitores (e anunciantes) interessados na cobertura aprofundada daquela
área. E isso é saudável, porque desafia o Jornalismo cultural a ser melhor. Há, por exemplo, cada vez mais websites
dedicados a críticas de séries televisivas, feitas por fãs, que
potenciaram a aposta nesta área dos próprios órgãos de
comunicação social, como concluíram alguns estudos5. A
newsletter Watching, do The New York Times, dedicada à
crítica de filmes de televisão e serviços de streaming sempre foi uma das mais populares do jornal, tornando-se uma
das 11 disponíveis apenas a subscritores em 2021 (a que se
juntaram sete novas). Lembre-se que o The New York Times
8 |Mai/Set 2022|JJ

Revistas como a Time Out ou a Observador Lifestyle subordinam a
cobertura da cultura a uma lógica de agenda e experiência ou a
um estilo de vida

“What was Leonardo Da Vinci doing at your age”, reportagem
interativa da CNN mostra toda a obra de Da Vinci de forma lúdica

tem quase 60 newsletters lidas por 15 milhões de pessoas
todas as semanas, de acordo com Alex Hardiman, diretora
de produto deste media6.
O que já não é tão saudável é quando no seio do
próprio Jornalismo os conteúdos comerciais não estão
claramente diferenciados como tal. A curadoria, o carácter
performativo e a crítica do Jornalismo cultural são traços
distintivos deste campo e o Jornalismo de serviço ligado à
cultura é positivo se o leitor puder confiar nos critérios
editoriais do jornalista e não em critérios comerciais
camuflados como editoriais. Ganham uns e outros -- e o
próprio modelo de negócio do Jornalismo -- se ambos

conteúdos gratuitos (e que deu fruforem clarificados. E a credibilidade
tos)9.
do jornalista também.
Outro território híbrido é o dos “O Jornalismo cultural
textos enquadráveis na crítica. A ver- tem-se expandido para as PROFISSIONAIS
dadeira crítica -- a que posiciona a secções correntemente
COM "UMA DIFERENÇA"
obra na sociedade, a que nos dá pistas denominadas de lifestyle,
Em 2010, Vítor Belanciano, jornalista
para a sua desconstrução ou para a onde a cultura é um
da secção de cultura do Público,
sua apreciação com base em argu- pretexto para consumo,
escrevia que o Jornalismo cultural
mentos -- também não perdeu quali- serviço ou experiência
deve "apostar na diferença", isto é,
dade, mas, sim, espaço, que foi ocupa- cultural”
"interpretar diferentes pontos de
do por textos apreciativos performavista, de forma inclusiva, numa perstivos, orientados somente pela cul- “O que se tem visto nos
petiva aberta e estabelecendo reações
tura do gosto e que se posicionam últimos anos não é uma
entre realidades aparentemente afasnesta interrelação entre cultura, diminuição do espaço
tadas". Concluía que o Jornalismo
serviço e consumo, sob a forma de dado à cultura, mas uma
cultural deve "examinar mais as
reviews, roteiros ou listas. Todos estes reconfiguração da sua
implicações das obras na sociedade
géneros podem conviver desde que abordagem, mais
do que limitar-se à agenda de evennão haja um desequilíbrio tão grande performativa e menos
tos"10. Doze anos depois, qual deve
em relação à sua presença e desde analítica e explicativa, já
ser essa diferença?
que um texto que poderia ser um para não falar da
O Jornalismo cultural não tem
rótulo de uma compota não seja iden- permanente dependência
como propósito (apenas) informar. E
tificado como crítica. Quando o único das notícias de agência e
isso partilha com o Jornalismo em
argumento para sustentar a crítica a dos comunicados à
geral. Já Bill Kovach e Tom Rosenstiel
um livro é o de que ele vai adoçar a comunicação social e,
escreviam no livro de cabeceira "Os
nossa vida, não é a credibilidade do agora, das fontes
elementos do Jornalismo", publicado
livro que está em causa, mas a do jor- digitais”
originalmente em 200111, que o
nalista e do órgão de comunicação.
propósito do Jornalismo é dar aos
Por último, mencionei precisa- “A curadoria, o carácter
leitores a informação de que premente jornalistas e não críticos a performativo e a crítica
cisam para tomar as melhores
propósito de doçaria, porque outro do Jornalismo cultural são decisões em relação às suas vidas,
fenómeno híbrido é a consolidação traços distintivos deste
comunidades e sociedade. Ora, hoje,
dos críticos não-profissionais e a con- campo e o Jornalismo de
como os jornalistas dão essa inforvivência entre vários tipos de autori- serviço ligado à cultura é
mação reveste-se de uma enorme
dade no campo da crítica cultural: os positivo se o leitor puder
importância, numa sociedade bipocríticos intelectuais, os jornalistas- confiar nos critérios
larizada, fragmentada e onde se discríticos e os "profissionais-amadores editoriais do jornalista e
puta a atenção do leitor, muito vuldo dia a dia", como lhes chamaram não em critérios
nerável à desordem da informação.
Nete Kristensen e Unni From7, em comerciais camuflados
O jornalista é um educador, explicador, contador de histórias, investiresultado não só de uma transição de como editoriais”
gador… No campo da cultura, tem
um paradigma estético para um paradigma jornalístico no campo da crítica cultural, mas tam- um papel fundamental na literacia cultural e criativa, na
bém de uma estratégia integrada das redações com reper- análise especializada e na reflexão crítica.
Tomemos como exemplo o campo das artes visuais concussão no editorial, no envolvimento dos leitores e no
temporâneas. Se é comum debater-se um filme quando se
modelo de negócio.
A presença do leitor enquanto fonte, autor e crítico não sai do cinema ou ir à procura de críticas que ajudem a
profissional é, por exemplo, uma estratégia há muito desconstruir o final de uma série, a mesma prática em
usada pelo The Guardian na secção de cultura. Há peças torno de uma exposição, por exemplo, é muito mais residesenvolvidas apenas com base em sugestões de leitores dual. O Jornalismo ainda não fomenta uma conversa de
(há, inclusive, o autor "Guardian readers"); todos os dias é café relacionada com uma exposição de pintura ou a obra
publicada uma crítica de um leitor a um livro infantil (à de um artista visual conceptual, porque ainda fornece
venda no final da página) e essa importância dada ao poucas pistas para a compreensão da mensagem (ou quanleitor -- que, aliás, se estende a todo o posicionamento do do fornece, ainda o faz de uma forma acessível a poucos).
The Guardian e assumida em 2012 no célebre advertorial Nestes casos, não basta o contacto com a obra para com"The three little pigs"8 -- foi essencial para apostar num preendê-la: é necessário conhecer o criador, contexto e pismodelo de financiamento suportado pelos leitores com tas que ajudem a perceber a mensagem para que a expeJJ|Mai/Set 2022|9
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longo formato, em narrativas de proximidade, colaborativas, georreferenciadas, multimédia e transmédia, gamificadas, explicativas. Numa frase: centradas na experiência
do utilizador.
Exemplos dessa aposta são algumas narrativas premiadas em certames internacionais. "An illustrated guide to all
6,887 deaths in 'Game of Thrones'"13, publicado no The
Washington Post em 2019, mostra de uma forma interativa
como morreram todas as personagens ao longo das oito
temporadas desta série. A peça, que disponibiliza também
todos os dados em acesso aberto aos utilizadores, obteve,
em 2020, o prémio de Excelência da Society for News
Design na categoria de Infografia, e o prémio para melhor
visualização de dados no The Webby Awards. "What was
Leonardo Da Vinci doing at your age"14, desenvolvida pela
O Jornalismo ainda não fomenta uma conversa de café
CNN para a comemoração do 500.º da morte do artista,
relacionada com uma exposição de pintura ou a obra de um
mostra toda a obra de Da Vinci de forma lúdica: o utilizador
artista visual conceptual
entra numa página, coloca a sua idade e automaticamente
riência estética seja plena. Claro que o jornalista é apenas surge um texto sobre o que o artista estava a fazer com essa
um dos mediadores culturais numa política que tem de idade e a obra de arte mais próxima. "The hidden melodies
tornar a arte mais inclusiva, mas ainda é, em muitos casos, of subways around the world"15, publicada pelo The New
o mediador cultural preferencial e profissionalizado.
York Times em agosto de 2021, mostra as diferenças dos jinEstudos com base em questionários e entrevistas a jor- gles presentes nas linhas metropolitanas de várias partes do
nalistas culturais revelam que têm a perceção de que são mundo, permite ao utilizador ouvi-los e até os compara a
diferentes do resto da classe jornalística, devido às roti- compositores clássicos. Foi também premiado pela Society
nas, à ausência de pressões diárias e ao papel que têm na for News Design na categoria de Features.
sociedade: "contar uma boa história, educar o público e
No âmbito do Jornalismo imersivo, há projetos com
promover a tolerância". Estes resultados estão associados capacidade para gerar empatia e potenciar a compreensão
aos géneros mais analíticos, críticos e interpretativos do da perspetiva do outro, como minorias culturais ou refuJornalismo cultural e às aspirações dos jornalistas em giados. O documentário "Clouds Over Sidra"16, filmado
providenciar várias perspetivas culturais do mundo, em dezembro de 2014, usa a realidade virtual para colocar
enquanto membros ativos do espaço
o público no espaço e tempo de uma
público cultural12. Porém, para essa
menina síria de 12 anos que vive num
campo de refugiados na Jordânia
diferença ter impacto positivo na
desde o Verão de 2013. Por último, se
sociedade, há, pelo menos, três cuida- “Quando o único
dos a ter no futuro: em primeiro argumento para sustentar formos para o domínio do áudio, as
séries de podcasts dedicadas a
lugar, assegurar boas condições de a crítica a um livro é o de
temáticas e a nichos, como as da
trabalho, inovação e criatividade aos que ele vai adoçar a
Monocle 2417 ou da BBC Sounds18,
jornalistas culturais; em segundo, nossa vida, não é a
combater as bolhas culturais (ainda credibilidade do livro que
têm fãs em todo o mundo.
mal saímos da que separou alta e está em causa, mas a do
As práticas de inovação no
baixa cultura); em terceiro, promover jornalista e do órgão de
Jornalismo cultural foram, tal como
uma cultura inclusiva, apostando na comunicação”
no Jornalismo em geral, uma evodiversidade, mas também na difelução natural do ecossistema digital
rença do campo, sempre tendo como “Recuperar o público e
que reforçou alguns dos desafios que
objetivo o seu público. O maior risco estabelecer um laço
a classe já enfrentava e apresentou
do jornalista cultural é acabar a falar duradouro com ele passa
outros novos: a procura da suspara si próprio.
tentabilidade financeira, de formatos
cada vez mais por um
ritual de emocionalidade, que potenciassem as histórias, de
canais de distribuição ubíquos e,
INOVAÇÃO E EMOÇÃO
um tabu no Jornalismo
claro, que envolvessem o público de
Assim como o ambiente digital poten- que tem alguns mitos
forma mais eficaz.
ciou a inovação no setor cultural associados – o do
Recuperar o público e estabelecer
enriquecendo a experiência estética, sensacionalismo, o da
um laço duradouro com ele passa
também o Jornalismo cultural ausência total de
cada vez mais por um ritual de emocomeçou a apostar, na vertente de objetividade ou de rigor”
10 |Mai/Set 2022|JJ

1. Recorrente na obra de Mark Deuze, desde 2012. Ler, por exemplo,
Deuze, M. (2012). A life lived in media. Digital Humanities Quarterly,
6(1), 1-15. http://www.digitalhumanities.org/
dhq/vol/6/1/000110/000110.html#
2. Consultar, acerca destes fenómenos e tendências, Santos-Silva, D.
(2021). Innovation in european journalism: The case of cultural
journalism. (Coleção ICNOVA). ICNOVA - Instituto de Comunicação da
Nova. http://doi.org/10.34619/cqut-tyr4
3. Cf. Kristensen, N. N. (2010). The historical transformation of cultural
journalism. Northern Lights, 8, 69-92. https://doi.org/10.1386/nl.8.69_1
4. Cf. Granado, A., & Silva, D. S. (2021). Introdução: Hibridismo e
Jornalismo. Media e Jornalismo, 21(38), 9-12. https://doi.org/10.14195/21835462_38_0
5. Por exemplo, Anne-Sophie Béliard (2015) When cultural criticism
blurs cultural hierarchies, Journalism Practice, 9(6), 907-923.
No âmbito do Jornalismo imersivo, há projetos com capacidade
para gerar empatia

https://doi.org/10.1080/17512786.2015.1051373
6. Consultar https://www.nytimes.com/2021/08/12/business/media/nytnewsletters.html

cionalidade, um tabu no Jornalismo que tem alguns mitos
associados - o do sensacionalismo, o da ausência total de
objetividade ou de rigor. No entanto, trata-se de recuperar emoções básicas associadas, como a confiança e o
interesse no Jornalismo. Esta ideia pode ser integrada na
"viragem emocional", uma expressão criada por Karin
Wahl-Jorgensen para designar o crescente interesse
académico no estudo das emoções e da empatia em contextos de produção e envolvimento das audiências no
Jornalismo. Aliás, esta investigadora defende que o
Jornalismo sempre teve em conta o papel da emoção,
potenciada agora em ambiente digital: nos contextos de
produção, por exemplo, na forma como os jornalistas se
relacionam com as fontes (no âmbito de traumas); nas
estruturas narrativas, de forma a manter a atenção do utilizador; e no envolvimento das audiências. Já em 2013
esta investigadora tinha analisado peças jornalísticas
reconhecidas com o Prémio Pulitzer, entre 1995 e 2011, e
identificado um ritual da emocionalidade presente, por
exemplo, nas estratégias de lead, no storytelling, nas figuras de estilo e expressões de afetividade que evocavam
empatia, tristeza ou entusiasmo19.
No Jornalismo cultural, esse ritual de emocionalidade
está presente em vários géneros, desde logo porque a cultura tem ela própria várias dimensões afetivas, das práticas artísticas aos estilos de vida. A crítica cultural é, aliás,
como já provou Nete Kristensen20, um género jornalístico
intrinsecamente emocional, devido ao seu carácter performativo, ao objeto que analisa e à dualidade de critérios
subjetivos e racionais.
No entanto, se pensarmos em emoções básicas e em
ligações, o que os públicos do Jornalismo cultural ou em
geral parecem mesmo precisar é de voltar a ter alguma
ordem neste caos de informação. JJ

7. Kristensen, N. N., & From, U. (2015). From ivory tower to cross-media
personas. Journalism Practice, 9(6), 853-871.
https://doi.org/10.1080/17512786.2015.1051370
8. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=vDGrfhJH1P4
9. Para aprofundar a temática, consultar Silva, D. S. (2019). Digitally
empowered: New patterns of sourcing and expertise in cultural
journalism and criticism. Journalism Practice, 13(5), 592-601.
https://doi.org/10.1080/17512786.2018.1507682
10. Belanciano, "Cultura X 3", Público, 12-5-2010, disponível em
http://www.publico.pt/opiniao/jornal/cultura-x-3-19373333
11. A primeira edição portuguesa é de 2004: Kovach, Bill & Tom
Rosenstiel, "Os elementos do Jornalismo". Porto Editora.
12. Sobre este propósito, consultar Riegert, K. (2021) Negotiating
boundaries in a changing media ecosystem: The case of swedish
cultural Journalism, Journalism Studies, 22(4), 418-434,
https://doi.org/10.1080/1461670X.2021.1877180
13. Disponível em
https://www.washingtonpost.com/graphics/entertainment/game-ofthrones/ (acedido a 1-7-2022).
14. Disponível em https://edition.cnn.com/interactive/style/leonardo500/
(acedido a 1-7-2022)
15. Disponível em
https://www.nytimes.com/interactive/2021/08/13/arts/subway-trainsounds.html (acedido a 1-7- 2022).
16. Ficha técnica disponível em
https://m.imdb.com/title/tt4396650/?ref_=m_ttawd_tt
17. Consultar https://monocle.com/radio/
18. Consultar https://www.bbc.co.uk/sounds/podcasts
19. A propósito do trabalho de Karin Wahl-Jorgensen, consultar WahlJorgensen, K. (2020). An emotional turn in Journalism Studies?, Digital
Journalism, 8(2), 175-194. https://doi.org/10.1080/21670811.2019.1697626;
Wahl-Jorgensen, K. (2013). The strategic ritual of emotionality: A case
study of Pulitzer Prize-Winning articles, Journalism, 14 (1), 129-145.
https://doi.org/10.1177/1464884912448918
20. Consultar Kristensen, N. N. (2021), Critical emotions: Cultural

* Docente universitária e investigadora do ICNOVA - Instituto
de Comunicação da Nova.

criticism as an intrinsically emotional type of Journalism, Journalism
Studies, 22(12), 1590-1607. https://doi.org/10.1080/1461670X.2021.1910544
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Novo ecossistema mediático

O JORNALISMO
NUM TEMPO
DE PROMESSAS
E INCERTEZAS
A entrada em cena de internet provocou uma
explosão do sistema mediático. Mas há princípios
de base do Jornalismo que se mantêm…

E

J.-M. Nobre-Correia *

m matéria de informação, os nossos
antepassados viveram um tempo de
certezas ou de quase certezas. Com jornais que lhes anunciavam as notícias com
o colorido ideológico que lhes convinha,
a eles, antepassados. Depois, quando, já
no século XX, a rádio, primeiro, e a televisão, depois, passaram a anunciar a atualidade no mundo,
esses nossos antepassados deram-se conta de que, afinal,
imprensa, rádio e televisão não falavam dos mesmos assuntos de atualidade nem os tratavam da mesma maneira. No
entanto, as divergências eram de certo modo relativas, até
porque a rádio como a televisão, na quase totalidade dos países europeus viviam em regime de monopólio público, mais
ou menos numa maior ou menor proximidade com o poder
político do momento em cada um dos Estados do continente.
Uma novidade importante era o facto de as populações que
viviam nas aldeias e no campo, onde não chegavam sequer os
jornais, passarem a ser igualmente atingidas pela rádio, a partir dos anos 1920-1930, e pela televisão, nos anos 1950-1960,
ingressando assim no universo dos média e de temáticas para
além das preocupações decorrentes da proximidade.
A situação complicou-se sobretudo a partir dos anos 1970.
Digamos que, então, a paisagem mediática europeia
explodiu, como se uma bomba a fragmentação a tivesse
atingido. A fotocomposição e o offset vieram consideravel12 |Mai/Set 2022|JJ

mente multiplicar as possibilidades de editar jornais periódicos e mesmo diários: as instalações técnicas eram mais
ligeiras e os custos de produção mais baixos do que antes.
Enquanto a frequência modulada, as redes de cabo e os
satélites geoestacionários, associados a equipamentos de
gravação e de emissão de sons e de imagens mais ligeiros e
mais baratos, vieram provocar um enorme movimento de
desmonopolização dos setores da rádio e da televisão.
As consequências foram muito logicamente a fragmentação das audiências, mas também das receitas publicitárias.
O que quer dizer que os média passaram de facto a dispor
geralmente de menos meios financeiros para realizarem um
Jornalismo de qualidade, um Jornalismo que supõe recolha
de factos, investigação, verificação, perspetivação, interpretação e análise. Os média tiveram então de entrar numa lógica de concorrência cada vez mais assanhada, de modo a
disputarem entre si as audiências, com conteúdos de preferência mais favoráveis à sensação, à emoção e ao entretenimento do que à informação no sentido mais restrito e preciso
da palavra. Na informação, o espetáculo vai ter a prioridade
em relação à exposição dos aspetos fatuais do acontecimento,
e a indignação será privilegiada em relação à argumentação.
A PRIMEIRA VÍTIMA DA PROLIFERAÇÃO

A imprensa escrita foi a primeira vítima desta proliferação
de rádios e de televisões, com a queda das vendas, sobre-

Em 2020, a Google controlava
quase metade das despesas
publicitárias mundiais

tudo da imprensa dita nacional, considerando as pessoas constituíram porém, de certo modo, "o canto do cisne" de
que ficavam suficientemente informadas graças ao audio- muitos editores…
Esta situação foi-se acentuando com o passar do
visual e que, de qualquer modo, as notícias publicadas
pelos jornais estavam por vezes já ultrapassadas quando tempo, até que o aparecimento da internet e o acesso a ela
lhes chegavam às mãos. Mas a imprensa escrita foi vítima do grande público, a partir da segunda metade dos anos
também da transferência dos investimentos publicitários 1990, veio provocar um forte abalo na paisagem mediática
da imprensa para o audiovisual e sobretudo para a tele- mundial. Enquanto a crise financeira dos anos 2007-2008
visão, dado que a audiência desta era bem mais vasta e agravou a situação, com o desmoronamento da publicique o impacto da imagem animada nos consumidores era dade como fator maioritário, e algumas vezes mesmo
considerado como mais eficiente. O que levou muitos edi- único, da economia dos média tradicionais. Até porque o
tores a lançarem-se na aventura dos jornais gratuitos, volume global dos investimentos publicitários não contiprimeiro, e dos chamados "jornais compactos", em segui- nuou a aumentar como nos anos anteriores.
Esta nova situação económica provocou um enorme
da, numa tentativa de recuperar leitores e publicidade. Os
primeiros eram remetidos gratuitamente por batalhões de movimento de concentração dos média em boa parte dos
distribuidores às pessoas de passagem no caminho para países da Europa. O que suscitou uma inevitável redução
do número de redações, a constituios empregos ou à entrada de espaços
ção por vezes de equipas de redação
de lazer (de salas de espetáculos, por
comuns a diferentes média do
exemplo). Os segundos endereçamesmo grupo e, em boa parte dos
vam-se sobretudo aos jovens e pro- “A imprensa escrita foi
casos, a uma diminuição do número
punham, a um preço reduzido, um vítima também da
de efetivos das redações. Assim como
conteúdo menos diversificado, mais transferência dos
levou muitas vezes a uma redução
sintético, mais leve, do que outro jor- investimentos
das condições salariais dos jornalistas
nal editado pelo mesmo grupo, con- publicitários da imprensa
e a uma fragilização das remunecebido mais em conformidade com o para o audiovisual e
rações dos jornalistas independentes
figurino clássico e vendido a um sobretudo para a
"a recibo verde".
preço mais elevado. Uns e outros televisão”
JJ|Mai/Set 2022|13
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UNSPLASH/TIM MOSSHOLDER

todo o recetor de uma mensagem passa a poder ser
igualmente emissor. E basta-lhe hoje um simples telemóvel para poder assumir as duas funções;
O a circulação da informação deixa assim de ser vertical, de cima para baixo, de um para muitos, dos profissionais para os simples leitores, ouvintes ou espectadores
e passa a ser largamente horizontal, de muitos para
muitos, entre pessoas conectadas entre si. O que quer
dizer também que as mais diversas personalidades, instituições ou empresas passam a poder dirigir-se diretamente aos seus públicos, utentes ou consumidores sem
precisarem de passar pelos média tradicionais, evitando a
capacidade de filtragem destes. "Cada um pode ser proConsumo de rádio e de televisão têm vindo
dutor, criador, editor e difusor"4;
a deixar de ser lineares
O toda e qualquer mensagem passa a ultrapassar as
No que diz respeito à publicidade, a situação é simples: fronteiras habituais (locais, regionais, nacionais) e a ser
os anunciantes compreenderam que os custos das difundida a nível planetário, captável nos lugares mais
inserções publicitárias na internet eram bastante mais recônditos do mundo. Mesmo quando a mensagem é
baixos do que nos média tradicionais. Que estas inserções concebida visando um público local, ela pode ser igualpublicitárias lhes permitiam alcançar audiências muito mente captada na outra ponta do mundo, por puro acaso
mais vastas do que nos média tradicionais. E que a internet ou porque ela interessa particularmente a alguém;
O esta difusão opera-se imediatamente, em tempo real.
lhes permitia até delimitar mais precisamente os públicos
que pretendiam alcançar e "conversar diretamente com os O que permite evitar longos transportes em matéria de
consumidores e os clientes"1. Foram assim desaparecendo imprensa para ser posta à "venda em banca", por exemptanto os jornais gratuitos como os "jornais compactos", pri- lo, ou para ser levada aos assinantes pelos correios postais
vados que eram de grande parte das receitas publicitárias ou por distribuidoras especializadas;
O os equipamentos móveis fazem com que a inforcom que contavam, até porque, no caso dos segundos, os
jovens sentiram-se mais atraídos pelas novas tecnologias mação passe a ser consultável a todo o momento e por
que lhes davam acesso à informação (…e a muitos mais toda a parte, e não, como tradicionalmente, sobretudo em
conteúdos de divertimento). Em 2020, a Google controlava casa ou em empresas, instituições e estabelecimentos
quase metade das despesas publicitárias mundiais, situan- diversos, mas também durante toda a espécie de deslodo-se o Facebook na segunda posição2.
cações ou de lugares;
O com a possível exceção das transmissões em direto de
competições desportivas e de serões de eleições5, o conMUDANÇAS E CONVULSÕES DE FUNDO
sumo da rádio e da televisão deixa de
No entanto, esta redefinição da
ser linear (às horas a que as redações
estratégia publicitária era mais eviquerem, com a escolha de assuntos e
dente do que aquilo que a chegada da
o alinhamento que as redações
internet supunha no que diz respeito “A informação deixa de
querem) e passa a ser, sobretudo
aos média de informação e, mais par- ser proposta e de ser
entre os jovens, à maneira do conticularmente, ao Jornalismo. Porque a consumida ‘empacotada’,
sumo da imprensa: quando o coninternet vai de facto intervir de e passa a dar direito a
sumidor quer e aquilo que quer, na
maneira determinante no processo um consumo ‘à la carte’
ordem em que quer. A informação
de trabalho dos média tradicionais, pelo consumidor”
deixa de ser proposta e de ser conafetando tanto a forma como o fundo
sumida "empacotada", e passa a dar
do que será proposto aos seus públi- “O desaparecimento de
direito a um consumo "à la carte" pelo
cos3, representando paralelamente uma boa parte das
consumidor. E isto graças aos magmudanças e mesmo verdadeiras con- edições em papel não
netofones, magnetoscópios, podcasts
vulsões de fundo:
significa de modo algum
O os média passam a dispensar os
e replays, nomeadamente;
o desaparecimento das
O opera-se uma convergência dos
habituais suportes de difusão (papel, publicações escritas.
ondas hertzianas, redes de cabo…), O suporte dos conteúdos
três média tradicionais, cada um
com o que isso significa até de redu- escritos muda, como
deles sendo levado a conceber tamção de custos (no que diz respeito à tinha mudado antes
bém conteúdos que eram tradicionalaquisição, à gestão e à manutenção do papiro para
mente próprios dos outros dois
de tais suportes);
média. Os jornalistas passam a ter de
o pergaminho”
O
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conceber conteúdos formulados de
maneira diferente, segundo o suporte a que se destinam. Mas deixam
também de ser apenas autores de textos destinados a ser impressos ou
ditos, mas passando a autores de
fotografias, de gráficos, de gravações
de sons e de imagens.
O enquanto os jornais diários se
veem obrigados a "semanalizarem"
ou a "magazinarem" os seus conteúdos, abordando assuntos que não
decorrem da atualidade imediata,
mas sim de uma atualidade intemporal, os periódicos não-diários são levados a ter uma atividade diária e a
procurar cobrir de certo modo a atualidade do dia;
O a todas estas novidades vem
acrescentar-se a capacidade que a
internet oferece de cada média poder
fazer referência e permitir consultar
documentos complementares provenientes dos próprios arquivos, de
instituições diversas ou de outros
média, documentos que enriquecem
e completam a própria informação de
atualidade.

em consequência dos desaparecimentos evocados, as empresas editoras de jornais dispensaram o pes“Num momento da
soal das tipografias (linotipistas/teclishistória em que o preço
da informação anunciada tas e rotativistas, nomeadamente),
tende a diminuir e mesmo passando a haver mais grafistas e
informáticos, mas também técnicos
a ser próximo de zero,
de fotografia, de som e de vídeo;
dar sentido aos factos,
O os leitores passam a receber o joraos acontecimentos, tem
mais valor do que nunca, nal no instante mesmo em que é
posto em linha pelo editor, sem
e isso é sobretudo
apanágio dos jornalistas” terem, portanto, de esperar que as
transportadoras os levem até aos
pontos de venda (e tendo depois os
“O ciclo da informação
passou a ser ininterrupto, leitores de o ir procurar) ou que os
serviços postais os levem até às caixas
o poder das fontes
do correio, quantas vezes com atrasos
afirma-se perante o dos
de horas ou mesmo de dias.
jornalistas, qualquer
Porém, há que reparar que o desaindivíduo passa a poder
parecimento de uma boa parte das
difundir informação, a
polémica ganha peso em edições em papel não significa de
modo algum o desaparecimento das
detrimento da
publicações escritas. O suporte dos
factualidade dos
conteúdos escritos muda, como tinha
acontecimentos, os
mudado antes do papiro para o
assuntos com caráter
pergaminho e o velino, e destes para
chocante tomam
o papel de trapos e, muito mais tarde,
importância de modo a
para o papel de madeira6. Mas as
procurarem reunir mais
publicações escritas continuarão a ser
largas audiências”
perfeitamente viáveis sob a forma
AS CONSEQUÊNCIAS EDITORIAIS
A internet significou também a entrada em cena, já nos digital e na internet. E diários há que têm mesmo aumenprimeiros anos do novo milénio, de toda uma série de tado consideravelmente o número de assinantes e de
novas ferramentas e de equipamentos até então desco- leitores, sobretudo se se trata de jornais de referência ou
nhecidos que vieram provocar um gigantesco sismo no jornais de economia e de finanças: em 2021, Le Monde remundo da comunicação e da informação: os blogues, o velou que 78,10% das suas 531 316 vendas (as mais eleITunes (2001), os iPod (2001), os podcasts (2004), o Gmail vadas de toda a sua história) têm como origem o digital,
(2004), o Facebook (2004), o Youtube (2005), o Twitter 45 % das suas receitas provêm das assinaturas em digital
(2006), os iPhone (2007), o WhatsApp (2009), as iPad e em papel, e 23% das vendas em banca7; em maio de
(2010), para citar apenas alguns, que passaram a ser novos 2022, El País anunciou 204 295 assinantes, dos quais 164
canais de informação ou instrumentos de acesso a estes 200 "exclusivamente digitais"8.
canais, quase sempre mais rápidos do que os média tradicionais. O que quer dizer que a revolução de fundo a que
estamos a assistir está a operar-se há apenas vinte anos e
até mesmo há menos tempo.
Em termos editoriais, as consequências destas
mutações são numerosas:
O as edições em papel dos jornais estão a perder cada
vez mais terreno. O que fez com que muitos jornais em
papel tenham pura e simplesmente desaparecido ou
reduzido a periodicidade, embora em muitos casos as
edições digitais tenham sido mantidas. O que quer dizer
que desaparecem as fases da impressão, da distribuição e
dos postos de venda, para não falar dos ardinas e até, por
vezes, da maquetagem tradicional, que fizeram parte da A inteligência artificial irá transformar um texto escrito numa
história da imprensa, velha de mais de cinco séculos;
banda sonora ou num espetáculo vídeo
O
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Paralelamente, tem-se assistido por essa Europa fora ao
lançamento de diários escritos puramente digitais, entre os
quais um exemplo de grande sucesso é o parisiense
Mediapart, lançado em 16 de março de 2008, propriedade
de jornalistas que contava 218 099 assinantes há precisamente um ano e é largamente beneficiário há muitos anos.
Ou Arrêt sur Images, jornal digital consagrado ao tratamento da informação pelos média, propriedade da sua equipa,
sem publicidade, que anuncia 26 mil assinantes9. Da
mesma maneira que os boletins especializados (as "lettres
confidentielles", as newsletters) muito específicos (sobretudo sobre economia e finanças, política nacional e internacional, tecnologias…), destinados a públicos muito circunscritos, tendem a multiplicar-se, alguns dos quais com
muito sucesso, sendo geralmente assumidos por equipas
de redação extremamente reduzidas.

Le Monde revelou em 2021 que 78,10% das suas 531 316 vendas
(as mais elevadas da sua história) têm como origem o digital

REPENSAR A PRÁTICA JORNALÍSTICA

Mas a internet vai sobretudo obrigar a repensar a prática
jornalística10. E isto, para começar, porque as pessoas
deixaram de esperar que sejam os média tradicionais a
anunciar-lhes o que se passa no mundo. As chamadas
redes sociais (Facebook, YouTube, WhatsApp, Twitter,
Instagram) e demais plataformas digitais estão hoje cada
vez mais na origem da informação de que dispõem11. Pelo
que estas mesmas pessoas estão hoje à espera sobretudo
que os média tradicionais, e mesmo os média nascidos já
nos tempos da internet, assumam, não a função de anúncio, mas as funções de verificação dos factos, de recolha
de novos factos originais, de investigação de dados complementares dos factos, de verificação dos factos públicos
e inéditos, de perspetivação dos factos num contexto
(histórico, sociológico, económico, político…) mais largo,
de interpretação dos factos (dos antecedentes, das
prováveis evoluções e das possíveis consequências), de
análise prospetiva dos factos (qual poderá ser o seguimento e as consequências) e, até, de tomada de posição
perante acontecimentos particularmente importantes da
vida política ou societal. Num momento da história em
que o preço da informação anunciada tende a diminuir e
mesmo a ser próximo de zero, dar sentido aos factos, aos
acontecimentos, tem mais valor do que nunca, e isso é
sobretudo apanágio dos jornalistas12, que terão assim que
ir mais longe do que as clássicas interrogações sobre "o
quê", "quem", "onde", "quando" e "porquê".
Este novo tipo de Jornalismo, assim como o indispensável reforço dos princípios fundadores do velho
Jornalismo nascido a partir dos séculos XVI-XVII e claramente reforçados com a industrialização da imprensa no
século XIX, faz com que os média que gozam de mais
credibilidade e de melhor aceitação pela sua qualidade,
tenham em alguns casos reforçado fortemente as suas
equipas de redação, em termos quantitativos e sobretudo
em termos de competências. Um jornal como Le Monde
conta atualmente com 520 jornalistas, quando contava
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Em maio de 2022, El País anunciou que tem 204 295 assinantes,
dos quais 164 200 "exclusivamente digitais"

Arrêt sur Images, jornal digital sem publicidade,
anuncia 26 mil assinantes

apenas com 310 onze anos antes13; e El País conta com
"mais de 400 redatores, fotógrafos e outros profissionais"
nas suas principais redações de Madrid, Barcelona,
Cidade do México e Bogotá14.
Por outro lado, assiste-se nalguns casos a uma deslocalização da produção jornalística para países em que os
custos são de longe inferiores, mas onde se encontram
profissionais de grande qualidade e sem problemas no
que diz respeito à prática da língua do média que os
emprega. Mas assiste-se também a uma intervenção cada
vez maior de robôs na produção de peças de informação,
sobretudo em matéria de relatos e resultados desportivos
(casos do sítio estado-unidense StatSheet), de cotação de
valores na bolsa e de tendências bolsistas (como a agência
Bloomberg), de resultados de eleições15.
Há ainda a inteligência artificial que permite já, por

Repensar o futuro da paisagem
exemplo, propor a leitura de artigos
mediática é tanto mais urgente que,
do londrino Financial Times ou do
parafraseando Jean-François Fogel e
parisiense Les Échos por vozes de sín- “Perante este tsunami
Bruno Patino, "internet não é um
tese, podendo o ouvinte escolher permanente, um
suporte mais; é o fim do Jornalismo
mesmo a voz que prefere. E, em problema de fundo se
tal como ele viveu até aqui", acrescenmatéria de rádio, o DAB+ permitirá põe: vamos nós ser
tando mesmo estes autores que os
cada vez mais que o ouvinte tenha dominados em termos de
média não iniciaram "um novo capíigualmente acesso às palavras da informação por uma meia
tulo da sua História, mas sim uma
música e às imagens dos intérpretes, dúzia de grandes
outra História, sob o regime de interpor exemplo. A inteligência artificial conglomerados do
net"18. Ao que os estado-unidenses
irá também transformar um texto género dos GAFA estadoescrito numa banda sonora ou num unidenses ou, num
Bill Kovach e Tom Rosenstiel poderiespetáculo vídeo, e reciprocamente. E próximo futuro, dos seus
am replicar: "cada geração cria o seu
é anunciada a chegada de animadores equivalentes BATX
próprio Jornalismo. Mas o objetivo,
holográficos como apresentadores de chineses?”
ele, permanece o mesmo"19… JJ
telejornais e de outros tipos de emissões, perspetiva que existe já concretamente a nível expe- * Professor emérito de Informação e Comunicação na Université Libre
rimental.
de Bruxelles.
PERANTE O TSUNAMI PERMANENTE

Todas estas novas tecnologias têm consequências fundamentais na prática jornalística: o ciclo da informação passou a ser ininterrupto, o poder das fontes afirma-se perante o dos jornalistas, qualquer indivíduo passa a poder
difundir informação, a polémica ganha peso em detrimento da factualidade dos acontecimentos, os assuntos
com caráter chocante tomam importância de modo a
procurarem reunir mais largas audiências16.
Esta revolução tecnológica opera-se a uma velocidade
vertiginosa, sendo a duração de vida das novas tecnologias bastante breve. O que supõe da parte dos média uma
reconversão tecnológica frequente, com os custos que isso
implica. Como supõe também que os consumidores sejam
igualmente levados a dever procurar equipar-se com as
novas tecnologias se quiserem poder ter pleno acesso nas
melhores condições às produções destes média.
Perante este tsunami permanente, um problema de
fundo se põe: vamos nós ser dominados em termos de
informação por uma meia dúzia de grandes conglomerados do género dos GAFA estado-unidenses ou, num próximo futuro, dos seus equivalentes BATX chineses? Quer
dizer: por conglomerados "que controlam a navegação a
os seus parâmetros na internet"17 e cujo poder já largamente escapa aos poderes instituídos dos nossos Estados
de direito europeus democráticos? Uma interrogação
absolutamente essencial.
Outro debate tem surgido nestes últimos anos, nos
Estados Unidos como em França, por exemplo, que consiste
em afirmar que a qualidade da informação é indispensável
ao bom funcionamento da democracia e constitui um "bem
público" que deve, por isso, ser fruto de instituições "nãolucrativas". Um debate que conviria abordar num país como
Portugal, onde a paisagem mediática é de uma extrema
pobreza e manifestamente pouco plural, e onde a informação jornalística deixa notoriamente muito a desejar…
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Fernando Pessa

GONÇALO ROSA DA SILVA

E ESTA,HEIN?!
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Fernando Pessa, jornalista, repórter,
partiu há 20 anos. Teria hoje 120.
Continua por cá na memória de todos nós.

A

Cesário Borga

partir de qualquer momento significativo da longa actividade do jornalista e
repórter Fernando Pessa se pode
começar a olhar a vida deste extraordinário contador de histórias. Dos
relatos dos combates aéreos em Londres,
ao apresentador nos anos 30 e 40, na
Emissora Nacional, de canções e discos inofensivos, saltando
para a visão do "primeiro boneco", como ele dizia, a aparecer
na emissão inaugural da televisão, em 1957, às reportagens
concebidas e montadas com rigor, antes e depois de um
helicóptero que o devia transportar para uma reportagem na
Golegã se despedaçar no pátio dos estúdios do Lumiar. E
muito mais: como as histórias dos relógios de pulso da I e da
II guerras mundiais, contadas enquanto o sonoplasta mistura as fitas de som captado no gravador "nagra", acertado com
a câmara de filme de 16 milímetros em claquetes batidas em
palmadas sonoras. Como também aconteceu em Rio Maior,
onde ficou ligado para sempre à célebre história do leão que
passou de uma ilusão colectiva baseada em nada a uma realidade porque afinal o leão existiu.
O RELÓGIO DESTRUIDO PELAS BOMBAS

A mistura de sons correspondia sempre a um quase final da
montagem nos estúdios do Lumiar. A montadora (eram nesse
tempo quase todas mulheres) retocava o filme e, ao fim da
tarde, nas duas horas que antecediam o Telejornal, os jornalistas esperavam pela vez do sonoplasta lhes gravar as duas fitas
de som em uma só. Enquanto esperavam conversavam, contavam histórias de reportagens, personagens surpreendentes
que iam encontrando pelo caminho. Num desses momentos,
fala-se de relógios de pulso, os melhores e os piores. E é nesse
momento que Fernando Pessa levanta o punho da camisa,
toca no relógio e diz: "Este está aqui desde 1940".
Conta então que pouco tempo antes de começarem os
bombardeamentos de Londres, em Setembro de 1940, o relógio que usava parou e teve de o levar a uma relojoaria para ser
arranjado. Deixou-o lá, deram-lhe um recibo e disseram-lhe
para voltar na semana seguinte.
Entretanto, começaram os bombardeamentos e numa
pausa de alguns dias decidiu ir à relojoaria reaver o relógio.
Quando chegou, viu que a relojoaria tinha sido bombardeada
e não passava de um monte de ruínas. Ficou por ali a olhar
aquele triste espectáculo e, quase sem dar por isso, um senhor
bastante mais velho (o Pessa tinha então 38 anos) aproximou-se, cumprimentou-o e perguntou-lhe porque estava ali. O
Pessa mostrou-lhe o recibo que tinha na mão. Queria levantar

um relógio, mas perante aquele espectáculo macabro não
havia nada a fazer.
"Foi então", conta, "que o senhor me disse que era o dono
da relojoaria e que, depois do bombardeamento, ainda conseguiu salvar alguns relógios. Tirou do bolso três ou quatro,
pegou num e deu-mo. “É este!”, conclui, voltando a tocar no
relógio. Porém, a história não acabava ali. Pessa revela que o
relógio destruído em Londres no bombardeamento tinha sido
comprado em França durante a I Guerra, foi-lhe dado em 1918
pelo pai, médico militar, que fora mobilizado para a Flandres,
integrado no Corpo Expedicionário Português. A condição de
médico militar do pai também determinou o local de nascimento do Fernando Pessa. Nasceu em Aveiro porque ele foi
durante muitos anos o médico do Regimento de Cavalaria 2.
EM VEZ DA AVENIDA, IR PELA TRAVESSA

Quem percorre a longa vida do Fernando Pessa, mergulha
num imenso mar de histórias. São histórias que normalmente têm como ponto de partida momentos muito simples, onde tudo acontece com naturalidade.
A carreira profissional de Fernando Pessa começou em
1934 na Emissora Nacional, 40 anos antes do 25 de Abril e
do fim da Censura. A Emissora Nacional era um órgão oficial do Governo. Fora de hipótese, para estes profissionais,
terem intervenções que passassem por tentativas de
enfrentamento da Censura. Um espaço que era, então,
muito limitado a dois ou três jornais como o República, o
Diário de Lisboa, e, em versão mais moderada, o Diário
Popular, A Capital e O Século.
Quem então trabalhava nas redacções da rádio Emissora Nacional, Rádio Renascença, um pouco menos
no Rádio Clube e nos Emissores Associados - enfrentava a
proximidade dos censores na própria estação ou a censura
interna das estações, como era o caso da Rádio Renascença.
Nesses ambientes a que a partir de 1957 se junta a
Televisão, desenvolve-se uma cultura de circuitos alternativos que permitiam encontrar caminhos tortuosos para
contar as histórias - ou, como o Fernando Pessa dizia, em
vez de ir pela avenida cortava-se por uma travessa. Para o
Pessa, a travessa estava em burilar o lado lúdico e o humor
nas histórias e, por esse caminho, chegar à critica, antes do
celebre remate "e esta hein?!". Isso constata-se, por vezes,
nas reportagens mais simples.
"A MINI-SAIA DAS GAROTAS DO NOSSO TEMPO"

Consciente de que uma reportagem sobre as mini-saias
que aos poucos se iam vulgarizando teria muitas dificulJJ|Mai/Set 2022|19
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dades em passar na censura interna das emissoras e na
censura oficial, Fernando Pessa mete o tema numa
reportagem acerca da nova ponte sobre o Tejo, inaugurada em 1966. Apresenta a nova ponte como o final de uma
longa história. Noventa anos antes, o engenheiro Miguel
Pais tinha elaborado o projecto de uma ponte 20 metros
acima do Tejo, muito longe dos 70 metros de altura da
nova ponte, duas conceções muito diferentes.
"Tão diferentes", adianta Pessa, "como as saias largas e
compridas, até aos pés, que as senhoras exibiam no tempo
do engenheiro Miguel Pais e os modelos de mini-saia que
começam a aparecer entre nós, usados pelas garotas dos
nossos dias". E terminava exibindo fotografias dos dois
modelos de saias, dando assim uma ideia das imparáveis
mudanças que ninguém podia impedir.
Mais de 20 anos depois, Fernando Pessa faz uma
reportagem sobre o Parque Mayer, em Lisboa, então
polvilhado de ruínas, porque, adianta, com o fim da
Censura os teatros de revista, nesse tempo a grande
atração, foram fechando. "O Capitólio cai de podre, há
três ou quatro restaurantes, o casario cai aos bocados e o
resto do espaço está agora transformado em parque de
estacionamento com os carros ao sol, à chuva e sujeitos à
roubalheira que anda poi aí".
VAI PARA A BBC, VOLTA E NADA

No caso do Fernando Pessa, há essa sorte imensa de, em
1938, quatro anos depois de chegar à Emissora Nacional,
ser contratado pela BBC e ir viver para Londres, onde se
mantém durante oito anos e meio. Aí conhece Simone
Alice Roufier, uma brasileira de ascendência inglesa e
norte-americana, com quem casou em 1947.
A partir de Londres, Fernando Pessa comunicava com
os falantes de português no "Retiro da Blize", uma cabine
que usava em exclusivo com outros portugueses, de onde
emitiam reportagens de rua, relatos de combates aéreos e
onde, em momentos mais descontraídos, o Pessa cantava
o fado. Um desses fados, intitulado "O compadre Adolfo"
era dedicado a Hitler:
"Raspe a mosca do beicinho / Trate de se disfarçar /E escondase bem escondidinho. / Compadre Adolfo / Está chegando aquela
hora / Em que nos há-de pagar /Pelo que tem feito até agora".
Talvez por tudo isto, quando regressa, a porta da
Emissora Nacional está fechada para ele. Passa então um
tempo a ganhar a vida como é possível, umas colabo-

rações aqui, outras ali. Artur Agostinho arranja-lhe trabalho durante algum tempo no Rádio Clube e, a partir dos
anos 1960, colabora regularmente na televisão, situação
que se prolonga até 1976, quando é admitido no quadro,
já com 73 anos.
Os membros do primeiro Conselho de Redação da RTP,
eleito no Verão de 1974, estavam longe de suspeitar que o
Fernando Pessa para quem olhavam como o decano da
redacção não integrava o quadro regular da RTP - ganhava à peça ou a recibos verdes como hoje se diz. Reuniram
com a Administração e propuseram a imediata passagem
ao quadro. Depois de umas semanas, a Administração
comunicou-lhes que o Pessa não podia ser admitido no
quadro de pessoal porque, já com 72 anos, tinha a atingido a idade de reforma. Era um dilema complicado para o
Conselho de Redação. Como ultrapassar aquilo? Alguém
teve uma ideia: fala-se com o Pessa e diz-se à
Administração que ele entra no quadro para requerer de
imediato a reforma, depois logo se vê.
A Administração hesitou, demorou algum tempo a
responder e acabou por concordar, na condição de ele
pedir a reforma um ou dois meses depois de entrar para
o quadro. E o Fernando Pessa assim fez. Mas... em vez de
um ou dois meses, aposentou-se 20 anos depois, em 1996,
com 93 anos.
Já reformado, continuou a ir regularmente à redacção,
a procurar histórias que lhe eram pagas uma a uma. Na
redacção, mantinha a secretária, a única exclusiva, onde
mais ninguém se sentava, com telefone, pasta de
secretária e, ao lado, um cabide metálico onde pendurava
a gabardine e o chapéu.
TOMA E GANHA JUIZO

A partir de qualquer momento, reunião, convívio,
reportagem, entrevista se pode fazer um caminho para
mostrar quem foi Fernando Pessa e encontrar uma oportunidade de mergulhar num imenso mar de histórias.
Um bom exemplo de um desses momentos viveu-se na
sede do Clube dos Jornalistas em 1991, quando foi homenageado pela Organização Internacional dos Jornalistas
(OIJ). Rodeado de muitos jornalistas, diz em certo
momento que são tantos que não os alcança a todos e,
acto continuo, enrola o diploma que lhe foi entregue
momentos antes, imita um óculo e tenta ver quem está
por ali. Quando o Raul Durão lhe dá os parabéns, toca-lhe
com o rolo na cabeça e diz: "Toma lá e ganha juízo".
MULHER DE 110 ANOS COM JOVEM DE 75

Contratado pela BBC, realizou a partir de Londres várias reportagens da II Guerra Mundial [ Arquivo RTP ]
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Maria Pereira fez 110 anos em 1978 e o Fernando Pessa,
então um "jovem" de 75, foi visitá-la. A senhora era natural da freguesia de Mondim da Beira, concelho de
Tarouca, mas morava em Lisboa, protegida pela
Conferência de São Vicente de Paulo, do centro paroquial
da freguesia de S. Mamede.
Ao lado dela, Fernando Pessa começa por ler o registo

Mas era, sobretudo, um jornalista que não parava e,
depois de contar uma história, corria para outra.

GONÇALO ROSA DA SILVA

O LEÃO DE RIO MAIOR

Fernando Pessa foi, como jornalista, um extraordinário contador
de histórias

de nascimento da senhora Maria Pereira, datado de 1868.
Maria Pereira dedicou a vida à costura, é solteira, nunca
teve marido e filhos. Diz ao Pessa que queria era ter mais
saúde, come de tudo e bebe café de cevada de manhã e à
noite. Antes de apagar as velas do bolo de aniversário, afirma que vê televisão, mas mal percebe o que é transmitido.
Poucas histórias da Lisboa dos anos 70 a 90 escapam ao
Pessa e muitas são dirigidas ao presidente da Câmara da
cidade. Em Belém, descobriu que a placa que indicava a
torre de Belém foi transformada em torre Pelé. Depois de
pedir a atenção do presidente da Câmara, então Pedro
Santana Lopes, explicou como foi montada a brincadeira:
"O engraçadinho veio aqui, limpou a barriga do B que
passou a P, limpou o M final e, assim, a placa passou a
indicar a torre Pelé.
No Campo Grande, existia uma estátua do marechal
Carmona. Retirada depois do 25 de Abril de 1974, ficou o
pedestal vazio, sem estátua. Anos passados, para mostrar
que aquilo não podia continuar, o Pessa assumiu o lugar da
estátua, em cima do pedestal, e de lá falou ao presidente
da Câmara, sugerindo-lhe que, se não queria ali o
Carmona, arranjasse outra figura mais amiga da liberdade.
Andava com frequência atrás do caos no trânsito da
cidade e dos carros de exame de condução, naquele
tempo concentrados na praça do Campo Pequeno. A certa
altura, foi ao Jardim Zoológico dar de comer a uma zebra.

Em 1973, um misterioso animal aterrorizou os agricultores
de Rio Maior, mobilizou a GNR e dezenas de caçadores e
encheu de grandes títulos as primeiras páginas dos jornais. Algum tempo depois, o animal desapareceu sem
deixar rasto, levando alguns a pensar tratar-se de uma
ilusão colectiva, porque o leão, afinal, não existia. É nesta
fase que Fernando Pessa toma conhecimento das histórias
que se cruzavam sobre o leão, que para muitos continuava a andar por ali, e resolve ir à caça de testemunhos.
Afinal, o leão existia ou era uma ilusão que atemorizava
aquela gente?
A caçada, que durou muitas horas, não encontrou o
leão, mas mantinham-se os que diziam ter visto o animal
a andar por ali e garantiam saber que o leão matou animais domésticos para se alimentar. Fernando Pessa,
munido do seu sentido de humor, faz o que qualquer
repórter deve fazer: vai até Rio Maior, anda pela cidade e
pelos arredores e encontra quem dizia ter visto a fera. Faz
perguntas simples e obtém respostas que não deixam
dúvidas. Junto a um homem do campo, ainda jovem,
pede-lhe que esclareça:
"Dizem para aí que anda aqui um lobo, um lobisomem.
Dizem que anda gato, para mim aqui há gato. Então
explique lá, o senhor viu o leão?"
"Vi sim senhor", responde o homem. "Vinha de casa do
meu sogro à uma e tal da noite quando vi o bicho.
Quando o vi, ia de cabeça baixa, mas depois levantou a
cabeça e foi então que lhe vi a cauda".
Outro, diz-lhe que viu o leão dias antes.
"Era absolutamente quadrupede?", pergunta o Pessa.
"Era comprido e alto".
"Tinha um pincel no fundo do rabo?".
"Não, pincel não".
"E um cachecol como o meu?" (Pessa vestia uma capa
alentejana com gola de peles).
"Não, cachecol assim ainda não tinha".
"Naturalmente porque era muito novinho".
Vê-se que Pessa não acredita na existência do leão, mas
a verdade é que o leão existiu. Soube-se anos depois. Um
circo que esteve em Rio Maior terá deixado para trás um
"cachorrinho" que alguém alimentou e só mais tarde
reparou que se tratava de um leão. O leão fugiu, matou
galinhas e outros animais. Dizem que, mais tarde, o
homem matou o leão com uma caçadeira. É caso para
exclamar: "E esta hein?!".
A verdade é que com o passar do tempo a história do
leão de Rio Maior ficou ligada ao Fernando Pessa e está
longe de ser esquecida pela população da cidade. Quem
vá até lá, pode encontrar na pastelaria Alcides umas excelentes queijadas confeccionadas com ovos, amêndoa, leite
e canela, conhecidas como "leões de Rio Maior". JJ
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EFEMÉRIDE

C e n t e n á r i o d o n a s c i m e n t o d e N u n o Te i x e i r a N e v e s

SER CIDADÃO OU
O JORNALISTA DA CIDADANIA
Oportuna, longa e exemplar foi a coluna “Ser Cidadão”, publicada no
Jornal de Notícias, entre junho de 1974 e março de 1987. Quase sempre
na última página, aos domingos. Foram 736 artigos saídos da pena de
Nuno Teixeira Neves, jornalista, escritor e ensaísta.
Luiz Humberto Marcos*

H

á cem anos, feitos em março passado,
Nuno Teixeira Neves nasceu em
Mirandela. Tornou-se um dos jornalistas mais distintos da segunda
metade do século XX, fazendo da
rebeldia juvenil e académica um
modo de interpretar a sociedade,
através do Jornalismo.
A miséria do país e, sobretudo, o atraso do nordeste
transmontano, associados às lutas académicas – estudou
Histórico-Filosóficas em Coimbra – deram-lhe uma consciência social que se repercutiu na prática jornalística, do
primeiro ao último texto.
Foi preso pela PIDE por fomentar a greve e defender a
paz, contra a ditadura de Salazar, esteve várias vezes
preso e foi impedido de ser professor pelo regime. Essa
situação fê-lo abraçar o Jornalismo aos 35 anos, por necessidade.
Homem de intervenção, Teixeira Neves candidatou-se
em 1969 a deputado nas listas da Oposição. Se a ditadura
já não gostava dele, pior ficou com esta ousadia.
Resultado: o regime interferiu junto da empresa proprie-

tária do Jornal de Notícias (JN), a Portugal e Colónias, e ele
ficou impedido de coordenar a Página Literária do jornal.
EDUCAR PARA A DEMOCRACIA

Rigoroso, intransigente, cultivava uma imagem de seriedade e retidão intelectual, ao mesmo tempo que inspirava
muitos profissionais. Praticou todos os géneros jornalísticos e, depois do 25 de Abril, tornou-se uma figura relevante na análise da evolução do país. Pensou e fez pensar
muita gente. Poucos leitores perdiam a “Ser Cidadão” da
última página do JN, coluna em que publicou 736 artigos.
Uma espécie de escola paralela, num momento fundamental do país. Tempo de liberdade, aprendizagens, conflitos ideológicos, efervescência político-social. Tempo em
que importava ter uma visão larga sobre a democracia, a
liberdade e o Jornalismo. Para passar aos outros esse olhar
alargado.
“Ser Cidadão” começou em junho de 1974, poucas
semanas depois da “Revolução dos Cravos”. As principais
questões e interrogações sobre os caminhos da democracia portuguesa foram alvo do bisturi analítico de Teixeira
Neves. A orientação foi traçada logo no primeiro artigo,

Dois momentos da vida de Nuno Teixeira Neves, autor da coluna “Ser Cidadão”, publicada durante 13 anos no Jornal de Notícias
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“Educação para a democracia”. Não queria dar conselhos
– “o fascismo era pródigo deles”, escreveu – mas promover a reflexão. Como? “Detetando as marcas que o velho
regime deixou em nós” e substituindo-as por “salutares
comportamentos cívicos”.
Clara a intenção e a linha de rumo: “vamos ajudar os
nossos leitores – e ajudar-nos – nesse trabalho, reunindo
informações, ideias e programas que respeitem à generalidade da doutrina e prática democráticas”. Vertente
pedagógica por excelência. Em síntese: “a educação para a
democracia faz-se através da prática da cidadania”. É
neste contexto que os artigos “Ser Cidadão” podem integrar um longo compêndio sobre a cidadania. Pela diversidade de olhares e abertura de horizontes. Mas também
pela agudeza da análise.
RESISTIR AO MOLDE

A dimensão de ensaísta, de que gostava muito, ficou plasmada em diversos livros. Fazia parte do seu estatuto de
jornalista e intelectual, que justificou a coordenação do
Suplemento Literário do JN, durante 18 anos, metade dos
quais durante a ditadura.
Com um espírito fortemente marcado pela rebeldia –
por vezes contida e abafada – Teixeira Neves nunca se deixou moldar. Tinha nessa forma de ser, própria dos transmontanos, muito brio. A 14 de fevereiro de 2007, disse-me
em sua casa, com chispa de orgulho: “arrisquei no fascismo, mas resisti às tentativas de me moldarem”.
Este espírito inconformista está patente nos temas e
nas formas como expunha o seu sentido de liberdade
de pensamento – desde o Independencia d’Agueda, onde
começou a colaborar ainda estudante, até ao JN, passando pelo Jornal do Fundão, como colaborador assíduo.
Não se furtava a polémicas e muitas vezes espalhou-as
pelas páginas do JN.
Era um livre-pensador, muito marcado pelas violências
psicológicas da ditadura. Jornalista de corpo inteiro,
ensaísta reconhecido, usou a profissão como instrumento
da educação que o regime ditatorial o proibiu de exercer.
Cidadão vertical, fez do Jornalismo a melhor forma de
fomentar a cidadania. Por isso construiu um lugar especial
na história do Jornalismo.
Pensando para ajudar a pensar as exigências da cidadania: eis o que terá sido um dos seus lemas como jornalista
e cidadão. As duas condições fundiam-se nele, com toda a
pertinência e sem qualquer conflitualidade. Se há epíteto
que encaixa bem na sua pele é, inegavelmente, este:
Jornalista da Cidadania!
Vale a pena visitar, no sítio do Museu Nacional da
Imprensa (http://museudaimprensa.pt/galerianunoteixeiraneves/) a exposição virtual que evoca Nuno Teixeira
Neves. JJ

Síntese
biobibliográfica
1922 – Nasce, a 3 de março, em Mirandela.
1940 – Inscreve-se na Universidade de Coimbra.
1944 – Funda, em Mascarenhas, Mirandela, a

Associação de Cultura Popular. Começa a
colaborar no jornal republicano Independencia
d’Agueda.
1945 – Preso a 12 de janeiro, por incitar
trabalhadores rurais a fazerem greve, é julgado e
absolvido. A 17 de novembro, é novamente preso
e transferido para a prisão do Aljube, em Lisboa.
Só sai em liberdade no ano seguinte.
1948 – Desempenha papel ativo na elaboração
dos novos Estatutos da Associação Académica de
Coimbra.
1949 – Termina a licenciatura em Ciências
Históricas e Filosóficas.
1950 – É preso, a 27 de novembro, por distribuir
panfletos “Nós queremos a paz”. Libertado em
fevereiro de 1951, volta à prisão em maio de
1952, sendo libertado poucas semanas depois.
1957 – Entra para a redação do Jornal de Notícias.
Participa no Congresso Republicano de Aveiro.
1960 – Inicia a coordenação do Suplemento
Literário do JN.
1966 – Publica o primeiro livro, “Por um tempo
europeu num espaço português”.
1967 – É distinguido com o Prémio Bayer de
Jornalismo, por reportagens realizadas na
Alemanha.
1969 – Candidata-se a deputado nas listas da
CDE.
1969 – Publica “Introdução a um realismo
difícil” e “Liberdade de Imprensa e dignificação
da palavra”.
1971 – Publica “A socialização da morte”.
1974 – Inicia, em junho, a publicação da coluna
“Ser Cidadão”, na última página do JN.
1974 – Publica “O ajuste de contas ou os neorealistas cara a cara seguido de Jonas
Encarcerado”.
1987 – Sai, a 1 de março, o último artigo da
coluna “Ser Cidadão”. Aposentado, publica ainda
“Por um príncipe com orelhas de burro” (1989;
“Os disfarces de Orfeu” (1990); “Sem passagem a
Nordeste” (1994) e “O falso testemunho” (2003).
2007 – Morre a 22 de junho, no Porto, deixando
alguns livros prontos para edição.

* Ex-diretor do Museu Nacional da Imprensa e professor
na Universidade da Maia.
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Mário Mesquita (1950/2022)

O “MIÚDO” QUE TORNOU
O DN UM JORNAL PLURALISTA
João Manuel Rocha

N

o seu primeiro dia como director do
Diário de Notícias, o porteiro anteviulhe um mandato breve, sem obra.
"Coitado do miúdo, vai ser cilindrado
em pouco tempo", comentou para o
motorista. O "miúdo" mostrou-se
mais rijo do que supunha o porteiro,
no comentário agora recordado por Clotilde, a então
namorada, que viria a ser mãe de Ana, a filha de ambos,
num texto pessoal que partilhou depois da morte de
Mário Mesquita.
Mesquita era na verdade "um miúdo", 28 anos feitos,
que chegara ao jornal ainda com 25, como adjunto de
Victor Cunha Rego, no rescaldo do 25 de Novembro e de
um PREC [Processo Revolucionário em Curso] que abrira
feridas profundas num jornal onde o registo oficioso de
antes do 25 de Abril dera lugar ao tom panfletário e se
haviam sucedido vagas de saneamentos e suspensões de
jornalistas, primeiro à direita, depois à esquerda. Mas um
"miúdo" calejado pelas lutas no República, já com dois anos
e meio de DN, porventura os mais duros, e com uma
biografia política que lhe teria permitido trilhar outros
caminhos, de que prescindiu em favor do Jornalismo.
Quando entrou no emblemático edifício da Avenida da
Liberdade com Cunha Rego, no final de 1975, certamente
com o acordo de Mário Soares, Mesquita terá sido encarado como um comissário político - afinal era um fundador,
dirigente e deputado do PS, partido olhado de viés pelas
formações políticas à sua esquerda. "Fomos recebidos com
frieza e hostilidade", recordou mais tarde.
Chegado ao DN, renuncia ao mandato de deputado,
devido à "impossibilidade" de integrar a direcção do jornal
e "colaborar, com seriedade", nos trabalhos da Assembleia
Constituinte, mas será de novo eleito, meses depois. Só
que a sua segunda incursão parlamentar, pontuada por
longos períodos de suspensão, em nada é comparável à
primeira, durante a qual se dedicara, sobretudo, a áreas
que lhe eram caras: à redacção dos artigos sobre comunicação social e às primeiras discussões sobre a autonomia
das regiões insulares. Se nos primeiros anos de vida
profissional estava com um pé na política e outro no
Jornalismo, marcas de um tempo em que, nas suas
palavras, não era possível ser jornalista profissional politi-
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camente distanciado, por não estarem asseguradas a liberdade de expressão e de imprensa, agora estava cada vez
mais distante da política partidária e cada vez mais só no
Jornalismo, o sonho de adolescente.
No tempo que mediou entre a chegada como adjunto
e a nomeação como director efectivo, com períodos de
interinato e adjunto de um segundo efémero director,
João Gomes, "o miúdo", apostado em tornar o DN um jornal pluralista, vai ganhando a redacção. "Começaram-se a
fazer coisas pedagógicas, do género mandar um jornalista
do PC fazer um comício do CDS, mandar um do CDS
fazer um comício do PC", viria a dizer. "O meu desejo era
ultrapassar a fase do DN da guerra civil e passar para
outro tipo de Jornalismo."
Com Mário Mesquita na direcção, o jornal vira a página do passado recente e sacode a secular fama de oficioso.
Torna-se mais dinâmico e aproxima-se do padrão de
diário de referência. No prefácio de "A regra da instabilidade", livro em que reuniu editoriais e outros textos marcantes, Norberto Lopes, nome maior do Jornalismo português do século XX, não lhe regateou elogios: "Imprimiu
ao DN uma orientação firme e equilibrada, assegurandolhe um conteúdo isento e pluralista e um nível cultural
apreciável; acolhendo ao mesmo tempo nas suas colunas
um leque diferenciado de colaboradores, que lhe mantém
os créditos de verdadeira instituição nacional, como são,
salvas as características peculiares a cada país, o Times na
Inglaterra, o New York Times nos Estados Unidos e o Le
Monde em França".
Num livro sobre o jornal, Fernando Pires, jornalista
que trabalhou mais de meio século no DN e chefiou a
redacção durante década e meia, considerou as inovações
introduzidas por Mário Mesquisa como "um caso sem
paralelo" na centenária história do jornal: criação de
suplementos, destacáveis e secções; regresso às bancas aos
domingos; lançamento de duas efémeras edições diárias;
ou, num tempo em que a internet era apenas conhecida
de militares e académicos, exclusivos de jornais internacionais de referência.
A criação do Gabinete Editorialista, que produzia "a
voz do DN sobre o que de mais importante ia acontecendo em Portugal e no Mundo"; o lançamento do DN Jovem,
suplemento semanal inspirado no Juvenil do Diário de
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Lisboa, coordenado por Manuel Dias e onde se iniciaram
escritores, jornalistas e outros nomes da vida pública; ou
a sensível mudança do tradicional formato broadsheet para
tabloide, foram também decisões da direcção liderada por
Mário Mesquita.
Para além de pensar e mobilizar a redacção para as
mudanças, Mesquita distinguia-se por uma escrita, que,
nas palavras de Norberto Lopes, se impunha pela
"elegância literária e um estilo bem-humorado, a que se
aliava uma visão dos problemas nacionais e uma independência de opinião" que "causava engulhos a adversários e pretensos defensores do pluralismo político".
Vários dos seus editoriais agitam a frágil democracia
portuguesa. Não tardará que também o PS se sinta melindrado com os escritos de Mesquita. Um dos primeiros
casos em que isso acontece é com um artigo sobre a
demissão de Medeiros Ferreira de ministro dos Negócios
Estrangeiros do I Governo Constitucional, chefiado por
Mário Soares. Nesse texto, de 1977, escreveu recusar-se a
acreditar que se estivesse "perante a inauguração de nova
fase na vida constitucional portuguesa que viesse a ser
caracterizada pela irresistível entronização do séquito sempre tão vasto quanto precário - dos incondicionais e
dos yes-men, ou seja, dos que sempre dizem ao leader o
que o leader quer ouvir". Foi uma bomba no PS. Que
Mário Mesquita não era um yes-man, sabia-o o partido

pelo menos desde o congresso fundador, de
1973, na Alemanha, no qual, fiel ao sentido de
voto decidido pelos delegados de Lisboa, votou
contra por "discordância quanto à oportunidade" de criar o partido naquele momento.
Soares viria a atribuir ao então ainda mais
jovem jornalista o papel de "grande antagonista" na reunião em que o partido foi criado.
O episódio dos yes-men não impediu que,
para surpresa sua, já depois da publicação do
editorial, se tornasse director efectivo do Diário
de Notícias, naturalmente com o beneplácito de
Mário Soares, primeiro-ministro, como acontecia na época com os títulos do Estado. Mas partido e militante fundador estavam cada vez
mais às avessas, como fica claro na sequência
de um editorial em que o director comenta
declarações de um dirigente do PSOE (Partido
Socialista Operário Espanhol) sobre iberismo.
O Secretariado Nacional do PS toma posição e
Mesquita decide responder.
O que escreveu o órgão partidário? Que,
embora o Diário de Notícias fosse tomado em
"largos círculos" como "órgão oficioso" do PS e o
editorialista fosse seu dirigente, nessa, "como
em muitas outras alturas", escrevera "por conta
própria, sem reflectir as opiniões do Partido a
que pertence[ia] e mesmo ao arrepio delas".
Mesquita, com a fina ironia que lhe era própria,
não enjeita a oportunidade: "Congratulamo-nos, finalmente, por verificar que o Secretariado Nacional do PS
reconhece que o Diário de Notícias não é um 'órgão oficioso', e que o seu director escreve 'por conta própria'.
Assim é, com efeito. E toma-se como elogio tal opinião,
pois certamente o Secretariado Nacional do PS não aprecia jornalistas que escrevem por conta de outrem".
Se fora olhado de soslaio à chegada, Mesquita era já
visto na redacção, e fora dela, mais pelo prisma profissional do que pela proveniência política. Poucos meses após
a troca de argumentos, rompe com o PS. O prestígio que
o jornal recuperara e Mário Mesquita ganhara servem
como escudo contra tentações de intromissão partidária,
até que em 1983, com o PS de novo no Governo, a liderar
o chamado "Bloco Central", a empresa pública proprietária é declarada em situação económica difícil. Mesquita
reage: não tem dúvidas, o DN "tem as maiores receitas de
publicidade e de vendas da imprensa" e a medida visa-o a
ele próprio e à orientação do jornal. "A isenção noticiosa aqui no DN - não estremece ao som da campainha de
qualquer telefonema ministerial", escreve, em resposta a
uma carta de Almeida Santos, ministro de Estado.
Em 1985, entende que é chegado o momento de virar a
página. A 3 de Outubro, informa o Conselho de Redacção
de que, "por vontade própria", deixará de ser director em
1986, logo após as eleições presidenciais. Anuncia-o três
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Mário Mesquita

Mário Mesquita com Dinis de Abreu e Fernando Pires, na tomada de posse como diretor do Diário de Notícias, em 1978 [ Arquivo pessoal ]

dias antes das legislativas, para "sublinhar" que a decisão
é "totalmente independente" dos resultados dos actos
eleitorais.
Entre o República - onde começou a concretizar o sonho
de ser jornalista e a exercitar géneros da sua predilecção,
como o comentário político e a entrevista - e o DN,
estivera por um breve período no Jornal Novo. No
República, como escrevi no artigo "Mário Mesquita e a
Escolha pelo Jornalismo", publicado num livro de homenagem editado pela Tinta da China, em que este texto se
apoia e do qual recolhe passagens, revelara argúcia
analítica, cultura política e qualidade na escrita, mas renovar o DN não foi obra menor do jovem açoriano, que
deixa o jornal aos 36 anos.
Mais tarde, na viragem para 1990, liderará, com Diana
Andringa, uma última tentativa para renovar o Diário de
Lisboa. Na hora da despedida, queixam-se da "depreciação
sistemática" dos seus contributos pela própria empresa e
lamentam ter tido apenas dez meses para transformar o
jornal, num contexto adverso para os vespertinos. Depois
do DL, o que os jornais lhe pedem é que escreva como colunista. É isso que faz ao longo de anos para o Público, o
Diário de Notícias, de que é também o primeiro provedor
dos leitores, e mais tarde o Jornal de Notícias.
O estudo, a investigação e o ensino do Jornalismo tor26 |Mai/Set 2022|JJ

nam-se eixos centrais da sua actividade, contribuindo
para a formação de gerações de jornalistas e académicos e
afirmando-se como lúcido pensador do Jornalismo e das
questões que se lhe colocam, deontologia e regulação
entre elas. Na Entidade Reguladora para a Comunicação
Social, foi vice-presidente, mas isso não o fez deslocar-se
do lugar onde, vida fora, escolheu posicionar-se: do lado
da liberdade, do pluralismo, na opção pelo Jornalismo.
Por mais do que uma vez esteve isolado na hora das
votações.
Declinando uma carreira política, Mário Mesquita
optou pelo Jornalismo, mas não fez no Jornalismo tudo
o que gostaria de ter feito. Como disse em 2021 a Ana Sá
Lopes, numa entrevista ao Público, "gostava de ter sido
correspondente numa grande capital", em Madrid ou no
Brasil, num país onde a função de correspondente "não
fosse apenas para relatar e interpretar os acontecimentos políticos", mas pudesse "acompanhar a vida cultural,
reportagem em sentido lato". Contas feitas, como
comentou na mesma entrevista, foi mais anos professor
do que jornalista, ainda que a maior parte das pessoas
continuasse a descrevê-lo como "o jornalista Mário
Mesquita". "Presumo que no meu necrológico também
sairá 'o jornalista Mário Mesquita'…", disse, com a ironia
de sempre. JJ

ENTRE O FORMALISMO E A IRONIA

T
Diana Andringa

er-nos-emos certamente cruzado muitas
vezes, nas várias lutas jornalísticas então
travadas – Diário de Notícias, República,
Renascença, O Século – mas esses primeiros
tempos após o 25 de Abril foram tão rápidos, tão intensos, que são raros os vultos
que distingo, os nomes e até as palavras
que recordo. Certo, certo, é que no início de 1983, fui surpreendida com um convite do então diretor, Mário Mesquita,
para escrever quinzenalmente um artigo de opinião no DN.
Consciente das minhas limitações e levando a sério os géneros jornalísticos, reagi com uma contraproposta: “Não sou
suficientemente sábia para garantir um artigo de opinião
quinzenal. Mas teria muito gosto em escrever uma crónica...”
O Mário aceitou. A minha primeira crónica fala do julgamento de Klaus Barbie e conta como, neste país dito de “brandos
costumes”, onde os torcionários ficaram por condenar, recebi
a notícia da morte de Salazar na prisão de Caxias, pela voz de
um jovem militar da GNR: “O velho foi à viola!” E a segunda
fala da crise, pela voz de um motorista de táxi...
Devo ao Mário essa oportunidade de escrita de crónicas –
de que tanto gosto – durante seis anos. Mas isso não bastou
para que deixasse de ser um dos raríssimos (dois? três?)
camaradas de profissão que nunca consegui tratar por “tu”.
Ainda o tentámos quando, seis anos mais tarde, me voltou a
surpreender com um convite, desta vez para ser sua diretora-adjunta no Diário de Lisboa. Impossível! Desistimos ao fim
de dois dias de “porfiados esforços” (como sói dizer-se em
bom jornalês...).
“Nada a fazer, Mário! Para mim o Mário é como a tia
Aninhas, com quem tinha sempre medo de entornar a compota” “Ora essa! Sou certamente mais novo que essa tia, e até
que a Diana!” Mas também a ele não lhe saía o “tu”, tão natural entre camaradas. Vingava-se chamando-me “diretora-

Mesquita com Diana Andringa, no seu gabinete do Diário de

Lisboa, em 1990 [ Arquivo pessoal ]

adjunta”: “Onde está a diretora-adjunta sempre que a procuro no gabinete?” “Na redação, Mário, não sou de gabinetes,
isso é coisa de chefes, e eu sempre fui ‘índio’”.
O Mário fora bastante tempo “chefe” – e, talvez por isso,
se não hesitava em se servir da sua temível ironia com quem
detinha idêntico estatuto, era bem mais parco em usá-la contra aqueles que chefiava. Terá sido essa, aliás, razão das (poucas) discordâncias que tivemos, quando cedia a objeções –
que a mim pareciam infundadas – levantadas por jornalistas
mais velhos, que se habituara a respeitar.
Mas se era por vezes muito formal (por exemplo, ao censurar-me por, na sua ausência, ter decidido o envio de uma
jornalista em reportagem ao estrangeiro sem contactar previamente a administração), a ironia – e, mesmo, a tão pouco
lusa autoironia – apanhava-me por vezes de surpresa.
Tínhamos os gabinetes um frente ao outro e mantínhamos
normalmente ambas as portas abertas. Fechá-las era sinal de
conversa reservada num deles, o que o outro de pronto respeitava. E, num desses dias em que o Mário recebera um conhecido político, ouvi-o acompanhá-lo cortesmente à saída e
voltar, para logo depois abrir a minha porta, depositar-me na
secretária um volumoso dossier e exclamar, divertido: “Diana,
finalmente aprendi como se faz investigação jornalística!”
Se só nesse dia conheceu essa forma (infelizmente talvez
demasiado habitual) de “investigação”, sabia, e queria, fazer
um bom jornal. Sem ilusões sobre os riscos que enfrentávamos ao alterar o Diário de Lisboa, com uma já longa história e
fiéis leitores, alertara em tempo para eles a administração, e
não esperava que esta tão cedo lhe retirasse o apoio necessário para continuar a superá-los. Surpreendeu-o, também,
ouvir a crítica de que “quisera fazer um jornal bom demais”
(falámos disso várias vezes, mas despercebemos o que possa
ser um jornal “bom demais”, ou um jornalismo demasiado
bom para o público a que se destina...). E, mais do que a
demissão conjunta que rapidamente decidimos apresentar,
magoaram-no as críticas vindas de alguns “índios” que
nunca as tinham feito enquanto estávamos na Direção.
Mais tarde, cada um em seu trabalho, encontrando-nos
talvez menos vezes do que deveríamos ter feito (pensamento que só surge entre amigos quando o outro morre), ligavalhe para desabafar quando alguma notícia, ou reportagem,
ou entrevista me indignavam demasiado – terei talvez contribuído para lhe tornar mais pesado o cargo que ocupou na
ERC? – ou para resmungar por jovens formados nos cursos
de Jornalismo pelos quais o Mário tanto se batera, por professores conhecedores das normas deontológicas da profissão,
parecerem esquecê-las quando confrontados com a prática
diária nas redações – e, naturalmente, com a precariedade e
a competição que se tornaram rotina na profissão.
E, dias depois de o Mário ter morrido, dei por mim a perguntar: “E agora, protesto com quem?”. JJ
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Carlos Santos Pereira (1950/2021)

UM PÉ NO INFERNO
OUTRO NO PARAÍSO,
O LOBO FUMAVA DUNHILL

Carlos Santos Pereira não se considerava repórter de guerra nem era
um aventureiro. Na Quinta das Carvalhiças, em Ourém, onde viveu,
encontrámos a simples e fabulosa biblioteca-estúdio daquele que foi
um dos mais independentes e brilhantes jornalistas portugueses.
E descobrimos que por dentro do Homem havia um carvalhal
e o silêncio dos gatos.
Susana Neves

A

pesar do risco de incêndio em mais um
Verão de múltiplos e caóticos fogos e
da falta de ar condicionado do
automóvel que nos assegurava uma
viagem a suar em bica, naquela manhã
de Julho o azul do céu era promissor e,
sem hesitações, metemo-nos ao caminho, em direcção à Quinta das Carvalhiças, na Lagoa do
Furadouro, concelho de Ourém, onde o notável repórter
Carlos Santos Pereira, um dos melhores jornalistas da
imprensa nacional e internacional, especialista em assuntos da Europa de Leste, residiu nos últimos 15 anos de
vida e apareceu morto no dia 23 de Maio de 2021.
Assim que chegámos a esta pequena quinta de pouco
mais de um hectare, propriedade rural na posse da família de Carlos Santos Pereira pelo menos desde os bisavós,
surge, subtil, um anfitrião inesperado: um dos seus animais de estimação, Tuga, um gato preto meio-pirata ou
guerrilheiro, com uma velha cicatriz no dorso e jeito roçagante. Pouco depois, aparece Jorge Machado de Lemos, o
caseiro de “28 anos ao contrário”, que estava à nossa espera para nos mostrar o famoso, frondoso e arcaico carvalhal
que terá inspirado o nome da quinta, nunca usada como
exploração agrícola, mas como local de lazer.
Antes, porém, de nos mostrar o carvalhal, que Carlos
Santos Pereira tanto se empenhara em conservar, o senhor
Jorge, com aquela espécie de antiga alegria que caracterizava os minhotos, começou por nos mostrar umas belas
tangerineiras, cujas folhas mais tenras e apetitosas “tinham sido comidas por um bicho”. “Um bicho? Qual
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bicho?”, quero saber. “Um veado que estaria de passagem”, responde sorrindo. De seguida, caminhamos em
direcção ao carvalhal.
Ouvira dizer que se tratavam sobretudo de carvalhos
americanos ainda jovens, mas o que encontrei foi nem
mais menos do que um conjunto de carvalhos portugueses de grande porte, espalhados pela propriedade com
aquela alegre espontaneidade – le désordre du génie, dizia
Yourcenar – que tem sempre a natureza quando livre à
intervenção reguladora dos humanos. E pertíssimo da
casa, numa deliciosa intimidade, o maior de todos, um
venerável e multissecular carvalho português, um pouco
inclinado e com uma fenda, pareceu-me digno da mítica
floresta da Brocelândia ou parente das árvores que viram
Ivan Tsarevich montar o lobo cinzento, personagem de
uma fábula russa, pintada pelo grande Vasnetsov
Mikhailovich.
Carlos Santos Pereira gostava muito desta árvore singular no porte e na vitalidade, assim o testemunham as
muitas fotografias que lhe tirou e o facto de se opor ao
corte dos rebentos que ainda crescem à sua volta. “O tio
Carlos não queria que se cortassem estes jovens carvalhos.
Dizia-me: ‘a natureza toma conta dos carvalhos’. A natureza era a sua paixão”, conclui o nosso anfitrião. Sobre o
repórter que vivera o inferno da guerra dos Balcãs, recorda a faceta desconhecida de arborizador e protector da
fauna silvestre: “Trabalhava com ele há cinco anos. Todas
as semanas fazia um papelinho com uma lista de árvores
para eu comprar e plantar”. “E autorizava-o a podar as
árvores?”, pergunto. “Todos os invernos eu podava as

TIAGO SOUSA DIAS

No traço de Pedro Sousa Pereira,
jornalista da Lusa

Carlos Santos Pereira
fotografado em Lisboa,
em 1995

árvores de fruto. Também podei as oliveiras antigas que
há mais de 20 anos não eram podadas, mas não queria que
se limpasse o mato todo, por ser o esconderijo dos animais
silvestres”, sublinha, lembrando com admiração que “o tio
Carlos, às vezes, dizia que se eu tinha sofrido na guerra
em Angola, ele sofrera ainda mais na Guiné. Não me surpreende, porque eu era da aviação, ele do exército”.
LIÇÕES DA GUERRA PARA REPORTAR A GUERRA

Nesse momento, passa o gato preto, pernas invulgarmente altas, e o ar digno de guardião de silêncios. Tal como
nós, foge à canícula estival e procura uma sombra.
Debaixo da copa do grande carvalho português, a conver-

sa prossegue: “Teria a experiência da guerra do Ultramar,
em 1972-1973, de alguma forma condicionado Carlos
Santos Pereira a fazer reportagem de guerra?”, questiono.
Manuela Barreto, jornalista, amiga de Carlos (e quem nos
conduziu à Quinta das Carvalhiças), esclarece: “Ele não se
via como repórter de guerra, mas o combate na Guiné
deu-lhe bagagem, uma visão diferente e importante que
lhe permitia enquanto repórter interpretar o que observava”. E exemplifica, recordando as notícias sobre o primeiro massacre do mercado Markale, em Sarajevo, capital da
Bósnia e Herzegovina, A 5 de Fevereiro de 1994: “Os sérvios foram acusados de bombardear o mercado. Carlos
observou uma fotografia e comentou: ‘Se os vários obuses
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SUSANA NEVES

A biblioteca-estúdio de Carlos Santos Pereira,
na Quinta das Carvalhiças, em Ourém

tinham vindo do céu, como é que as pessoas estavam feridas apenas da cintura para baixo?’ Os sérvios recorreram
a especialistas e, mais tarde, confirmou-se que não tinham
sido os autores do massacre. No entanto, a notícia transmitida inicialmente por todos os media causou forte
impacto na opinião pública e levou a NATO a ter um forte
pretexto para intervir. Carlos foi o primeiro a dizê-lo”.
Depois de apreciarmos o empenho arborizador desta
invulgar dupla de ex-combatentes – além da preservação
dos carvalhos seculares tinham sido plantados carvalhosamericanos, um carvalho branco, teixos, azevinhos,
medronheiros, uma buganvília e muitas outras espécies
arbóreas – outra surpresa, não menos extraordinária, nos
aguardava. Em frente à casa onde Santos Pereira dormia,
mandada construir pelo seu pai, há outra, mais antiga, de
paredes espessas de pedra. Chamavam-lhe curral das
burras, porque aí dormiam os animais de tracção. Carlos
reabilitou-a. Aberta a porta do alpendre que dá para o
antigo curral, de imediato vejo um mundo de livros e um
placard de cortiça com um conjunto de postais e velhas
fotografias, tudo afixado com pioneses, pela mão de
Santos Pereira, que assinou tantas reportagens de investigação em vários jornais: Expresso, Público (do qual foi um
dos fundadores) e Diário de Notícias, entre outros.
Um postal representa a caricatura de Gorbachev (a
figura da Perestroika); outro três homens empunhando
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espingardas. Há também um postal com quatro mochos
brancos em cerâmica e outro com a morada da selftrade
francesa – plataforma digital para investidores particulares, com o símbolo comunista do martelo e do machado,
tal como é representado na Argélia – e, por fim, um postal
com um lobo. Misturadas com os postais, duas fotografias:
de uma mota antiga e de Tuga, o seu gato preto. Por um
instante, paro a observar esta espécie de puzzle visual
simbólico, que de forma tão simples evoca alguns dos
principais interesses nos quais a vida de Santos Pereira
gravitou.
De seguida, Jorge Machado de Lemos abre outra porta,
pequena, e surge um novo espaço à nossa frente. Ficamos
em silêncio. A primeira impressão é que parece uma pintura, uma cena de um filme de Tarkovsky: uma luz atravessa as telhas de vidro do telhado e ilumina parte desta
ampla sala de pedra, de enorme pé-direito, onde o repórter – tradutor de “A gesta do Príncipe Igor” (1992) e autor,
entre outros livros, de “Guerras da informação – Militares
e media em cenários de crise (2005), obra de referência
sobre os mecanismos globalistas de manipulação de massas, perfeitamente actual – instalou o seu fabuloso estúdio-biblioteca. Esta luz claríssima do meio-dia ilumina de
uma só vez a estante dos livros, o sofá, a lareira, o cavalete, a tela vazia, a paleta nunca usada, permanecendo o
resto da sala na penumbra. Tem a qualidade de eternizar

SUSANA NEVES

Pormenor do carvalho português ou carvalho-cerquinho multissecular que Carlos Santos Pereira
se empenhava em preservar, na Quinta das Carvalhiças

a memória daquele espaço e parece sublinhar a vida luminosa de quem o ocupou.
É impossível não recordar os grandes mestres da arte
do chiaroscuro e a maneira como o grande cineasta russo a
trabalhava nas suas polaroids e nos seus filmes. É impossível não recordar também a entrevista que Santos Pereira
fizera ao autor de “Nostalgia”, em San Gregorio da
Sassola, na Itália, publicada no jornal Expresso de 9 de
Março de 1985. Ao caracterizar os personagens de
Tarkovsky, identificava neles comportamentos e propósitos que também partilhava: um humanismo militante, a
entrega total ao trabalho que permitia superar todos os
calvários, o vivo interesse pela natureza, a procura de si
mesmo através de um “itinerário iniciático de dor, guerra
e crueldade”. Mas também a defesa da beleza, da verdade,
da bondade e da coragem.
BIBLIOTECA PARA DOAR

“Na guerra dos Balcãs o meu irmão teve sérios problemas,
mas isso não o abateu. Chegou a ir de mota e a andar de
mota na guerra da Jugoslávia. Era um lutador, muito dedicado, perseverante, mas desinteressado das coisas que
para ele não eram importantes”, ressalta Albertino Santos
Pereira, em conversa telefónica. Quando lhe pergunto
qual será o destino desta extraordinária colecção de livros,
muitos deles sobre a história da Europa do Leste, revela

que será tornada acessível ao público. “Os livros mais técnicos, que poderão interessar a um número restrito de
pessoas, serão doados à biblioteca da Escola Superior de
Tecnologia de Abrantes [integrada no Instituto
Politécnico de Tomar, onde Carlos leccionou Comunicação
Social, de 2002 a 2013]. Os livros de cultura geral serão
doados à Câmara Municipal de Ourém”.
Voltemos ao estúdio-biblioteca de Santos Pereira.
Encostada à parede de pedra do fundo da sala, a grande
estante de madeira escura e pesada, repleta de livros. Do
lado da lareira, um cavalete, uma tela branca que nunca
foi pintada e a paleta por estrear. Do lado direito da estante, pendurado na parede de pedra, um grande quadro
destaca-se, representando uma rua deserta numa cidade,
quase um ponto de fuga que imaginaríamos atravessar a
parede, levando o observador para outra dimensão. Teria
sido pintado por Santos Pereira? Não: datado de 1995, é
assinado por B. Mihajlovic. Quem é B. Mihajlovic? Será
que Santos Pereira o conheceu? O que representaria essa
rua deserta?
Uma breve pesquisa permite-me descobrir que é um
talentoso pintor sérvio, que actualmente vive em Cascais.
Uns dias depois da visita a Ourém – e de lhe ter enviado
uma fotografia da sua pintura – conversámos: “Ofereci
essa pintura ao Carlos Santos Pereira, em 1999-2000, por
ele ter sido uma das personalidades que no final dos anos
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90 ajudou a elaborar uma carta de apelo à não participação portuguesa na guerra da Jugoslávia”. Pergunto o que
está representado no quadro. Expressando-se num português perfeito, explica: “O que se vê é a cidade-mártir de
Vukovar, na Croácia. Uma cidade que Carlos conhecia. Ele
era muito gentil e empenhado, um pacifista”.
Ao olhar esta bela pintura que parece realmente abrir
uma passagem invisível na parede de pedra, daquela que
para Carlos Santos Pereira era também a “casa da música”
porque nela guardava todos os instrumentos musicais que
sabia tocar, como a gaita de foles e a balalaica (tinha duas,
uma trazida de Moscovo por Carlos Branco, major-general do Exército, seu amigo), imagino-o a percorrer ruas e
lugares destroçados, onde ainda paira aquela assinatura
pesada do desastre e do absurdo e onde a maioria dos
repórteres não ousaria entrar. Movido por um sentido de
missão inabalável, pretendia tão-somente (que arriscado e
difícil é!) apurar e relatar a verdade dos acontecimentos
em toda a sua complexidade. Munia-se de uma experiência e conhecimento raros, que lhe permitiam fintar a constante desinformação veiculada pelos senhores da guerra,
que manipulam os media de forma a fazerem – como ele
dizia – uma oportunista e nefanda “gestão da percepção”
da opinião pública.
EXÍMIO A COLOCAR INTERROGAÇÕES

“De que maneira Carlos Santos Pereira se distinguiu
enquanto repórter de guerra?”, pergunto a Carlos Branco,
que também esteve na guerra da Jugoslávia e o conheceu
em Lisboa, em 1996. A sua resposta, embora longa, é
esclarecedora e merece ser transcrita na íntegra:
“Distinguiu-se, sobretudo, em dois aspectos: honestidade intelectual e espírito de missão. Carregava permanentemente o fardo de informar com rigor, de não se deixar manipular, de interrogar até às últimas consequências.
Tinha consciência de que cada letra tinha um peso específico, e por isso [as palavras] tinham de ser empregues de
modo muito criterioso. O Carlos era tremendamente arrojado, conseguindo conjugar coragem com sensibilidade.
Não concordo com quem o apresenta como um aventureiro, até com uma certa dose de loucura. É uma representação simplista. O Carlos não tinha nada de louco. Bem pelo
contrário, era extremamente racional, tinha um elevado
bom-senso, e pesava permanentemente os riscos. Tinha
um grande poder analítico. Isso fazia toda a diferença.
Não se limitava a reproduzir os comunicados das agências
noticiosas, como muitos dos seus colegas instalados nos
hotéis das grandes cidades faziam, como se se tratasse de
verdades absolutas e inquestionáveis, sem tentarem verificar a veracidade daquilo que recebiam. Era exímio a
colocar interrogações, a ver os acontecimentos e a realidade de diferentes perspetivas, de um modo altamente elaborado. Como resultado da sua intrepidez, teve a compensação de poder tratar diretamente com muitos dos
mais importantes actores políticos da guerra na antiga
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Jugoslávia. Conheceu-os pessoalmente, entrevistou-os,
relacionou-se com eles. Foi a sua resistência física e espírito de missão que permitiram as reportagens únicas que
fez na Polónia e no espaço ex-soviético, nas décadas de 80
e 90 do século passado, no estertor da União Soviética,
vivendo e trabalhando frequentemente em condições
extremamente precárias”.
Uma experiência e conhecimento preciosos que, de
1999 a 2000, o tornaram auditor do Instituto de Defesa
Nacional (IDN), participando activamente em conferências, sessões de formação e como colaborador-redactor na
revista Nação & Defesa, publicada pelo IDN. Carlos Branco
salienta o singular contraste do seu desprendimento pelos
bens materiais e a sofisticação das suas preocupações, gostos e hobbies.
Despojado, intelectualmente brilhante, gentil, traumatizado por ter presenciado tantas tragédias que nem sempre conseguiu relatar ou cujo relato não alterou o curso
dos acontecimentos: não obstante todas as adversidades,
Carlos Santos Pereira amava a vida e alimentava a sua
capacidade de resistir, até fisicamente, a estes tempos de
espantosa mediania e conformismo. Pelo menos até a
saúde o ter permitido, fez desporto e praticou o jogo do
pau, mas sem dispensar o cachimbo e os cigarros. Não de
uma marca qualquer: “Fazia-se acompanhar sempre do
maço vermelho-escuro de Dunhill Internacional”, lembra
Carlos Branco. Trata-se da marca de cigarros preferida do
lendário jornalista norte-americano Hunter S. Thompson,
que devia conhecer, dado que além dos cigarros Dunhill
também se interessava por motas.
Thompson escreveu um texto que se aplica bem à
forma como Carlos Santos Pereira viveu e também como o
seu corpo, devastado pela zona, uma doença viral, e pelas
terapias com que arriscou curá-la e curar outras ulteriores
patologias, se transformou no seu mais implacável campo
de batalha, consumindo-o sem piedade até ao fim: “A vida
não deve ser vivida como uma viagem até ao túmulo,
tendo o objectivo de chegar em segurança com um corpo
ainda muito apresentável e bem preservado, antes de percorrê-la a derrapar pela margem numa nuvem de fumo,
completamente exausto e consumido, mas capaz de proclamar alto e bom som ‘Ena! que viagem do caraças!”.
Antes de sair de Ourém, observo longamente o postal
onde está representado um lobo e recordo um episódio
que me contou Manuela Barreto. Em 1992, Carlos Santos
Pereira visitou o Grupo Lobo, na Malveira. Pretendia apadrinhar um lobo e foi-lhe permitido entrar dentro do cercado onde estavam diversos animais que tinham sido resgatados de armadilhas e de jardins zoológicos. Cinco
lobos ibéricos aproximaram-se dele, olhos amarelos num
brilho fulvo e, como numa prática iniciática ou consagração digna de mitos índios, os lobos de porte muito superior ao de um cão ergueram-se nas patas de trás e todos o
abraçaram, e ele desapareceu debaixo deles. Estava feliz
da vida! JJ
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Armando Pereira da Silva fez a cobertura dos Jogos Olímpicos
de 1980, em Moscovo. Não sendo jornalista de desporto, à sua
capacidade de observação e de síntese nenhum assunto era estranho

Armando Pereira da Silva (1940-2022)

UM JORNALISTA COMPLETO
E UM RESISTENTE

Armando Pereira da Silva foi um dos jovens jornalistas que na década
de 60 protagonizaram uma renovação do jornalismo em Portugal.
Permaneceu na profissão até à reforma, sendo um exemplo de
qualidade profissional e de integridade pessoal.

A

José Luiz Fernandes

rmando Pereira da Silva nasceu em
Oliveira de Frades, em dezembro de
1940. Frequentou o ensino secundário
em Aveiro, onde o convívio com Manuel
Costa e Melo, João Sarabando, Mário
Sacramento e outros democratas
antifascistas lhe educou a sensibilidade
política e afeiçoou o gosto pelas letras. O serviço militar obrigatório levou-o à capital, onde a opção política se consolidou
e ser jornalista se tornou possível. Primeiro, e em simultâneo,
na Vida Mundial, um viveiro de novos jornalistas, e na delegação de O Comércio do Porto, de ambiente mais tradicional.

A partir de 1969, no Diário de Lisboa, que considerava ter sido
a redação da sua formação profissional. Num depoimento
sobre a extinção do vespertino, considerou-o “de facto uma
escola, não só de liberdade, num período em que essa liberdade não existia, mas sobretudo de aprender a exercer essa
liberdade em condições que não nos envergonhavam de ser
jornalistas. Isso era possível no Diário de Lisboa”1.
Foi no Diário de Lisboa que o Armando viveu o 25 de
Abril. Era subchefe de redação e, encarregado de fechar a
edição, confrontou-se com inesperadas dificuldades.
Recordava, com a sua bonomia habitual: “Estava a ver que
não conseguia fazer a primeira edição (a que fechava ao
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meio-dia, para apanhar o comboio das 14 horas para o
norte do país); os camaradas andavam a ‘revolucionar’ e
esquecidos de enviar os serviços a tempo e horas. Com a
segunda edição (que fechava às 14, para estar à venda na
Grande Lisboa pelas 16 horas), repetiu-se a situação. A
segunda equipa de repórteres na rua foi também ‘revolucionar’, mais do que reportar. As duas edições do dia 25
são uma manta de retalhos de pequenas notícias, que iam
entrando em página conforme iam chegando por telefone, sem a contextualização necessária”2.
Sobre o 25 de Abril – e glosando uma fotografia de primeira página da edição de dia 26 do Diário de Lisboa, mostrando o Largo do Carmo repleto de pessoas algumas das
quais empoleiradas nas árvores – escreveria uma “Crónica
do dia em que os homens se sentiram pássaros e pousaram nas árvores”, que terminava assim: “O dia estranho e
glorioso em que acordei com um golpe de Estado e me
deitei com uma Revolução. E pássaro me senti”3.
Fiel aos ideais da Revolução, Armando Pereira da Silva
foi um dos cofundadores de o diário, matutino criado no
rescaldo do 25 de Novembro, o golpe contrarrevolucionário que expulsou 152 jornalistas e outros trabalhadores
dos órgãos de comunicação social públicos. O Armando
foi o seu natural e incontestável chefe de redação, desde o
primeiro número, em 10 de janeiro de 1976. A sua grande
capacidade de escrever e “fazer” jornais era reconhecida,
tal como o seu caráter rigoroso, mas sereno e de grande
empatia com os camaradas de trabalho, quaisquer fossem
as suas ideologias ou idiossincrasias.
Num dia de fevereiro de 1981, o Armando sofreu uma
súbita mielite transversa aguda, ficando com os membros
inferiores paralisados. Tinha 40 anos e passaria o resto da
sua vida sentado em cadeira de rodas ou apoiado em muletas. Mas não se deixou vencer pela doença. Assim que teve
alta dos tratamentos, voltou ao jornal. A chefia de redação
foi partilhada com outro camarada4 e ele manteve-se “um
dos jornalistas mais completos que conheci”, como o definiu Miguel Urbano Rodrigues, o primeiro diretor de o diário, justificando: “Armando escrevia editoriais na fidelidade
a uma linha que ligava esse texto não a quem redigia mas à
personalidade do jornal como ser vivo e pensante. Escrevia
reportagens, crónicas, notícias, títulos, paginava”5.
Continuou a fazer tudo isso, exceto reportagens. Mas fez
mais. Em julho de 1985, assumiu o cargo de diretor, quando o Miguel ficou impedido de continuar, por ter ultrapassado o limite de condenações judiciais resultantes de centenas de processos contra o diário. Em novembro de 1987, o
Armando voltaria a ser chefe de redação, deixando o lugar
de diretor devido a uma reorganização redatorial. Foi mais
uma vez diretor em maio de 1990, respondendo corajosamente à “tarefa ingrata de encabeçar a direção de o diário
nos dias do seu encerramento”, como escreveu em editorial
do último número, a 13 de junho. Um editorial em que
lamentava a “perda enorme” e “o vazio assim criado” e reafirmava o papel de “um jornal sem paralelo no panorama
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Ainda jovem jornalista da Vida Mundial, numa entrevista
com o poeta José Gomes Ferreira

Último escrito público de Armando Pereira da Silva ficou gravado
num monumento de homenagem a presos políticos, da autoria do
filho, o escultor Sérgio Vicente

da nossa imprensa”, sem o qual “a história portuguesa dos
últimos 14 anos teria sido diferente – e para pior”.
Encerrado o diário, o Armando continuou a resistir aos
infortúnios e permaneceu no Jornalismo assumindo a
direção do Jornal de Queluz até se reformar em 1993.
Depois, foi colaborador da revista O Militante, do Partido
Comunista Português, e foi lapidando o impulso da escrita em traduções de livros. Ultrapassam a centena as tradu-

ções que assinou, de obras de ficção, de Marguerite
Yourcenar ou Isabel Allende, mas sobretudo de ensaio, de
Edgar Morin – por cujo pensamento tinha especial apreço
-, Alain Touraine, Paulo Caro, Emmanuel Todd e muitos
outros. No campo da comunicação e do Jornalismo, traduziu “Jornalismo e Verdade: para uma ética da Informação”,
de Daniel Cornu, e várias edições, também por ele prefaciadas, do “Manual de Jornalismo”, de Ricardo Cardet.
Armando Pereira da Silva foi autor de dois livros: “Praia
Nua: Contos”, uma obra de juventude, publicada em 1963; e
“Talhadas do Vouga - Ocupação sem limites”. Publicado em
1973, é já uma obra madura do Armando jornalista, resultante de “três fontes principais: uma reportagem e outros trabalhos em parte publicados no Diário de Lisboa; o conhecimento direto, desde a infância, do problema e do povo que nele
foi envolvido; e a documentação em que se reflete a reação
das populações atingidas”. O livro é uma “história breve da
reação popular” à “presença soberana” dos Serviços
Florestais, que iniciaram na década de 1940 um cadastro de
esbulhos e arbitrariedades que arruinaram a economia camponesa de subsistência. É uma saga, de prosa tensa como a
realidade que aborda, em 128 páginas de uma edição da
Prelo, que se distinguia por corajosas publicações antirregime. Continua a ser imprescindível de ler, para bem se compreender alguns aspetos do que foi, e ainda é, Portugal.
Sempre comprometido com a profissão, que viveu
apaixonadamente, e solidário com os seus camaradas jornalistas, o Armando foi presidente da Direção da Casa da
Imprensa em 1972-1973, e integrou o seu Conselho Geral
de 2009 a 2019. Faleceu no passado 10 de junho. A pandemia agravara irremediavelmente a usura da paraplegia,
com que vivia há 41 anos. Exatamente dois anos antes, o
seu derradeiro escrito público ficou gravado na pedra do
monumento6 de “homenagem aos mais de 10.000 presos
– 9245 homens e 785 mulheres – que [no Forte de Caxias]
apesar do degredo, souberam resistir e manter viva a
chama da Liberdade e da Democracia até à consumação
da vitória da Revolução de Abril em 1974”. JJ
1. Depoimento em Diário de Lisboa, 30-11-1991, p. 5,
edição da efeméride do encerramento do jornal ocorrido
em 30 de novembro de 1990.
2. Diário de Lisboa, 30-11-1991, p. 5, edição da efeméride
do encerramento do jornal.
3. O Militante, n.º 269 Março/Abril 2004, Lisboa: Edições
Avante!
4. António Borga, que também viria a ser diretor de 1 de
novembro de 1987 a 23 de maio de 1990.
5. Miguel Urbano Rodrigues, “Meditação descontínua
sobre o envelhecimento. Porto: Calendário, 2009, pp. 9798.
6. O monumento é da autoria do escultor Sérgio Vicente,
filho do Armando Pereira da Silva. Foi
inaugurado no largo da estação ferroviária de Caxias, em
10 de junho de 2020.

Adeus,
meu amigo
António Melo

É

uma das boas recordações que me
ficaram da redação de o diário,
quando ela estava alojada na
Venda Nova e só lá ia de
passagem, para convencer o
Armando Pereira da Silva e o Miguel Serrano
a aceitarem uma proposta para um trabalho
para o Fim-de-Semana, o suplemento cultural
de referência por esses tempos em que eles se
tornaram raros, substituídos pelas revistas
dominicais.
Dois homens bons, um de copa larga, de
sobreiro alentejano, o outro encorpado, de
talha meã em carvalho beirão. A sala ficava no
rés-do-chão, era de fácil acesso e acolhedora.
Havia sempre uma cadeira para servir de
assento e a voz cálida do Armando – “Olhó o
Melo, então que é que traz por cá?” Como se
não o soubesse desde logo.
Por esse tempo, estava a assessorar o
município de Sesimbra, esperando que fosse
coisa passageira e pudesse voltar aos jornais.
Por isso, a importância de não ser esquecido,
que é infelizmente um passo frequente na vida
de jornalista.
O meu apoio nesse caminho de pedras foi o
Armando. Permitiu-me fazer reportagens de
espetáculos e entrevistas a encenadores e
coreógrafos, pintores e autores e lá fui
permanecendo no meio.
O Armando era um sénior, uma referência
na imprensa portuguesa, com obra feita na
gesta dos baldios e na defesa dos humildes por
melhores condições de vida. A sorte traiu-o ao
roubar-lhe a saúde, reduzindo a sua
mobilidade à cadeira de rodas. Assim seria com
outros, mas não com ele, que lutou sempre
contra o destino e até ao fim conseguiu sempre
ficar por cima.
Mas até as árvores caem de pé e, de há um
ano a esta parte, os ossos foram-se corroendo.
Estava num lar quando pacificamente se
despediu do filho, no dia 10 de Junho, Dia de
Portugal.
Bravo, Armando – saída pela porta grande!
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ALBERTO ARONS DE CARVALHO

“É FALSO QUE EXISTA
DEPENDÊNCIA DO REGULADOR
DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
FACE AO PODER POLÍTICO”
Carla Martins * Texto José Frade Fotografia

A

lberto Arons de Carvalho tem vasta
experiência em órgãos de regulação
da comunicação social em Portugal,
em cargos de alta direção, sendo o
mais recente como vice-presidente da
Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), entre 2011 e
2017. Do amplo conhecimento do setor nesta perspetiva
específica, resulta a sua nova obra, “A regulação da comunicação social. A experiência portuguesa (Edições
Almedina, 2022). Aqui, percorre-se quase meio século de
regulação dos media, desde o Conselho de Imprensa, em
1975, até à recente atividade da ERC. Procuram-se ainda
soluções para os complexos desafios atuais da regulação.
Investigação tão notável quanto minuciosa, constituiu o
ponto de partida de uma conversa à mesa de um dos restaurantes preferidos de Arons de Carvalho, em Santos-oVelho, Lisboa.

Esclarece que “A regulação da comunicação social” não é
um “desfiar de memórias pessoais ou um testemunho
fundamentalmente baseado nessas vivências”. O livro
consiste mais numa reflexão sobre a evolução dos modelos
institucionais de regulação dos media,
os quais têm sido historicamente
marcados por uma certa instabilidade.
Cita Jorge Miranda e Rui Medeiros,
que observam que o artigo 39.º da
Constituição é a norma que mais
modificações sofreu na recente
história constitucional portuguesa.

Dei por mim a pensar que o facto de
os artigos da Constituição e, portanto,
o modelo de regulação da comunicação social terem de ser aprovados por
dois terços tinha o risco do conserva36 |Mai/Set 2022|JJ

dorismo, da não adaptação à evolução tecnológica e da
comunicação social. A sucessão de versões do artigo 39.º
desmente esse problema. A regulação da comunicação
social em Portugal não nasceu no momento da abertura
da televisão à iniciativa privada, pela necessidade de o
Estado encontrar alguém que selecionasse com independência os novos operadores, arbitrasse a concorrência
entre o operador público e os novos operadores privados… A regulação nasceu da necessidade de encontrar
uma forma de garantir o pluralismo e a independência de
um vasto setor público de media que incluía televisão,
rádio e grande parte da imprensa diária. Isto para além do
Conselho de Imprensa que, ao contrário do modelo britânico, não foi desde o início um modelo de autorregulação,
mas criado pela Lei de Imprensa e que, nos primeiros tempos, tinha representantes dos partidos políticos e até do
Movimento das Forças Armadas. Portanto, a regulação
portuguesa tem essa história muito longa, que obriga a
mudanças, e isso também explica por que o artigo 39.º da
Constituição foi o que mais vezes mudou. Creio que, de
todos os modelos, o atual é o mais adequado, em relação
ao modelo anterior da Alta Autoridade para a
Comunicação Social ou o do Conselho da Comunicação
Social ou o dos conselhos de informação.

"Tem havido uma
progressiva timidez
na imposição aos
órgãos de comunicação
social para que
divulguem
as deliberações
[da ERC]"

Logo na abertura do livro escreve que
em Portugal “a regulação da
comunicação social está longe de ser
um tema pacífico ou consensual”. Há
quem pense que a comunicação
social não precisa de ser regulada e
deveria cair em exclusivo na esfera da
autorregulação.

Até no setor da comunicação social
há quem defenda que não deveria
haver um regulador da comunicação

social. Há 10 anos, uma comissão presidida pelo econo- ços audiovisuais a pedido. Mas a regulação não está já em
mista João Duque [para definir o conceito de serviço causa no quadro europeu e seria muito mal visto se
público], designada pelo então ministro Miguel Relvas, Portugal deixasse de ter um regulador da comunicação
defendeu a extinção da ERC (Entidade Reguladora para a social.
Comunicação Social) e a sua substituição por um departa- Isso daria a imagem de um recuo.
mento da Administração Pública com mais poderes, pela Um recuo inaceitável. Seria considerado como um atentaautorregulação, pelos tribunais, pensando que isso seria do às regras democráticas essenciais no quadro europeu.
suficiente. No setor da comunicação social, e mesmo na Aponta as faltas de conhecimento do que é a ERC e de
opinião pública, haverá certamente muitas pessoas que visibilidade do que faz, não obstante o seu amplo leque de
acham que a regulação é desnecessária. Creio que isso tem atribuições e competências. Trata-se de um problema de
duas explicações. Uma é a desvalorização do direito dos comunicação institucional que precisa de ser melhorado?
cidadãos à informação. Outra é o desconhecimento de É uma questão de comunicação do próprio regulador. O
grande parte das atividades do regulador. Hoje, a nível regulador não só tem as atividades que a lei impõe como,
europeu, é a própria Diretiva dos
além disso, tem um vastíssimo e
Serviços de Comunicação Social
riquíssimo espólio de estudos, de
Audiovisual que já não se limita a
reflexões muito importantes sobre os
aconselhar que exista, mas estabelece
media, sem paralelo em Portugal.
"Olhando para todas as
como regra, em todos os Estados- deliberações da ERC,
Mesmo as pessoas do setor não têm
Membros, a existência de um regula- verifiquei que mais de
noção, por exemplo, de que em
dor para a comunicação social. É claro 90% foram decididas por
média todas as semanas o regulador
que o regulador português tem carac- unanimidade. São muito
aprova entre 10 a 20 deliberações
terísticas que não são generalizadas poucas aquelas em que
relativas a queixas sobre a atividade
na Europa, como, por exemplo, a 'os membros de um
deste ou daquele órgão de comunicaintegração da imprensa. A maior partido' e os 'membros do ção social. As pessoas não têm noção
parte dos países europeus regula ape- outro partido' estão em
disso em parte porque o regulador
nas rádio, televisão e agora os servi- polos opostos"
tem tido uma atitude de grande timiJJ|Mai/Set 2022|37
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dez em relação à difusão. É claro que divulga as suas deliberações aos queixosos e aos órgãos de comunicação em
causa, publica-as no seu sítio eletrónico, mas tem sido progressivamente esquecido aquilo que a lei prevê como possível, que o órgão de comunicação social visado tenha de
divulgar obrigatoriamente essa deliberação. O primeiro
Conselho Regulador aprovou 30 decisões nesse sentido, o
segundo dez e o terceiro duas. Portanto, tem havido uma
progressiva timidez na imposição aos órgãos de comunicação social para que divulguem as deliberações. Penso
que isso seria positivo.
Aborda também a questão das pendências e analisou os
intervalos temporais entre as participações/queixas e as
decisões.

Fiz uma contagem sobre o tempo que medeia entre a
entrada das queixas e as deliberações sobre matérias de
rigor, ofensas ao bom nome, conteúdos, etc. Constatei que
durante vários anos esse intervalo foi crescendo, até sensivelmente 2017, 2018. Nos últimos anos tem vindo a diminuir, com exceção de 2021, o último ano em que faço essa
contagem, em que houve um ligeiro acréscimo, mas num
quadro de descida. Isso também explica, acredito, que seja
difícil ao regulador, 8, 9 ou 10 meses depois de uma queixa, estar a obrigar o órgão de comunicação social a publicar a deliberação. Admito que isso também pese nalguma
intenção mais pedagógica do que coerciva do regulador. É
claro que a justiça tem os seus timings, é preciso ouvir as
partes processuais, há recursos, mas a preocupação com a
rapidez é fundamental. E, a meu ver, isso até prova que o
regulador não tem os meios humanos necessários para
uma resposta mais eficaz. O conjunto de atribuições e
competências que tem, e que é muito superior àquele que
tinha há dez anos, deveria levar a um aumento do financiamento.

políticos e a generalidade das pessoas a pensar que há
uma componente político-partidária muito forte. É muito
importante ter a maioria no Conselho Regulador do ponto
de vista político-ideológico e as preocupações com o quinto elemento testemunham isso mesmo. Até agora, nos três
mandatos do regulador, o quinto elemento nunca foi
genuinamente cooptado.
Na análise da independência perante o poder político, esse
é um dos aspetos críticos que identifica.

Aparentemente, a preocupação está em que o quinto elemento seria decisivo para o “desempate”. Olhando para
todas as deliberações da ERC, verifiquei que mais de 90%
foram decididas por unanimidade. São muito poucas
aquelas em que “os membros de um partido” e os “membros do outro partido” estão em polos opostos. Mesmo
nessas deliberações, grande parte não tem nada a ver com
questões político-ideológicas. Recordo-me que quando fui
membro do Conselho Regulador votei imensas deliberações de queixas do partido no qual sou filiado, ou de
autarcas do partido no qual sou filiado. O mesmo sucedeu
com pessoas de outros partidos. Porquê? Porque há uma
obrigação do regulador de ser isento e independente. Há
uma fiscalização grande em relação a esse tipo de deliberações. E há outra questão que é fundamental: não são
apenas os cinco membros do Conselho Regulador que elaboram as decisões. Elas são previamente preparadas com
pareceres técnicos, baseados na experiência, no know-how,
em deliberações anteriores. Há uma jurisprudência da
ERC que tem um peso enorme. Por isso, é um mito completamente falso o de que existe uma dependência do
regulador face ao poder político. As maiores pressões que
eu senti vieram do poder económico.
Salienta que essas pressões são menos referidas.

Muito menos. A meu ver, o problema da independência
do regulador coloca-se mais em relação aos grupos de
media do que ao poder político. Não direi que isso tivesse
face ao poder político, mas igualmente face aos regulados,
condicionado o papel do regulador e tido influência na
constitui uma preocupação nuclear na definição dos
votação final. Há quem defenda – embora isso seja um
modelos de regulação dos media na generalidade dos
absurdo a nível europeu – que na ERC existam represenpaíses europeus”. Para aferir esta independência no caso
tantes das empresas ou dos jornalistas. Pode haver um jorportuguês, realiza um exercício muito interessante de
nalista, e já têm existido vários. Mas
análise do sentido de voto de
estamos a falar de heterorregulação, e
milhares de deliberações – mais de
não de corregulação ou de autorreguquatro mil – e verifica que a grande
lação. Ou é o Parlamento, em mais de
"As fronteiras da
maioria foi adotada por unanimidade,
dois terços dos modelos europeus, ou,
regulação vão ter de ser
mesmo aquelas em que foram
nalguns países, é mesmo o Governo
ponderadas com
suscitadas questões políticas.
que designa os reguladores.
O facto de o Conselho Regulador ser urgência. Hoje em dia há
designado pelo Parlamento, de se órgãos de comunicação
Os próprios Estatutos da ERC
saber que normalmente dois elemen- social que têm
preveem mecanismos e
tos são designados por um partido e jornalistas, que cumprem
incompatibilidades para evitar esta
dois elementos por outro – embora a as regras da
“captura”, como um “período de nojo”
eleição seja feita por dois terços – e comunicação social, mas
terminado o mandato do Conselho
depois supostamente o quinto ele- há também outras formas
Regulador.
mento ser cooptado, é o que a lei diz, de a informação chegar
Não sei se não seria de ponderar o
pelos outros quatro, leva os partidos aos cidadãos"
alargamento desses prazos, mas é
Escreve que a “independência dos reguladores, desde logo
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ordenamento jurídico português, é precisamente

esse universo é cada vez mais vasto e influente. A questão
é saber até onde deve haver regulação. Importa refletir
sobre o alargamento da regulação. Há outra questão complexa, que é o facto de a comunicação social ser cada vez
mais um fenómeno transnacional.

recomendar a independência das entidades reguladoras

Na regulação da comunicação social terá cada vez mais de

dos media. Não só isso. Há um contexto, uma evolução

se considerar o enquadramento legislativo europeu e

muito rápida do setor, que já inclui os serviços

inclusivamente o papel de um organismo onde estão

audiovisuais a pedido e, ainda que timidamente, as

representados os reguladores nacionais?

uma matéria que deveria preocupar o poder político, a
questão da independência face aos regulados.
Um dos eixos da revisão da Diretiva dos Serviços de
Comunicação Social Audiovisual, já transposta para o

É inevitável que a regulação tenha uma harmonização da
legislação aplicável, uma cooperação entre reguladores e
até, porventura, um regulador supranacional que lide com o fluxo informativo que ultrapassa as fronteiras.
Depois, há a questão das redes
"Uma coordenação à
sociais, com uma influência muito
escala europeia da
grande na informação das pessoas.
regulação é inevitável.

plataformas de partilha de vídeo. E ainda está em causa a
regulação das plataformas digitais.

Isso pressupõe que as fronteiras da
regulação vão ter de ser ponderadas
com urgência. Hoje em dia há órgãos
de comunicação social que têm jornalistas, que cumprem as regras da
comunicação social, mas há também
outras formas de a informação chegar
aos cidadãos. Há quem lhes chame
órgãos de comunicação social não jornalísticos, que não têm jornalistas.
Aqui há uns anos falava-se de uma
regulação light, uma regulação mais
ténue mas mais pedagógica, para os
meios que estão fora da fronteira da
comunicação social tradicional. Hoje,

Espero que o poder
político esteja sensível a
este quadro crescente de
exigência em relação aos
reguladores, sobretudo
quando se tratar do seu
financiamento"

O ERGA – Grupo de Reguladores
Europeus para os Serviços de Media
Audiovisuais poderá evoluir para ser
esse regulador?

O ERGA estará na origem da solução.
Acho que o futuro estará no reforço
das competências do ERGA no quadro europeu.
Ainda relativamente à legislação
JJ|Mai/Set 2022|39
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europeia, foi aprovado recentemente o Regulamento dos
Serviços Digitais e está em preparação uma nova
legislação sobre a liberdade dos meios de comunicação
social, o EMFA – European Media Freedom Act. Ainda não
se sabe muito bem o que será este ato normativo, mas é
especialmente orientado para a comunicação social e para
áreas sensíveis, como a garantia da independência
editorial, a observação do pluralismo e diversidade, a
universalização de normas da transparência, a
uniformização de regras nas operações da concentração…
Pode colocar-se em risco o equilíbrio entre jurisdições
europeia e nacionais?

Penso que esse quadro levará inclusive a um reforço da
cooperação entre a ERC e a Anacom – Autoridade
Nacional das Comunicações. Em muitos países, existem
reguladores convergentes. Em Portugal, a ideia original é
a de que estamos perante uma regulação dos direitos
humanos e da liberdade, por um lado, e uma regulação
sobretudo económica, por outro. Penso que essa fronteira
deve continuar a existir, não sou partidário de uma fusão
ou de uma integração da ERC e da Anacom. Isso não invalida que não haja zonas de fronteira que exigem o acompanhamento dos dois organismos, uma cooperação cada
vez mais estreita entre eles, sobretudo porque há outros
mecanismos. E, como referia, há a ligação entre reguladores de diferentes países. Uma coordenação à escala europeia da regulação é inevitável. Espero que o poder político esteja sensível a este quadro crescente de exigência em
relação aos reguladores, sobretudo quando se tratar do tinuá-lo com alterações cirúrgicas, quer do ponto de vista
seu financiamento. Não pode continuar a ter, como nos das atribuições e competências, inevitavelmente a serem
últimos anos, um financiamento pela
alargadas, quer sobre a escolha do
Anacom [transferido para a ERC pela
quinto elemento. Quer o Conselho
Direção-Geral do Tesouro] extremada Comunicação Social, quer a Alta
mente irregular.
"Faz todo o sentido haver Autoridade tiveram muitos memConsiderando este quadro de maior
uma cooperação cada vez bros. É adequado ter um Conselho
Regulador com cinco membros.
cooperação – entre reguladores
mais estreita, um
Resta saber se não será o momento
europeus e nacionais, e entre
entendimento e uma
de refletir sobre a escolha do quinto
reguladores nacionais, incluindo a
reflexão conjunta entre a
elemento. Pergunto-me se não é posAutoridade da Concorrência –, este
ERC, a CCPJ [Comissão
sível o poder político respeitar aquilo
poderia ser o momento indicado, no
da Carteira Profissional
que está na lei ou, então, que escolha
plano das políticas públicas, para
de Jornalista] e o
diretamente os cinco elementos, subrefletir mais profundamente sobre uma
Conselho Deontológico
metendo-os a uma votação no quarevisão do modelo de regulação da
do Sindicato"
dro parlamentar ou sujeitando-os a
comunicação social em Portugal, como
um crivo de outras entidades relatiaconteceu há duas décadas, com a
"Se há um crescendo de
vamente ao currículo, à preparação,
“Iniciativa Convergência e Regulação”? queixas e de situações,
como o Conselho de Reitores das
Recentemente, em França, foi criado
significa que há um
um novo regulador, a Arcom, que
problema de alargamento Universidades Portuguesas. É claro
que não estou com isto a dizer que
resulta da fusão de dois outros
da regulação e do
reguladores, o CSA e a Hadopi.
número de falsos órgãos pessoas que não tenham experiência
na área da comunicação social
A inevitável reflexão sobre o futuro da de comunicação social
devam ser automaticamente afastaregulação pode levar o poder político que não respeitam as
das.
a refletir também sobre o modelo ins- regras jurídicas e
titucional da ERC. Creio que seria um deontológicas dos
No que respeita à regulação do
erro não partir do atual modelo, con- jornalistas"
Jornalismo, sabemos que a ERC não
40 |Mai/Set 2022|JJ

regula os jornalistas individualmente considerados, mas os

de Jornalista e o Sindicato dos Jornalistas?

órgãos de comunicação social, ainda que, na prática, as

Faz todo o sentido haver uma cooperação cada vez mais
estreita, um entendimento e uma reflexão conjunta entre
a ERC, a CCPJ e o Conselho Deontológico do Sindicato.
Penso que isso tem sido feito nos últimos tempos, o que é
fundamental, porque há uma fronteira que por vezes não
é fácil de definir entre esses três órgãos e, além disso, porque a reflexão de cada um pode contribuir para a reflexão
do poder político sobre esta matéria no futuro. Aqueles
três organismos têm um papel muito importante na reflexão sobre as alterações, por exemplo, à Lei de Imprensa.

decisões incidam sobre conteúdos jornalísticos.

Sim. Ou sobre eventuais incorreções dos órgãos de comunicação social cometidas diretamente por jornalistas,
embora no quadro de uma estrutura hierárquica em que
seguramente não é apenas uma pessoa que é o eventual
culpado.
Faz sentido a aproximação, o maior diálogo, que foi
havendo entre a ERC, a Comissão da Carteira Profissional

Jornalista,
professor e político

“A

regulação da Comunicação Social. A
experiência portuguesa" (Edições
Almedina, 2022) é a mais recente
publicação do professor Alberto
Arons de Carvalho, autor e coautor de várias obras
de referência sobre o setor - entre outras, "A
liberdade de informação e o Conselho de Imprensa:
1975-1985", PCM, 1986; "A Censura à Imprensa na
época marcelista", Minerva, 1999; "Valerá a pena
desmenti-los?", MinervaCoimbra, 2002; "A RTP e o
Serviço Público de Televisão", Edições
Almedina, 2009 - e de vários livros sobre
Direito da Comunicação Social.
É professor universitário desde 1981
(Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
da Universidade Nova de Lisboa;
Universidade Autónoma). Licenciou-se em
Direito pela Faculdade de Direito de
Lisboa e obteve o grau de doutor em
Ciências da Comunicação pela FCSHUNL.
No plano político, foi fundador do
Partido Socialista e da Juventude Socialista
e deputado à Assembleia Constituinte e à
Assembleia da República (de 1975 a 1983, de 1987 a
1995 e de 2002 a 2009). Desempenhou funções de
secretário de Estado da Comunicação Social nos
governos socialistas liderados por António Guterres
(1995-2002).
Integrou diversos órgãos de regulação dos media Conselho de Imprensa, em 1975 e de 1986 a 1988;
Conselho de Informação para a Imprensa (19771980) e Conselho de Informação para a RDP (19801984), tendo mais recentemente sido vice-presidente
da ERC (2011-2017). É membro do Conselho Geral
Independente da RTP desde 2020.
Nos anos de 1970, foi jornalista do República (19741975) e de A Luta (1975-1976).

Casos como o Notícias Viriato acentuam desconformidades
da legislação setorial.

Aí estou de acordo com a ERC, penso que há mais vantagens na integração. Não estou a falar concretamente do
Notícias Viriato, que não conheço, mas na reflexão em
torno dele. Colocar na regulação o mais vasto número
possível de órgãos que têm uma função de comunicação
social é mais importante do que marginalizar.
Marginalizá-los pode significar para a opinião pública
mais informada que esse órgão não tem o selo de qualidade e a garantia de um órgão de comunicação social.
Integrá-los significa submetê-los a mecanismos obrigatórios de transparência, de obrigação de publicação de estatuto editorial, de sujeição ao direito de resposta, de sancionamento mais pesado quando há crimes eventuais de
difamação (o Código Penal prevê um agravamento de dois terços). Portanto, há mais vantagem do que inconveniente em alargar o
âmbito da comunicação social. Quer se concorde ou não com esses órgãos, eles têm uma
função de comunicação social, mesmo que
sejam panfletários, não rigorosos, demagogos, radicais… Não é por não estarem no
âmbito da comunicação social que deixam de
existir e de ter influência.
As queixas e participações sobre conteúdos
jornalísticos têm vindo a ganhar protagonismo
no conjunto das deliberações da ERC. Que
leitura faz desta realidade de o organismo de
heterorregulação ser cada vez mais convocado para
apreciar conteúdos jornalísticos?

É uma leitura de preocupação. Se há um crescendo de
queixas e de situações, significa que há um problema de
alargamento da regulação e um do número de falsos
órgãos de comunicação social, que não respeitam as regras
jurídicas e deontológicas dos jornalistas. Claro que isso é
ultrapassado pelo fact-checking, pela literacia mediática,
pela autorregulação, mas não creio que algum deles ultrapasse por si a situação e, portanto, continua a ser fundamental a regulação. JJ
* Coordenadora da Unidade da Transparência dos Media da
Entidade Reguladora para a Comunicação Social, docente
universitária e investigadora.
JJ|Mai/Set 2022|41

JANELAS PARA O MUNDO

Lisboa, 20 de junho de 1975. Primeira fotografia publicada, em A Capital. Na legenda,
Manuel Beça Múrias jogou com as palavras: “o cão e o gato no Largo do Rato”

MEIO SÉCULO DE CARREIRA

GABRIELA FERNANDES
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Nascido na Amadora em 1950, Inácio Ludgero frequentou o
curso de Escultura da Escola Superior de Belas Artes de Lisboa.
Iniciou a carreira no vespertino A Capital, em 1972. Repórter-fotográfico de O Jornal do primeiro número (1975) até ao
encerramento, em 1992, passou pela Visão, onde trabalhou até
2008, e é atualmente freelancer. Colaborou com a Sociedade
Portuguesa de Autores, promoveu exposições e participou em
livros, como o álbum fotográfico com textos poéticos “Lisboa,
Capital do Coração”, em 1994. Nesse ano, ganhou o 1.º prémio
do Concurso de Fotografia do Meio Ambiente da Câmara do
Barreiro, na categoria de preto e branco, e o Prémio Gazeta,
graças à “Pietá negra”, captada no Huambo (Angola). A
imagem, reproduzida na capa desta edição da JJ, viria a ser
também distinguida em julho de 1999, pela Associated Press,
como uma das 50 fotografias do século XX. Assinalando os seus
50 anos de carreira, o presidente da República condecorou
Inácio Ludgero, em junho passado, com a Ordem de Mérito.

Abril de 1983. A imagem do dirigente
palestiniano Issam Sartawi,
assassinado em Montechoro, saiu em

O Jornal. E correu mundo

1995. Fotografia de vítimas
do conflito fratricida no
Ruanda entre tutsis e hútus,
também publicada na Visão
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1999. Referendo em Timor-Leste no centro
das atenções. A imagem foi capa do n.º 1
da Jornalismo & Jornalistas. Grande parte
das fotos seria reunida na exposição
“Os Mártires do Silêncio”
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1999. Ainda Timor-Leste
a bater-se pela independência:
ninguém quis deixar de ir votar

2006. Beirute a ferro e fogo, sob bombardeamentos.
Publicada na Visão
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2013. Oradour-sur-Glane, França. Ainda há vestígios do morticínio causado pelos nazis, em fuga após o desembarque na Normandia.
Foto integrou a mostra coletiva “Desassossegos da memória”

2017. Cuba. Entre Che e Nova Iorque. Fez parte de exposição da Sociedade Portuguesa de Autores
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2020. Lisboa em plena pandemia. Publicada no livro “Um Mundo Aflito”, de José Jorge Letria

1 de maio de 2022, Lisboa. A COVID-19 que ainda nos separa é o ângulo da mais recente fotografia de Inácio
Ludgero. Sinal dos tempos: recolhida por telemóvel
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A ÚLTIMA VÍTIMA
DO VALE
DOS CAÍDOS
Como um tropeção linguístico e cultural quase
estragou a carreira de José Valente.
Gonçalo Pereira Rosa
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A

s luzes dos holofotes do Estádio da
Luz começam a apagar-se depois de
uma noite memorável. Os últimos
redactores dos jornais acotovelam-se
para saírem do curto espaço dedicado
à imprensa. Alguns estão visivelmente
tranquilos – as edições dos seus jornais só verão a luz do dia na tarde de quinta-feira, 25 de
Fevereiro de 1965, pelo que a marcha do relógio ainda não
se tornou opressiva. Em contrapartida, os representantes
dos jornais matutinos e do trissemanário A Bola correm
desenfreados para os telefones ou para os táxis que os
conduzirão aos jornais. Para eles, cada segundo conta na
dolorosa fornalha requerida por um jornal à beira do
fecho.
Uma das regras tácitas do Jornalismo desportivo exige
que, à ocorrência de um acontecimento retumbante,
correspondam crónicas igualmente enérgicas e laudatórias. Hoje, foi um desses dias. Na primeira mão dos quartos-de-final da Taça dos Clubes Campeões Europeus, o
Benfica esmagou o Real Madrid por 5-1.
Na tribuna de imprensa. Fernando Soromenho, redactor desportivo do Diário de Lisboa, magica já o título que
dará à crónica do seu jornal: “Eusébio? Só fuzilado!”. Por
A Bola, assiste ao jogo a fina-flor do jornal: Carlos Pinhão,
Carlos Miranda, Aurélio Márcio e Mário Zambujal espremem o sumo do encontro e Alfredo Farinha anuncia:
“Esmagado o ‘monstro sagrado’ do futebol europeu”. No
Diário de Notícias (DN), Alberto Freitas, Zinck Negrão e
Fernando Pires registam: “A realidade impôs-se ao Real”.
O Século, seco e anónimo, marca o episódio com palavras
áridas, sempre cioso do velho lema da casa de que os
acontecimentos não se embelezam – registam-se como um
estenógrafo.
O Mundo Desportivo (MD) tem uma desvantagem: a
próxima edição só será publicada na sexta-feira, 24 horas
depois da concorrência. Resta pouco para dizer. Como
sempre, o jornal aposta num “documentário gráfico”,
explorando a melhor impressão que as artes tipográficas
da Empresa Nacional de Publicidade permitem. Mas é
pouco.
José Valente, o chefe da redacção, matuta numa alegoria que possa reflectir a grandiosidade da vitória do clube
de Lisboa sobre o rival madrileno. No dia do jogo, dir-se-ia que ninguém no jornal acreditara na possibilidade de
goleada. O título de primeira página fora cauteloso em
excesso: “Vencer ou cair dignamente: as únicas soluções
compatíveis com o prestígio do Benfica”. Agora, terá de se
redimir.
Na redacção, no edifício do DN no Marquês de Pombal,
José Valente troca impressões com outros redactores.
Enquanto Couto e Santos, talvez o jornalista português
com melhores contactos na Europa do futebol, escreve
uma crónica sobre as pretensões do Benfica na competição, outros camaradas conversam com Valente.

Eduardo Guita Júnior, especializado em ciclismo, torce
o nariz à ideia que o chefe da redacção burila para assinalar a efeméride. “Sempre achei má ideia misturar desporto com política. Este episódio resume-se a uma escolha
infeliz de palavras”, conta. Luís Alberto Ferreira, que
durante quatro anos fora correspondente do jornal em
Espanha, é consultado. “O Zé Valente quis saber se o título que ele escolhera seria melindroso”, lembra o redactor.
“Disse-lhe que achava a escolha perigosa e, ainda por
cima, factualmente errada. Os Caídos tinham sido muito
mais os republicanos”.
José Valente, porém, não quer abdicar da ideia que lhe
parece genial. Impõe a sua decisão. Para a posteridade, na
edição do dia 26, o jornal titula: “O Vale dos Caídos
mudou-se para Lisboa”. Mais à frente, tenta desenvolver a
ideia com alguma precipitação: “Não foi realmente a
batalha de Aljubarrota. Nem tão pouco a de Valverde, ou
qualquer outra em que os espanhóis e os portugueses
tivessem escrito páginas gloriosas da sua história. Mas foi
bonito assistir-se à vitória do Benfica...”
Está prestes a desabar sobre o jornalista e o jornal um
terramoto ibérico.
O Vale dos Caídos é um monumento incómodo na história espanhola. Pouco depois da conclusão da Guerra
Civil, Franco decidiu criar um memorial aos soldados
falangistas tombados durante o conflito. Entre 1940 e
1959, cerca de 30 mil combatentes foram ali sepultados, na
serra de Guadarrama, com honras militares. O monumento foi erguido por trabalhadores contratados, mas também
por prisioneiros republicanos forçados a erigir a obra
como parte da penitência por combaterem as tropas falangistas. Dedicado à memória de Primo de Rivera, fundador
da Falange Espanhola, e considerado a maior vala comum
de Espanha, é uma edificação de significado incómodo
para os espanhóis.
Em 1957, Franco emendou a orientação original, considerando que o Vale dos Caídos era um monumento à unificação do povo espanhol, mas, para a oposição à ditadura, foi sempre entendido como um marco de triunfalismo
dos falangistas. A mera circunstância de Franco ali ter sido
sepultado, nas imediações de muitas das suas vítimas, é
suficiente para despertar discussões intermináveis sobre
ideologia e monumentalidade.
Em 1965, data do incidente, o Vale dos Caídos não se
discute em Espanha. Aceita-se com uma reverência às vítimas e uma certa prosápia dos vencedores… até um jornalista português o colocar em causa, despreocupadamente,
numa crónica sobre futebol.
A PIDE ENTRA EM ACÇÃO

É difícil avaliar de onde parte a primeira contestação à
estranha primeira página que o MD distribui pelas bancas.
Nas zonas de fronteira terrestre ou aérea, o jornal capta a
atenção dos leitores espanhóis. Mal se apercebe do problema diplomático que tem em mãos, a direcção da PIDE
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A publicação da edição controversa do Mundo Desportivo produz um frenesi na sede da polícia política, com pedidos a todas
as secções para apreensão do jornal

emite a ordem de serviço n.º 108/65, requerendo a apreensão imediata do jornal. Quanto menos exemplares circularem, menores serão as repercussões, mas, na psicologia de
uma nação sob ditadura, um jornal interdito é como um
fruto proibido.
Em poucas horas, os vários postos de fronteira comunicam com a direcção, dando conta do sucesso relativo das
apreensões. Do Funchal, ao meio-dia do dia 27, informase: “PSP local ajuda apreensão último número jornal MD.
Esta delegação está procedendo harmonia”. Em Faro,
António Gonçalves Dias, chefe da subdelegação, dá conta
do burburinho causado pelo jornal em Vila Real de Santo
António “em face de título inserto na primeira página, alusiva ao monumento a Los Caídos”. O ruído não se limita
ao lado português da fronteira: “Nesse mesmo dia, esteve
naquela vila o comissário provincial da polícia espanhola
de Huelva, que pretendia ler um desses jornais. Foi informado, pelo chefe daquele posto, que os mesmos haviam
sido todos apreendidos pela PSP, fazendo-lhe ver que não
havia qualquer carácter político no assunto”.
De Elvas, o chefe de brigada Luís Martins Ferreira faz
saber que a secção local da PSP foi mobilizada para essa
acção, mas, “nesta cidade, causou forte repulsa a epígrafe
daquele jornal, na medida em que o responsável misturou
a política com o desporto. O acontecimento tem sido bastante verberado, dadas as amistosas relações existentes e
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que um indivíduo sem escrúpulos tentou menosprezar”.
Como um formigueiro, as secções da PIDE reportam para
Lisboa, testemunhando a expansão nacional do MD.
Parece evidente que não bastará recolher jornais. No
documento de Elvas, um inspector com assinatura irreconhecível rabisca: “Visto. Convoque-se o autor do artigo
para ser ouvido em declarações”.
A Censura não revê provas do MD e percebe-se o desprendimento dos censores: o cadastro do Secretariado
Nacional de Informação sobre as infracções cometidas
pelo jornal até esta data é curto – duas ocorrências, uma
das quais arquivada sem multa. Do ponto de vista do controlo da informação, A Bola, alvo de suspensão de publicação durante um mês em 1946 por sátira a um pseudo-jogo
internacional, e o Record, autor de algumas infracções
administrativas, são mais problemáticos.
Consciência do regime, o Diário da Manhã do dia 27
procura amenizar o incidente diplomático, fazendo ver
aos parceiros ibéricos que o episódio resultara da irresponsabilidade de um jornalista e não de uma campanha
de fundo do governo. Em nota editorial sob o título “Não
está certo”, o jornal de Barradas de Oliveira refere a
“lamentável falta de respeito à expressão Vale dos
Caídos”. Prossegue depois: “Acreditamos que não houve
má intenção no facto, mas apenas um excesso de entusiasmo que levou a não se considerar devidamente a venera-

ficado como irreverente pela
embaixada de Espanha na capital
portuguesa, motivando uma resposta enérgica ao periódico”. Sem
vontade de respigar a humilhação
desportiva do clube espanhol, a
Marca vê no incidente a oportunidade de canalizar a fúria dos leitores nacionalistas, puxando a nota
do correspondente português para
a primeira página.
Henrique Monteiro fornece mais
informações aos leitores espanhóis.
A Censura já ordenara a remoção
dos exemplares dos pontos de
venda e “o provável, neste momento, é que, além da sanção correspondente, sejam tomadas medidas
para evitar semelhantes exageros,
sem que se possa descartar outra
sanção de maior gravidade”.
“Henrique Monteiro era um jornalista da velha guarda, juntamente com Ernesto Silva, Mário
Macedo e outros”, conta Jorge
Schnitzer que ainda conviveu com
o veterano na apertada redacção de
A primeira página de 26 de Fevereiro de 1965. José Valente glosava com o célebre
A Bola na Travessa da Queimada.
mausoléu das vítimas da Guerra Civil Espanhola
“Com a entrada dos redactores
ção religiosa que deve ter-se pelo santuário cristão e mais jovens (como eu e Santos Neves), [o chefe da redacpatriótico da grande nação irmã. Quando se fala em Vale ção] Vítor Santos negociou com eles a sua passagem à
dos Caídos, há um conjunto de coisas sérias que não reforma. Era um senhor calvo, já de muita idade. Tinha
podem deixar de impressionar, desde o sangue de um um escarrador junto à sua secretária. Um nojo. No dia em
milhão de mortos sacrificados ao delírio de doutrinas mal- que se reformou, fez-se uma festa na redacção para se deisãs que subvertiam a Espanha até à ideia de paz e de uni- tar o escarrador para o lixo”.
dade que se firmou sobre o martírio e, por fim, a consagração num dos mais grandiosos monumentos do mundo EM APUROS
inteiro”. O diário oficioso conclui: “Nós também rejubilá- O episódio do Vale dos Caídos representa para Raul de
mos com a vitória do Benfica. Mas, além de não ser de Oliveira, o director do MD, o último combate de uma vida
boas maneiras e espírito desportivo fazer graça com a ao serviço do Jornalismo. Como uma sequência de domiderrota do adversário, é repugnante a falta de respeito nós, cada peça derrubada implica a queda da seguinte até
pelas coisas sérias e sagradas”.
a avalancha de repercussões chegar a José Valente. No
No Arquivo Histórico e Diplomático, não se encontra- próprio dia 27, a Direcção dos Serviços de Censura comuram até à data documentos que certifiquem a existência nica a Raul de Oliveira a decisão de suspensão do jornal.
de um protesto formal da embaixada de Espanha ao Com a indicação “urgentíssimo” no despacho, António
Governo português, mas a irreverência de José Valente Neves Martinha comunica que, “por determinação supechega certamente ao público espanhol graças aos “esfor- rior, foi ao jornal MD, da direcção de V.Ex.ª, aplicada a susços” de um jornalista de A Bola, correspondente do jornal pensão por um número, pelo que não poderá esse jornal
espanhol Marca em Portugal. A quente, no dia 26, o publicar-se no seu próximo dia de saída, ou seja, na
correspondente Henrique Monteiro remete a notícia do segunda-feira, dia 1 de Março próximo”. A interdição
dia por telefone para Madrid: “O jornal matutino Mundo “fundamenta-se no facto de se ter inserido na primeira
Desportivo apareceu esta manhã com um título a toda a página deste último número expressões ofensivas para
largura de página relativo ao encontro de futebol Benfica- um país amigo”.
-Real Madrid, no qual se lia: ‘O Vale dos Caídos MudouNeves Martinha assumira a direcção dos Serviços de
se para Lisboa’”. O relato prossegue: “Este título foi quali- Censura em Junho de 1961, depois de um longo tirocínio
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como subdirector. Como comenta o historiador Joaquim
Cardoso Gomes, “Martinha, licenciado em Direito,
monárquico na juventude, iniciou a carreira política
como presidente da Câmara Municipal de Mafra entre
1936 e 1939, pertencendo activamente à União Nacional
e à Legião Portuguesa. No pós-guerra, entrou para os
quadros da Direcção-Geral da Administração Política e
Civil, do Ministério do Interior, percorrendo entre 1941 e
1948 as secretarias dos governos civis de Vila Real,
Setúbal e Santarém”. Nomeado para a Censura, “nunca
pertenceu ao círculo político próximo de Caetano, o
grupo da Choupana, pejorativamente designado na
Legião como marcelinos, mas manteve uma relação de
segunda linha desde os tempos de estudante em Lisboa
que proporcionou um reencontro político que iria perdurar além da chamada de Caetano a Presidente do
Conselho”.
Desconhece-se o teor das discussões na administração
do jornal e o esforço que Raul de Oliveira terá feito para
segurar o seu chefe da redacção, mas a empresa é categórica: um incidente desta magnitude, que coloca em causa
a sobrevivência do jornal, tem de ser resolvido exemplarmente: José Valente será despedido e o desfecho noticiado em curta nota editorial no jornal seguinte, o do dia 5.
Em 48 anos de ditadura, é o único caso de um chefe de
redacção demitido por crime de imprensa.
A diplomacia, porém, exige respostas mais céleres. E o
governo português sente necessidade de esclarecer o seu
congénere espanhol do carácter extraordinário do incidente. Por isso, na edição de 28 de Fevereiro, a Marca
publica uma carta de Luís Filipe de Oliveira e Castro, conselheiro de imprensa da embaixada portuguesa em
Madrid. Nela, o diplomata regista: “A imprensa desportiva de Portugal não está sujeita a censura prévia, pelo que
o MD publicou o título sem conhecimento de qualquer
autoridade portuguesa”. Mais: “As autoridades portuguesas, mal tiveram conhecimento das infelizes expressões
usadas por aquele periódico, ordenaram POR SUA LIVRE
E ESPONTÂNEA INICIATIVA, apreender todos os exemplares ainda em venda, instruindo um processo contra o
próprio jornal”.
Oliveira e Castro informa ainda os leitores da Marca de
que a resposta portuguesa fora tão célere que o Governo
espanhol não tomara sequer conhecimento oficial do problema, pelo que, ao contrário do que Henrique Monteiro
se apressara a comunicar, “não houve qualquer protesto
da embaixada de Espanha em Lisboa, pois a espontânea
iniciativa das autoridades portuguesas antecipou-se e, na
medida do possível, reparou o mal causado e ofereceu as
desculpas devidas aos representantes de um país amigo”.
Está reparado o potencial incidente diplomático. Na
cópia deste recorte no processo que a PIDE abrira para
este caso, a anotação de um inspector clarifica que a polícia se desinteressa a partir do dia 10 de Março da abertura de um processo-crime contra o jornalista: “Por determi52 |Mai/Set 2022|JJ

José Valente em 1959, ao lado do árbitro internacional Joaquim
Campos e, à direita, o documento da Censura que certifica
a interdição do jornal por um dia

nação do Exmº Sr. Director, que conhece pessoas que
afiançam politicamente o José Valente, deixou de ser
necessário tomar-lhe declaração”. O que se terá passado
entretanto?
ESCRUTINADO DESDE JOVEM

José Agostinho dos Santos Valente foi, como muitas personalidades relevantes do desporto português, um casapiano. Ali molda o carácter e descobre a vocação para o
futebol. Pratica a modalidade com alguma notoriedade,
jogando a defesa-direito. Alentejano de Moura, regressa
ao clube da terra e tenta a sorte durante cinco anos. Não
se profissionaliza, pelo que volta à capital no início dos
anos 1940. É jovem, precisa de se empregar. Candidata-se
à função pública e cumpre o serviço militar, atingindo o
posto de furriel. A partir de 1949, com 27 anos, “exerce
funções no Grémio dos Armazenistas Exportadores de
Retalhistas do Azeite, onde foi colega do grande jogador
do Benfica, Guilherme Espírito Santo”, lembra Luís
Alberto Ferreira. Para essa admissão, é fundamental a
recomendação do seu cunhado, Gonçalo de Mesquitela,
então presidente do Grémio e amigo de infância de
Marcello Caetano.
Nas viagens de comboio entre a sede do Grémio e
Paço de Arcos, onde reside até 1956, trava amizade com
Carlos Pinhão, então ainda na redacção do MD. Será
Pinhão a apresentá-lo a Raul de Oliveira, recomendando-o para o jornal. Ao longo da carreira, como outros
camaradas, Valente concilia o trabalho com a carreira jornalística.
No MD, ascende velozmente. Escreve bem e com fluidez. Não tem o talento para a reportagem de Carlos
Pinhão e Alfredo Farinha, os seus antecessores no jornal,

mas é persistente e cria uma boa rede de contactos. Na
edição de 13 de Fevereiro de 1957, o jornal classifica-o
mesmo como “um dos críticos de futebol mais sabedores
da nova geração”. O que o jornal não diz, mas até a PIDE
sabe, é que José Valente é “um ferrenho simpatizante do
S. L. Benfica”.
No MD, Valente forma com Couto e Santos, José
Sampaio, Guita Júnior, Luís Alberto Ferreira, Adriano
Peixoto, Vasco Santos, Frederico Cunha e José Ilharco uma
equipa competente. Dá também oportunidades aos
jovens que lhe batem à porta: Alexandre Pais, futuro
director do Record e do 24 Horas, é um desses jovens a
quem Valente permite colaborar no Jornalismo desportivo: na ocasião, como atleta-jornalista em 1964 nos Jogos

da FISEC, em Espanha. O jornal, porém, parece estar no
início de uma curva económica
descendente, talvez em virtude
do estranho processo que o leva
a nomear Trabucho Alexandre
em Dezembro de 1954 para a
direcção (em co-direcção com
Raul de Oliveira), revertendo
depois a situação em Março de
1956. Nunca se esclarece totalmente a decisão, mas tudo indica que a convulsão custa ao jornal a saída de Carlos Pinhão e
Alfredo Farinha, que marcarão
indelevelmente as páginas do
jornal rival.
A história da imprensa desportiva tem exacerbado o papel
de A Bola, menosprezando os
contributos dos concorrentes –
na história como na vida, os
sobreviventes ficam de pé para
contar a história mais conveniente. Luís Alberto Ferreira,
que colaborou com A Bola e o
MD, tem opiniões firmes sobre
o tema: “Os nossos enviadosespeciais eram, por vezes, compelidos a ‘abastecer’, também, a
secção desportiva do DN. O
curioso é que nos jogos das
quartas-feiras europeias, nós,
em termos de reportagem, batíamos A Bola”, conta. “Após o
jogo, no hotel, o enviado de A
Bola transmitia umas notas
sobre o jogo e a crónica era trabalhada por um numeroso
piquete que procurava escrever
ao estilo do enviado: crónica,
cabinas, tudo. Nós, sim, trabalhávamos toda a madrugada, à máquina, no hotel, enquanto o colega de A Bola jantava – luxo a que não nos dávamos. Tragávamos umas
sanduíches e a maratona findava ao amanhecer. Logo a
seguir, íamos com a equipa para o aeroporto. E as nossas
reportagens saíam na sexta-feira, devidamente arquitectadas e… escritas pelo próprio”.
Como nos velhos combates de pugilismo, os sobreviventes do MD gostam de contar as entrevistas exclusivas
com Kopa e Di Stefano, com o presidente da FIFA ou com
Eddy Merckx. Luís Alberto Ferreira vai até mais longe: “A
maior, mais visceral, mais completa entrevista com
Eusébio, fê-la o MD. Mas quem viveu do Eusébio foi A
Bola. Até certo ponto, à custa do Eusébio”. São os pequeJJ|Mai/Set 2022|53

HISTÓRIAS
DE
JORNALISTAS

A ú l t i m a v í t i m a d o Va l e d o s C a í d o s

nos troféus de uma guerra perdida com a extinção do jornal na década de 1980.
EPÍLOGO

A imprensa portuguesa não é autorizada a noticiar o caso
para não lhe dar maior amplificação, mas ele é interiorizado em todas as redacções como aviso à navegação. A Bola,
já escaldada pelo incidente de 1946, usa o episódio como
lembrete dos riscos que um acto irreflectido pode causar a
todos: “Lembro-me de o Vítor Santos dizer: ‘Isto não pode
acontecer aqui. O jornal é o nosso ganha-pão. Num desportivo, não há lugar para política’”, conta Jorge Schnitzer.
“Aliás, no meu início no jornal, explicaram-me as regras.
Os árbitros são como juízes, são a autoridade. Não se
questionam e são tratados por senhor. Até na ficha técnica. Num acto de rebeldia, lembro-me que não respeitava
essa regra. Esquecia-me de pôr o senhor. No princípio, o
chefe emendava, mas não dizia nada... Depois, começou a
sair sem isso. Américo Tomás também era sempre ‘o venerando chefe de Estado’ nas legendas de A Bola”.
Na primeira edição após a suspensão, o MD introduz
uma nota de 14 linhas sob o título Esclarecimento: “A
Empresa Nacional de Publicidade e o director do MD
lamentam e repudiam as expressões contidas numa crónica inserida neste jornal e que feriram a sensibilidade dos
seus leitores. Ao autor da referida crónica, chefe da redacção do MD, único e total responsável pelo escrito que veio
a público, foram aplicadas as sanções que o caso requeria”.
Em Espanha, curiosamente, a notícia já fora transmitida: o ABC do dia anterior noticiara: “Chefe da redacção do
MD lisboeta destituído”. Há uma explicação lógica: a ANI,
agência noticiosa, já transmitira para o mundo a notícia da
destituição e da substituição de José Valente por Afonso
Vaz Lacerda, então nas funções de secretário-geral da
Federação Portuguesa de Futebol. Na mesma edição do
dia 5, o MD publica duas despropositadas colunas sobre a

Raul de Oliveira, fundador e director do Mundo Desportivo, era a
alma do jornal. Este episódio constituiria também o seu epílogo no
Jornalismo desportivo
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amizade luso-espanhola. É uma declaração de apaziguamento que fecha o ritual de sacrifício imposto pela crónica do dia 26.
José Valente fica desamparado durante três meses, mas
ainda tem amigos na redacção, sobretudo a cumplicidade
alentejana e familiar com Urbano Rodrigues, velho chefe
da redacção aposentado do DN, mas ainda com influência
na empresa. A PIDE conclui o inquérito no final de Março,
sem detectar malícia no caso do Vale dos Caídos, pelo que
não há obstáculos à reintegração, desde que esta seja discreta.
José Valente é assim readmitido na Empresa Nacional
de Publicidade e colocado no DN. “Descia um andar no
edifício, subia na escada profissional”, registou mais tarde
o seu obituário. Chefiou ali os serviços de Propaganda e
Províncias até 1974.
Em contrapartida, no início de 1966, a administração da
empresa conclui que Raul de Oliveira, alma e mentor do
jornal desde a primeira hora, já não serve para o cargo e
solicita ao Secretariado Nacional de Informação a validação do nome de José Moreira Boavida-Portugal, antigo
chefe-adjunto da redacção de O Século, para director.
“Raul de Oliveira era um bom repórter, tinha sagacidade
para agarrar as coisas e escrevia bem. Era muito culto.
Dentro do desporto, era dos que tinham mais categoria.
Era uma pessoa muito sensível e muito afável com toda a
gente e estimado por todos”, conta Guita Júnior. “Já para
o fim da vida, mandaram-no para casa, reformaram-no. E
foi mau para ele. Ele nascera naquele jornal, ali deveria
morrer. Pouco depois da Volta a Portugal de 1965, deramlhe essa novidade. Chegaram a estar os dois directores e
ele percebeu o que ia acontecer. Foi substituído por
Boavida-Portugal, um homem que tinha pouco que ver
com o desporto. Não simpatizei com ele. Era um tipo
fechado”.
Amigo de Fernando Pires, consciência crítica do DN
durante 50 anos, José Valente mantém-se no jornal
mesmo após a Revolução. Ascende a sub-chefe de redacção. Alice Vieira ainda trabalhou com ele: “Como jornalista, era fraco, mas simpático com os colegas. Ainda foi meu
chefe”, na secção de Informação Geral, mais tarde transformada em Sociedade, conta a escritora.
Luís Alberto Ferreira colaborou com frequência com
José Valente e recorda um homem “de grande carácter,
irrepreensível. Como chefe da redacção, tinha gestos
bonitos: certa vez, quando me desembaracei bem de uma
missão em Zagreb, ele deu-se ao trabalho de ir ao aeroporto aguardar-me à chegada e transmitir calorosos cumprimentos pelo êxito profissional. Ele era assim”.
José Valente sofre, entretanto, um drama terrível, com
a perda de um filho no Rio de Janeiro, vítima de um crime
violento. Decide antecipar a reforma em 1985. Morre em
Lisboa no dia 11 de Março de 1990 e é sepultado na sua
Moura natal. Foi, de certa forma, a última vítima do Vale
dos Caídos espanhol. JJ

CASA DA
IMPRENSA

ALUNOS DO INSTITUTO
PORTUGUÊS DE FOTOGRAFIA
EM EXPOSIÇÃO COLECTIVA
Mostra reúne obras de 20 estudantes do curso profissional

N

la de fotografia em Portugal, renovaram a sua paixão e
ambição na fotografia e ensaiaram pedagogicamente o
mundo ‘romântico’ do fotojornalismo”.
A visita à exposição é mais ampla do que as fotografias aí
expostas, pois através de links fornecidos pelos autores em
QR codes podemos ter acesso aos projectos e portfólios de
Alexandra Paramêrs, Gonçalo Rabiais, Joana Coelho, João G.
Azevedo, João Vilaça, Luis Rossa, Magdalena Seidenspinner,
Marco Soares, Francisca Leitão, Marta Diegues dos Santos,
Pedro Nogueira, Pedro Antunes Figueira, Pedro Rosário
Nunes, Raquel Martins, Rui Barroso, Rui Costa, Stefano
Melis, Vanda Pereira e Vitória Moleirinho.
A exposição, inaugurada a 7 de Setembro com a presença dos autores, decorre até 7 de Outubro. No período
em que está patente, serão organizadas visitas comentadas, em datas a anunciar, e promovido um debate aberto
ao público, no último dia, onde se serão abordadas as
“Perspectivas do Fotojornalismo em Portugal”. JJ

PEDRO ROSÁRIO NUNES

a sequência das ações de divulgação
que tem realizado na última década
para a promoção de fotojornalismo
em Portugal, através de exposições,
da edição de publicações ou da organização de debates, a Casa de Imprensa apresenta, em co-organização
com a associação CC11, a exposição de fotografia
Colectiva de 20 Estudantes do Instituto Português de
Fotografia (IPF), com a curadoria dos professores Carla
Fragata, José Carlos Carvalho e José Manuel Ribeiro.
Como descreve o texto de apresentação, “a diversidade
dos seus olhares é tão ampla como as suas origens e percursos. Vieram do Brasil, da Alemanha, de Itália, do
Algarve, de Leiria e do Porto, estudaram antes Jornalismo,
belas artes, cinema, direito, dança e no final dos seus estudos de fotografia no IPF uma vez mais juntaram-se neste
projecto de uma exposição colectiva. Na mais antiga esco-
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SINDICATO

DEBATER O JORNALISMO:
DOS ENSINAMENTOS
DA ACADEMIA À REALIDADE
PROFISSIONAL
Miguel Midões

O

Sindicato dos Jornalistas (SJ), através
da Direção e do Conselho Deontológico, colocou em andamento um
conjunto de conversas acerca do
Jornalismo, nos mais diversos ângulos, que tem o debate como base. O
arranque aconteceu na Aula Magna
do Instituto Politécnico de Viseu, num primeiro encontro
sobre o “Futuro do Jornalismo”, que contou com a presença
dos jornalistas Luís Simões, do jornal A Bola, também
enquanto presidente do SJ, Frederico Correia, correspondente da SIC naquela região do país, tal como Mariana Silva
o é para a TVI/CNN, e ainda Sandra Rodrigues, responsável
pela informação no Jornal do Centro e correspondente do
Público. Nesta primeira sessão, abordaram-se temas como a
precariedade, o combate à desinformação e a concentração
nas principais metrópoles, com destaque para Lisboa,
assuntos que se apresentam como alguns dos principais
desafios do futuro do Jornalismo.
Este ciclo de conversas, que acolheu o nome de
“Conferências da Imprensa”, surge em parceria com a
Sopcom – Associação Portuguesa de Ciências da
Comunicação e o CEISXX – Centro de Estudos
Interdisciplinares do Século XX, da Universidade de
Coimbra. A intenção da Direção do SJ é que ocorram próximos e interligados com a academia, nomeadamente com
as instituições portuguesas, públicas e privadas, que formam jornalistas. Em Viseu, por exemplo, a iniciativa contou com o apoio da coordenação do curso de Comunicação Social.
Este conceito de “Conferências da Imprensa” pretende
“inverter a ideia tradicional de conferência de imprensa,
com assuntos públicos destinados a informar os media e
os jornalistas”, explica Carlos Camponez, membro do
Conselho Deontológico. Neste sentido, para concretizar o
ciclo de conferências foram identificados “temas relevantes do Jornalismo e dos media”, a debater com “caráter
regular, em todo o país - com associações de jornalistas,
universidades com formação em Jornalismo, associações
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de público, etc.”, acrescenta. Outra ambição desta iniciativa passa por disponibilizar os conteúdos abordados através de podcast e de plataformas digitais. Em cima da
mesa, estão assuntos como a manifestação de opinião dos
jornalistas nas redes sociais, o processo de “uberização” da
profissão ou a autorregulação do Jornalismo.
Já para a direção do SJ, o objetivo a atingir com a
realização destas conferências junto dos estudantes
de Jornalismo e comunicação é proporcionar aos
alunos, futuros profissionais da área, o debate de
ideias que colmatem algumas possíveis lacunas em
áreas como ética e deontologia da profissão, direitos

e deveres dos jornalistas, acesso à profissão e constrangimentos atuais, bem como apresentar o próprio
sindicato, os valores que defende e os serviços que
presta em prol do jornalista.
Em termos académicos, quando analisados todos os
cursos de formação de jornalistas em instituições de ensino superior, o panorama é animador no que respeita à
existência de unidades curriculares nas quais se discutem
os assuntos acima mencionados, ligados às questões éticas
e deontológicas da profissão. Do levantamento feito pela
Direção do SJ, logo após a tomada de posse e com vista à
realização deste ciclo de conferências, das 17 instituições
públicas e 11 privadas que ensinam comunicação e
Jornalismo em Portugal, apenas uma não oferecia uma
unidade curricular sobre questões de direito e deontologia dos jornalistas (Instituto Politécnico de Viseu), tendo
sido, ainda assim, assegurado pela coordenação do referido curso que estas temáticas estavam diluídas por outras
unidades curriculares (por exemplo: Audiências e
Literacia Mediática) e havendo garantias de que uma unidade específica será introduzida, no próximo ano letivo,
com a reestruturação do curso de Comunicação Social.
Também na Universidade da Madeira (com curso apenas
de Comunicação) existe somente Introdução ao Direito,
sem qualquer referência a Ética ou Deontologia. O mesmo
que se passa no ISMAI – Instituto Universitário da Maia
(onde existe Direito da Comunicação), ou na
Universidade Lusófona, em que estes assuntos serão aborJOÃO MIGUEL RODRIGUES

dados na disciplina de Responsabilidade Social dos
Media.
A maior parte dos cursos de ensino superior focados na
área dos media mostra que as disciplinas voltadas para os
valores éticos, morais e deontológicos do Jornalismo pretendem compreender os princípios fundamentais da profissão, mas também apontam caminhos como a compreensão do funcionamento dos órgãos de comunicação
social e as implicações estruturais na prática quotidiana da
atividade jornalística, aparecendo comummente a referência e análise do Código Deontológico dos Jornalistas e
os desafios à autonomia profissional no contexto atual em
que se produz Jornalismo em Portugal. Temas que permanecem bastante atuais, tendo em conta a cobertura jornalística que tem sido feita de assuntos mais sensíveis, como
a guerra na Ucrânia ou o caso da criança que foi vítima de
maus-tratos e de violência em Setúbal.
Apesar de a formação estar a seguir um caminho correto e muito adequado à profissão, algo está depois a falhar
no terreno e no contexto profissional. Aliás, esta disparidade levou mesmo o Conselho Deontológico a pronunciar-se sobre a forma como os jornalistas fizeram a cobertura do caso da criança de Setúbal, tendo sido destacado,
em finais de junho, o desrespeito pelo ponto 8 do Código
Deontológico, nomeadamente quando se afirma que “o
jornalista não deve identificar, direta ou indiretamente,
menores, sejam fontes, sejam testemunhas de factos noticiosos, sejam vítimas ou autores de atos que a lei qualifica
como crime”.
Em nota publicada no site do SJ, pode ler-se que “a alteração do Código Deontológico foi considerada um progresso na defesa dos direitos das crianças” e que, também
por isso, o Conselho “lamenta que os jornalistas e os
media se deixem afetar por acontecimentos dramáticos,
de que o caso de Setúbal, agora, ou o de Peniche, em 2020,
são apenas dois exemplos mais recentes, caindo em tratamentos informativos exaustivos que não preservam a
identidade e a privacidade dos cidadãos e não atendem às
condições de serenidade, liberdade, dignidade e responsabilidade das pessoas envolvidas”.
No fundo, a tarefa apresenta-se até como algo simples.
Cumprir apenas aquilo que é aprendido, debatido e
adquirido enquanto estudantes de Jornalismo, mas que
parece esquecer-se no momento em que a profissão se
exerce atrás de uma câmara ou de microfone em punho.
Assim, o Conselho Deontológico, na mesma nota “insta
os jornalistas a procederem a um debate e a uma reflexão
sobre estes aspetos, não deixando de considerar que é
precisamente perante casos de particular dramaticidade e
na forma como trata pessoas em situações particularmente fragilizadas – pelo facto de terem sido vítimas, de
serem suspeitas de crimes, ou de estarem em profunda
dor – que o Jornalismo e os media se distinguem pela
nobreza dos seus valores éticos, deontológicos e responsabilidade social”. JJ
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Prémio Jornalismo em Saúde

Dulce Salzedas distinguida
por carreira ímpar
Paulo Martins

U

ma distinção que “surge
numa altura de confusão
entre o essencial e o
acessório, em que muitas vezes o
urgente nos faz perder de vista o
relevante, que é a importância de
informar com seriedade e rigor”.
Dulce Salzedas, jornalista da SIC
especializada em saúde, lançou este
alerta ao agradecer o
reconhecimento da qualidade do seu
longo percurso, materializado na
atribuição do Prémio Carreira – nova
categoria do Prémio Jornalismo em
Saúde, promovido pela Apifarma e
pelo Clube de Jornalistas –, que
resulta de escolha direta do júri.
Na sessão de entrega dos
galardões, realizada em junho na sede
do Clube de Jornalistas, Lúcia
Gonçalves, vencedora do Grande
Prémio – pela primeira vez
autonomizado dos restantes –
mostrou-se convicta das
potencialidades do Jornalismo para
“derrotar o medo e a ignorância”,
sobretudo no contexto da propagação
da COVID-19. A reportagem “Estado
Crítico”, transmitida na SIC – que
contou com a participação dos
repórteres de imagem Pedro Tiago,
Joaquim Gomes e Luís Dinis e a
edição de Miguel Castro – concentrase no combate à pandemia. Tema
comum aos trabalhos “A Longa
estrada pós-Covid”, publicado na
Visão, que valeu a Vânia Maia o
prémio na categoria Imprensa, e “A
Máquina de salvar vidas”, no Público,
da autoria de Sofia Neves (texto),
Teresa Pacheco Miranda (vídeo),
Manuel Roberto (fotografia) e Rui
Barros (web), distinguida em
Jornalismo Digital.
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Na categoria Televisão, também
foi escolhida uma reportagem da
SIC. Trata-se de “Os maestros das
emoções”, da autoria de Catarina
Marques, em que se envolveram
ainda Humberto Candeias (repórter
de imagem), Rui Félix (editor de
imagem), Rui Branquinho (colorista),
Fernando Ferreira (grafismo),
Cláudia Araújo (produção) e Luís
Marçal (coordenação). Filipe SantaBárbara conquistou o prémio de
Rádio, graças a “Apontados a dedo”,
reportagem com pós-produção
áudio de Margarida Adão, emitida
na TSF, que recorda o impacto da
pandemia do VIH/SIDA, há quatro
décadas.
O prémio Mérito Universitário
Revelação, vocacionado para peças
produzidas por estudantes, coube a
Rui Vieira Cunha, por “Síndrome de
Tourette: Os tiques não os definem”,
em que colaboraram Ana La-Salete
Silva, Leonor Hemsworth e Miguel
Freitas – todos alunos da
Universidade do Porto. Rui Vieira
Cunha dedicou o galardão aos
entrevistados no âmbito da

reportagem, portadores de uma
doença rara, “que nos deram o
privilégio de conhecermos as suas
histórias”.
Satisfeito com a qualidade dos
trabalhos apresentados, o presidente
da Apifarma revelou que na próxima
edição será introduzida uma nova
categoria temática, a saúde digital.
João Almeida Lopes sublinhou que a
consolidação desta iniciativa também
se deve à “seriedade e dedicação” do
Clube de Jornalistas, parceiro desde o
lançamento, em 2016. O facto de as
reportagens concorrentes
proporcionarem um “mergulho na
realidade deste último ano” foi
destacado por Maria Flor Pedroso,
presidente do Clube, exprimindo o
desejo de que os jornalistas
portugueses aprofundem a
abordagem de temas relacionados
com a saúde.
O júri do Prémio Jornalismo em
Saúde – Apifarma/Clube de Jornalistas
integrou os jornalistas Cesário Borga,
Carlos Lobato e António Borga, o
enfermeiro António Santos e o
médico Jorge Penedo. JJ

João Almeida Lopes, Dulce Salzedas e Maria Flor Pedroso

Tiago Rodrigues é o próximo
entrevistado do clube

T

iago Rodrigues, o encenador
e dramaturgo português que
alcançou o topo do mundo do
teatro ao assumir as funções de
diretor do Festival de Avignon, será
o próximo entrevistado do Clube de
Jornalistas, no âmbito da iniciativa
realizada em parceria com a
Agência Lusa e a Escola Superior de
Comunicação Social do Instituto
Politécnico de Lisboa, para celebrar
o 50º aniversário anos da Revolução
de 1974 e o 40º do Clube, que
ocorre no próximo ano.
O primeiro-ministro, António
Costa, foi em abril passado o
protagonista da estreia do evento
“Clube de Jornalistas 25_40_50”
(correspondendo o 25 ao número de
questões colocadas), que conta com
o patrocínio da Associação
Mutualista Montepio e o apoio
institucional da Comissão dos 50
anos do 25 de Abril. O figurino
adotado assenta na constituição de
uma equipa de jornalistas de
diferentes gerações, que realizam em
conjunto a entrevista. Até 2026,
quatro vezes por ano, figuras
públicas de diversas áreas serão
convidadas a participar. A Agência
Lusa fornece o vídeo das entrevistas
aos seus clientes e realiza o
tratamento jornalístico que entender.
Todas as imagens, áudios e textos são
cedidos sem contrapartidas
financeiras nem direitos. O vídeo
integral das entrevistas fica
disponível no canal de YouTube do
Clube de Jornalistas.
Na mesma perspetiva de
celebração de meio século de
democracia, o Clube de Jornalistas
está a promover, na sede da Casa da
Imprensa, em Lisboa, a série
“Conversas de Jornalistas” que
noticiaram o 25 de Abril. Na primeira
JJ
sessão, em
junho, participaram os

FILIPE FERREIRA

que sabiam que algo estava para
acontecer, conheciam previamente os
planos de derrube do regime ou
foram instados a participar
diretamente. Marcaram presença
João Paulo Diniz, que viabilizou a
difusão da primeira senha dos
revolucionários – a canção “E Depois
do Adeus”, de Paulo de Carvalho –
através dos Emissores Associados de
Lisboa; Carlos Albino, a quem coube
providenciar a transmissão, no
programa Limite, da Rádio
Renascença, de “Grândola Vila
Morena”, segundo sinal para o
desencadear das operações; Joaquim
Furtado, que aos microfones do
Rádio Clube Português leu os

primeiros comunicados dos
revoltosos; Eugénio Alves e Arons de
Carvalho, à época jornalistas do
República; Avelino Rodrigues, autor
do primeiro artigo sobre o
“Movimento dos Capitães”,
publicado no Diário de Lisboa; e
Adelino Gomes, um dos jornalistas
mais diretamente associados à
cobertura das operações no dia 25 de
Abril de 1974.
As conversas travadas no âmbito
destas sessões, serão gravadas,
editadas, convertidas em podcast e
publicadas em livro, a lançar no
próximo Congresso dos Jornalistas,
cuja realização está prevista para
2024. JJ
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www.poynter.org/ethics-trust/2022/why-kvue-and-the-austin-american-statesman-released-video-of-the-uvaldeschool-shooting

MASSACRE DE UVALDE: ÉTICA E VERDADE

S

erá ético revelar publicamente as imagens
de um massacre? Al Tompkins, do Poynter
Institute, discute, neste artigo para o site
do instituto, as razões que levaram a estação de
televisão KVUE (www.kvue.com), de Austin, no
Texas, e o jornal Austin American-Statesman
(https://eu.statesman.com) a divulgarem as
imagens da morte de 17 crianças e duas
professoras, abatidas a tiro, em maio, numa
escola de Uvalde, por um jovem de 18 anos.
A publicação ou não das imagens feitas dentro
da escola gerou um intenso debate político no
Texas, com o governador do estado, Greg Abbott,
e o mayor de Uvalde, Don McLaughlin, a
defenderem a divulgação e o procurador distrital
a opor-se, alegando o curso da investigação.
A KVUE transmitiu excertos editados do vídeo
original, de 77 minutos. Vê-se o atirador a entrar,
ouvem-se os sons dos disparos, mas não os gritos
das crianças mortas. E veem-se dezenas de
polícias parados no corredor da escola sem
intervir. A polícia levou mais de uma hora a
confrontar o atirador, antes de o abater.
O apresentador que meteu o vídeo no ar,
Bryan Mayes, justificou que a estação decidiu
fazê-lo considerando “aquelas pessoas, as suas
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famílias, as pessoas de Uvalde e, na verdade,
todas as pessoas do estado do Texas que têm o
direito de saber o que se passou dentro daquela
escola, em maio”. E um repórter da estação, Tony
Plohetski, reconheceu que “há pessoas que não
concordam com a nossa decisão de transmitir
estes excertos. Mas quando pensamos nas
famílias que pediram transparência, nas altas
figuras do governo do Estado que pediram
transparência, e na posição em que nos
encontrávamos quando obtivemos o vídeo, não
achámos que fosse do nosso interesse mantê-lo
escondido do público”.
Quanto ao Statesman, publicou as imagens fora
da paywall e duas versões do vídeo, uma edição
de quatro minutos e o vídeo integral, em que se
pode testemunhar que a polícia levou exatos 77
minutos até se decidir a confrontar o atirador e a
abatê-lo. Houve o cuidado de remover do vídeo
os gritos das crianças.
Manny Garcia, responsável pelo departamento
de deontologia da rede USA Today, de que o
Statesman faz parte, argumenta que “é preciso
testemunhar a história de uma forma
transparente e implacável. Essa é uma forma de
conseguir mudar as coisas”. JJ

https://pressthink.org/2022/06/he-used-to-edit-political-stories-at-the-chicago-tribune-now-he-says-the-press-isfailing-our-democracy

MARK JACOB: “O JORNALISMO
ESTÁ A FALHAR À DEMOCRACIA”

É

normal jornalistas retirados tornarem-se mais
críticos em relação à profissão, mas no caso de
Mark Jacob, antigo editor de política do
Chicago Tribune, as razões desse criticismo são
particularmente interessantes, porque radicam numa
das questões prementes do Jornalismo: será que, nos
tempos atuais, e em determinados contextos, ainda
faz sentido a abordagem fifty-fifty, igualitária, a
ambos os lados de uma história?
Já retirado, Jacob chegou a escrever um tweet, no
final do ano passado, em que se confessava
“cúmplice não intencional da ascensão
do fascismo que ameaça a nossa
democracia”. Essa e outras
publicações de tom semelhante
levaram Jay Rosen a convidar Mark
Jacob para uma entrevista ao blogue
PressThink, do Instituto de
Jornalismo Arthur L. Carter, da
Universidade de Nova Iorque, na
qual são abordados interessantes
aspetos do exercício da profissão hoje,
especialmente do Jornalismo político,
nos EUA – e diria que não só nos EUA.
Jacob esteve 20 anos no Chicago Tribune, um jornal
que descreve como tendo uma “reputação
cuidadosamente construída de conservadorismo
‘mainstream’, tentando manter um equilíbrio
escrupuloso na sua cobertura de republicanos e
democratas”. De resto, como lembra, “há uma frase
de Lincoln inscrita numa parede da Tribune Tower:
“Deixa as pessoas conhecerem os factos e o país
estará a salvo’”. Ou seja, “a ética [do jornal] era dar
os factos e os argumentos de ambos os lados e deixar
os leitores tirarem as suas próprias conclusões”. Mas
“essa seria uma política acertada se todos jogassem
limpo e dissessem a verdade, o que não acontece”,
considera Jacob, que reconhece que também ele
cometeu “muitos erros no processo. Um foi ter
pensado nas notícias como um palco onde
republicanos e democratas podiam dizer o que
queriam, em vez de pensar nelas como uma forma

de informar os leitores o melhor possível sobre os
diversos assuntos e factos. Também foi um erro dar
sempre a prioridade ao nome da pessoa que estava a
falar em vez de àquilo que estava a ser dito”.
O ponto de Mark Jacob é que a sociedade norteamericana está efetivamente ameaçada pelo fascismo
e, portanto, urge mudar as abordagens do
Jornalismo político. “Há alturas em que a liderança
de um partido se congrega à volta de uma mentira”,
afirma. “A desinformação republicana sobre a
comissão de 6 de janeiro [do assalto ao Capitólio] é
um exemplo. Se és obrigado a citar
os líderes republicanos sobre esse
assunto estás a perpetuar uma
mentira. E se não questionares a
mentira estás a dar força aos
mentirosos (…) À medida que o
Partido Republicano, em massa, se
foi tornando cada vez mais perigoso
e mais antidemocrático, dar espaço
igual aos dois partidos foi passando
a ser dar espaço igual à verdade e à
mentira”. É uma abordagem
jornalística descrita por Jacob como “passiva” e que
“mina o poder de um Jornalismo cada vez mais
explorado por propagandistas (…) A ideia de que
temos de ser justos com os republicanos e os
democratas, em vez de o sermos com as pessoas e os
factos, foi uma dádiva aos mentirosos políticos
profissionais”.
Mark Jacob identifica, no entanto, na entrevista,
uma série de fatores que obstaculizam uma mudança
de abordagem no Jornalismo político mainstream.
“Sempre fiquei muito surpreendido e desapontado
com a sensibilidade de alguns editores de topo
relativamente a queixas do público e dos
protagonistas das notícias. Eu sempre defendi que se
não fores capaz de chatear ninguém no negócio das
notícias, estás a fazer mal o teu trabalho. Mas nem
toda a gente parece pensar assim (…) E, de facto, não
vais ter muitas queixas se só escreveres o que todos
dizem e te ficares por aí”, reconhece. Mas lamenta. JJ
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https://marketing.piano.io/subscription-performance-benchmark-report-2022

A DIFÍCIL ARTE DE FIXAR SUBSCRITORES

U

m relatório recente da Piano,
consultora de importantes
conglomerados norteamericanos de media – Gannett, Dow
Jones, Meredith e Axel Springer, entre
outros –, especializada em soluções para
potenciar os serviços por subscrição,
indica que um terço (33%) dos novos
subscritores de publicações de notícias
na Internet cancelam as subscrições em
menos de 24 horas. Na maioria dos
casos, fazem-no por quererem apenas
ler um artigo protegido por paywall ou
por entenderem, ao percorrer o site,
que os conteúdos do mesmo não
justificam um pagamento. Muitos,
também, detestam a ideia da renovação
automática anual. Temem esquecer-se e,
por isso, cancelam na hora. E é assim
sobretudo para as subscrições anuais,
não tanto para as mensais.
Além destes cancelamentos
imediatos, um outro grupo considerado
de alto risco de cancelamento das
subscrições é o dos chamados
“subscritores adormecidos”, pessoas que
não visitaram o site nos últimos 30 dias
e que são, em média, 40% dos
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subscritores de um site de notícias. Para
evitar que estes leitores anulem as
subscrições, a Piano aconselha que se
escolha um momento para os despertar,
com conteúdo “significativo” ou
“especialmente apelativo”. Mas o
melhor, lê-se no relatório, é “tentar
envolver os subscritores antes que eles
se tornem inativos, construindo hábitos
de consumo que evitem o
adormecimento”.
“Não é suficiente considerar que um
cliente, desde o momento em que
assina, vai sempre consumir uma
publicação. É preciso construir um
plano, com base em táticas
comprovadas, para formar hábitos de
consumo da publicação desde cedo. E o
envio de newsletters por e-mail; uma
mensagem de boas-vindas do editor, no
momento da assinatura; a
disponibilização de uma aplicação
móvel; podcasts; e o envio de
lembretes, com benefícios para
subscritores e de conteúdos já
demonstraram ter muito sucesso junto
dos subscritores”, lê-se no relatório da
Piano. JJ

www.axios.com/2022/07/12/exclusive-the-information-launching-social-network-for-subscribers

TENDÊNCIAS: REDES SOCIAIS EXCLUSIVAS

U

m caso de sucesso, no que toca à exploração de um
modelo de negócio por subscrição, é o da The
Information (www.theinformation.com), uma
publicação especializada em tecnologias que conta já com
uma vasta rede de leitores influentes nas áreas da tecnologia
e dos negócios. Segundo o Finantial Times, entre subscritores
e assinantes da newsletter gratuita da publicação, a The
Information conta já com 225 mil leitores.
Mas o trabalho de captação de novos leitores e de fixação
dos existentes não terminou e, recentemente, nessa busca
incessante de acrescentar valor para tornar sustentável o
modelo de negócio, a The Information decidiu criar uma
rede social exclusiva para os subscritores. A fundadora e
diretora executiva da empresa, Jessica Lessin, explicou, em
entrevista à Axios, que a ideia derivou do facto de se ter
tornado muito claro que "a rede de conexões na Internet já
não funciona. Plataformas de Internet feitas para ligar as
pessoas, como o Facebook e o LinkedIn, tornaram-se tão
grandes e tão focadas na atração de [cada vez mais] pessoas
que deixaram de ter a capacidade de ajudar os utilizadores a
criarem ligações que façam realmente sentido para eles". A
nova rede social da The Information pretende ligar

efetivamente em rede as pessoas interessadas em
informação de tecnologias e negócios, proporcionando-lhes,
para já, uma news feed do tipo Reddit, uma diretoria e um
sistema de mensagens. Mais tarde, serão acrescentadas
outras funcionalidades.
O sucesso do modelo da The Information levou a
publicação a avançar para outras áreas de negócio, como a
sponsorização de eventos, que está a crescer mais
rapidamente do que as subscrições, e a criação de
publicações de nicho, como a The Electric
(https://subscriptions.theinformation.com/newsletters/theelectric), dedicada ao mundo das baterias e carros elétricos e
só com conteúdos pagos. JxJ

https://onlinejournalismblog.com/tag/bcuvideos

VÍDEOS TUTORIAIS PARA ESTUDANTES
E PROFISSIONAIS DE JORNALISMO

U

ma série de vídeos feitos por Paul Bradshaw para
estudantes de Jornalismo na Universidade de
Birmingham, no Reino Unido, e que funcionam
como tutoriais, úteis também para jornalistas
profissionais, em áreas como o Jornalismo de dados
pensado para dispositivos móveis; a realização de vídeos
para plataformas online e redes sociais; narrativas visuais
que incluem emojis, gifs e memes;
e utilização de ferramentas de programação
por jornalistas - para perceber porque é que
isto é importante, nomeadamente
no Jornalismo de dados, ver
https://mediablog.prnewswire.com/2022/07/06/coding-forjournalists JJ
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Vera Lagoa,
Um Diabo de Saias
MARIA JOÃO DA CÂMARA
Oficina do Livro, 2021

Gonçalo Pereira Rosa

N

o Jornalismo português
do século XX, poucas
figuras despertaram
sentimentos tão fortes – e
antagónicos – como Maria
Armanda Falcão, que celebrizou
o pseudónimo Vera Lagoa.
Qualquer esforço biográfico
seria sempre, por conseguinte,
controverso e disputado. Este
volume de Maria João da
Câmara, historiadora e autora
experimentada de várias
biografias, não foge à regra.
Embora anuncie acesso a um
espólio familiar diligentemente
guardado, a verdade é que o
volume traz poucas novidades
sobre o percurso profissional de
Vera Lagoa. Na essência, o
arquivo parece ser constituído
por recortes de jornal e
fotografias, que ajudam a autora
a reconstituir, com minúcia
cronológica, os episódios
gerados por artigos ou
prestações públicas da visada,
mas acrescentam pouco às
crónicas da época – a excepção é
a primeira fase da vida da futura
jornalista, filha de um
republicano dissidente e exilado
que Lagoa citará, ao longo da
vida, como exemplo moral. Os
testemunhos orais recolhidos
ajudam a contextualizar
episódios mais tardios, mas não
esclarecem alguns dos mistérios
sobre o percurso políticopartidário da biografada.
Locutora da RTP, colunista do
Diário Popular e fundadora da
segunda série do Diabo, Lagoa
nunca fugiu às polémicas, mas
nem sempre usou métodos
límpidos. Corajosa e atrevida,
raramente se furtou à luta e aos
confrontos judiciais. A sua
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Locutora da RTP,
colunista do Diário
Popular e fundadora
da segunda série
do Diabo, Lagoa
nunca fugiu
às polémicas, mas
nem sempre usou
métodos límpidos.
Corajosa e atrevida,
raramente se furtou
à luta e aos confrontos
judiciais

memória (e o apoio de vários
dissidentes) ajudou-a, depois da
revolução de 1974, a estabelecer
credenciais de independência
como contra-poder e a afastar-se
da imagem de autora da coluna
“Bisbilhotices” com que Lisboa a
reconhecia, mas o Diabo tornouse, talvez contra vontade da
própria fundadora, no porto de
abrigo do 24 de Abril de 1974.
Muitas das polémicas
recordadas ficam agora
registadas em livro para mais
fácil consulta de historiadores e
curiosos, mas o pecado original
da obra é tomar a palavra da
jornalista como definitiva para
encerrar as polémicas virulentas
em que esta se envolveu. Nem
sempre coube a Lagoa a última
palavra e nem sempre as suas
alegações tiveram fundo real:
em “Cambada” e
“Revolucionários que eu
conheci”, Lagoa tanto publicou
recordações fidedignas sobre
percursos “menos
revolucionários” durante a
ditadura como lançou acusações
torpes e mal fundamentadas
sobre personalidades que lhe
desagradavam. Falta a “Vera
Lagoa, Um Diabo de Saias” uma
peneira para separar o trigo do
joio.
Bem escrito, com ritmo, o
livro tem o condão de lembrar
episódios já esquecidos, mas
com inegável graça, como a
recusa à última hora de Luís
Sttau Monteiro de prefaciar um
volume de Vera Lagoa ou a
distracção de Mário Ventura
Henriques, que deixou expirar a
data de revalidação do título de
propriedade do Diabo,
permitindo que o jornal onde
Álvaro Cunhal, Rodrigues Lapa
ou Mário Dionísio tinham
esboçado crítica literária e social
na década de 1930 fosse tomado
por ideários diametralmente
opostos, como um troféu de
guerra. JJ

O essencial sobre
o Diário de Lisboa
CLÁUDIA LOBO
Imprensa Nacional, 2022

Paulo Martins

T

ivesse este livro
concentrado toda a sua
atenção nas inovações
introduzidas pelo Diário de
Lisboa, entre 1921 e 1990, e já
teria pano para mangas.
Pioneiro a nível mundial, entre
os diários, ao reservar uma
página ao cinema, o jornal deu
cartas por cá. Chegou primeiro
ao formato tabloide, logo à
nascença, e ao offfset, no início
da década de 1970. Bateu a
concorrência na corrida pela
cobertura da Guerra Civil de
Espanha, acabando por enviar
seis repórteres para o olho do
furacão. Esteve na vanguarda no
plano gráfico. Estreou um
roteiro de espetáculos. Nas suas
páginas saiu a primeira notícia
sobre o descontentamento no
mundo castrense que
desembocaria no movimento
dos capitães.
O pioneirismo chamou-se
Juvenil, chamou-se A Mosca. Fezse de gente consagrada no
mundo da cultura e de
principiantes a arriscarem a
publicação de um texto, porque
as portas se lhe abriam.
Construiu-se a partir da
determinação dos proprietários
e dos jornalistas, uns e outros
indispensáveis ao perfil político
do vespertino, que na fileira da
Imprensa se assumiu como um
dos mais denodados
combatentes contra o fascismo,
sob o fogo da artilharia censória.
Por isso, Cláudia Lobo tem
razão: “escrever sobre o Diário
de Lisboa é também escrever, em
parte, a história da oposição à
ditadura”.
A autora empreende tal
exercício convocando uma

A autora convoca
uma profusão de fontes.
Desde logo, as
impressivas memórias
de dez figuras cujo nome
ficou associado ao DL,
como Joaquim Letria,
José Carlos de
Vasconcelos ou Eugénio
Alves

profusão de fontes. Desde logo,
as impressivas memórias de dez
figuras cujo nome ficou
associado ao DL, como Joaquim
Letria, José Carlos de
Vasconcelos ou Eugénio Alves.
Mas também arquivos ainda
com muito para oferecer – da
PIDE, Salazar, do Secretariado
Nacional da Informação e do
Ministério do Interior. Além,
evidentemente, da coleção de
edições disponível online
através do site da Fundação
Mário Soares. O manancial de
informação prova que

quantidade (trata-se de um livro
de bolso, económico na
dimensão e no preço), não rima
de todo com qualidade.
A segunda obra dedicada a
títulos de Imprensa entre os 144
livros já publicados da coleção
“O essencial sobre” descreve o
caminho de inovação, mas não
deixa, também, de fazer
referência ao da “procriação” –
jornalística, bem entendido. A
Capital, o Jornal Novo, O Jornal e
até o Se7e são filhos do DL,
como ele consumidos pelo rolo
compressor que é a marca
registada da Comunicação Social
lusa.
Sempre de cinto apertado, o
Diário de Lisboa resistiu a
tentativas de controlo acionista
– a primeira bem precoce, ainda
na década de 1930 – com
propósitos, mal escondidos, não
tanto de tomada do capital, mas
de tomada da independência.
Percorreu de cabeça levantada o
Estado Novo, a esforçar-se por
driblar a Censura, um jogo de
elevada competitividade na
redação, e a receber jornalistas
que passaram pelas prisões do
regime – nessa nobre atitude, é
justo assinalar, não estava só.
Sobreviveu ao PREC, que o
fraturou internamente, e
pacificou-se quando a festa
terminou, acalentando o sonho
da união das esquerdas de todas
as cores. Na fase final, talvez já
não houvesse volta a dar, com
António Pedro Ruella Ramos de
cofres exauridos, os vespertinos
a perderem o pé e o Público a
irromper triunfante. Todavia,
percebe-se pelos testemunhos
que há feridas por sarar.
Sobre tudo isto e muito mais
escreve Cláudia Lobo. No muito
mais se inclui a revelação de
Alice Vieira: foi o DL o
“culpado” de eleger a escrita
para crianças como eixo do seu
futuro no mundo literário.
Ainda bem! JJ
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Carlos Santos Pereira – Do
Solidariedade ao Afeganistão:
Quatro décadas de vida de
repórter.
ANDRÉ SANTOS PEREIRA,
CARLOS BRANCO, LEONÍDIO
PAULO FERREIRA, MANUELA
BARRETO, PEDRO CALDEIRA
RODRIGUES E SANDRA
MONTEIRO (COORDS.)
IDN/Colibri, 2022

Susana Neves

H

omenagem póstuma de
um grupo de amigos de
Carlos Santos Pereira, o
livro “Do Solidariedade ao
Afeganistão – Quatro décadas
de vida de um repórter ” reúne
um conjunto seleccionado de
artigos, entre 1981, quando era
correspondente do jornal Tempo
em Moscovo, e o seu último
trabalho “O atoleiro afegão: de
Gorbatchev a Biden”, no Diário
de Notícias de 18 de Abril de 2021
(ou seja, 36 dias antes de ter
falecido). Um total de 44 textos
jornalísticos, publicados na sua
maioria no Expresso e no
Público e, ainda, na Lusa e no
Le Monde Diplomatique.
O artigo final, “Ucrânia:
Crónica de uma crise
anunciada”, é um texto de cariz
académico, publicado na Revista
de Ciências Militares, de
Novembro de 2014. Conforme se
explica na introdução – assinada
pelos amigos, coordenadores do
livro, André Santos Pereira
(sobrinho), Carlos Branco,
major-general do Exército
Português, e os jornalistas
Leonídio Paulo Ferreira,
Manuela Barreto, Pedro Caldeira
Rodrigues e Sandra Monteiro –
a sua inclusão resulta do
“carácter premonitório,
mostrando uma faceta do Carlos
não conhecida de muitos, na
qual consumiu bastantes
energias”.
Ao longo destes artigos, que
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Além de constituírem
um convite a conhecer
um trabalho jornalístico
de referência, os textos
recolhidos neste livro
são um documento
precioso para entender
a conjuntura
internacional actual

contemplam uma homenagem
aos paraquedistas caídos em
Guidage, no norte da GuinéBissau, dez anos de reportagens
sobre acontecimentos que
levaram à queda da União
Soviética, o desmoronamento do
bloco de Leste, a criminosa
utilização de urânio
empobrecido pela NATO
durante a guerra no Kosovo em
1999, o relacionamento
problemático entre os líderes
dos Estados Unidos e da Rússia,
e a reportagem sobre os
horrores ocorridos em
Srebenica, em 1993, bem como
artigos sobre literatura, cinema
(não perder a excelente
entrevista a Tarkovsky “Ser
artista é aprender a servir ”),
poesia e motas BMW, ressalta

sempre o conhecimento
aprofundado, a capacidade
analítica apurada, o empenho
em investigar múltiplas
perspectivas sobre os
acontecimentos, a dissonância
face a uma imprensa
mainstream, consensual,
domesticada e acéfala, o sentido
de humor e a capacidade de não
escrever em jornalês, mas numa
forma pessoal e expressiva.
Além de constituírem um
convite a conhecer um trabalho
jornalístico de referência, os
textos recolhidos neste livro são
um documento precioso para
entender a conjuntura
internacional actual, que se
tornará ainda mais esclarecedor
com a leitura dos livros que
Carlos Santos Pereira publicou
em vida, com destaque para
“Da Jugoslávia à Jugoslávia – Os
Balcãs e a nova ordem europeia”
(Cotovia, 1995) e “Guerras da
informação – Militares e media
em cenários de crise” (Tribuna,
2005).
Do Solidariedade ao
Afeganistão contempla ainda
um excelente prefácio da
jornalista Diana Andringa, um
texto de cariz biográfico
assinado por Manuela Barreto,
reproduções de páginas de
jornais com artigos de Carlos
Santos Pereira e 11 fotografias:
sozinho, em família, na Guiné,
com a primeira BMW, em
reportagem nos Balcãs nos anos
90, no programa Sinais dos
Tempos, da RTP, da mesma
década, onde aparece com o seu
blusão de motard e o símbolo
de Krajina numa das mangas, e
ainda uma fotografia com cães,
em Manteigas. Tiago Sousa Dias
é o autor da fotografia de capa.
Não conhecia bem Carlos Santos
Pereira. Fotografou-o junto à
Praça de Touros, no Campo
Pequeno, em 1995. Gastou um
rolo inteiro, de 36 fotografias,
em 10 minutos. JJ

A indústria farmacêutica
continua a renovar,

dia após dia, o compromisso
com as pessoas para

mais e melhor vida
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