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Revelação. Fernando Dacosta recebeu o Prémio de Mérito e
à Mensagem de Lisboa foi atribuído o de Imprensa Regional.

PRÉMIO JORNALISMO DE EXCELÊNCIA
VICENTE JORGE SILVA
"Por ti, Portugal, eu juro!", reportagem publicada na
Divergente, venceu a segunda edição do prémio, uma ini-
ciativa da Imprensa Nacional - Casa da Moeda, em par-
ceira com o Clube de Jornalistas.
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Os estados-membros da União Europeia avançam a difer-
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legislação proposta pela Comissão Europeia.
Emergência de um novo paradigma?
Por Carla Martins
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Revista "para gente civilizada e para "civilizar
gente" Por Álvaro Costa de Matos
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Da escola de Jornalismo independente
à aposta na inovação Por Beatriz Guerra, Cristiana
Domingues, Miriam Gonçalves e Simão Reis

ENTREVISTA FERNANDO DACOSTA
“Há uma guerra contra a palavra escrita”
Por Eugénio Alves e Paulo Martins
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Coronavírus, Lisboa uma cidade quase deserta
Por Leonardo Negrão
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Colaboram neste número

Álvaro Costa de Matos, Augusto Correia, Beatriz Guerra,
Cláudia Coelho, Carla Martins, Cristiana Domingues,

Eugénio Alves, Francisca Ré, Gonçalo Pereira Rosa,
Inácio Ludgero, Joana M. Figueiredo, João Ribeiro,
Leonardo Negrão, Luís Taklim, Mário Rui Cardoso,

Miriam Gonçalves, Nuno Silva, Paulo Martins,
Pedro Marques Gomes, Rita Ansone,

Simão Reis e Susana Neves

A ortografia dos artigos publicados
nesta revista corresponde à opção

dos respetivos autores.
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JJ – Jornalismo e Jornalistas
A única revista portuguesa
editada por jornalistas
exclusivamente dedicada ao
jornalismo

Indispensável para estudantes,
professores, investigadores e
todos os que se interessam pelo
jornalismo em Portugal e no
mundo

Pretende ter um acesso fácil e seguro à JJ?

Assine a nossa revista, recebendo em sua casa, regularmente, 
os quatro números que editamos por ano,
num total de 256 páginas, por apenas 10 euros,
bastando enviar-nos os elementos constantes
do cupão junto 

Dossiês análises entrevistas notícias recensões
crónicas comentários memórias

Imprensa Rádio Televisão Jornalismo digital
Fotojornalismo Cartoon 

Ao longo de mais de quinze anos, a JJ tem-se afirmado, quer
nas salas de redacção quer nas universidades, como uma
ferramenta fundamental para todos os que pretendem estar
informados sobre a reflexão e o debate que, no país e no
estrangeiro, se vão fazendo sobre o jornalismo e os jornalistas.

Uma edição do
Clube de Jornalistas

Rua das Trinas, 127 r/c 1200 857
Lisboa
Telef. 213965774
e-mail: cj@clubedejornalistas.pt

4|Out/Dez 2022|JJ

Assine a JJ

Site do CJ 
www.clubedejornalistas.pt
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Prémios Gazeta

Prémios G

06a13.qxd  12-06-2015  19:41  Page 6



JJ|Out/Dez 2022|7

COMPOSIÇÃO DO JÚRI

O júri dos Prémios Gazeta 2021 teve a seguinte composição:
Eugénio Alves (CJ), que presidiu, Cesário Borga (CJ), Eva
Henningsen (Associação da Imprensa Estrangeira em Portugal),
Fernanda Bizarro (jornalista), Elisabete Caramelo (professora uni-
versitária), Dina Soares (jornalista), Fernando Cascais (professor
universitário e formador do Cenjor), Jorge Leitão Ramos (crítico de
cinema e televisão), José Rebelo (professor jubilado do ISCTE –
Instituto Universitário de Lisboa), Inácio Ludgero (fotojornalista) e
Paulo Martins (jornalista e professor universitário).

Fernando Dacosta, escritor e jornalista,
venceu o Prémio Gazeta de Mérito
2021. O júri, que apreciou cerca de 70
trabalhos, decidiu ainda distinguir um
conjunto de jornalistas nas seis
categorias a concurso: Tiago Miranda
(Fotografia), Joana Pereira Bastos
(Imprensa), Reinaldo Rodrigues
(Multimédia), Nuno Guedes (Rádio),
Carlos Rico (Televisão) e Diogo
Assunção (Revelação). O prémio de
Imprensa Regional foi atribuído pela
Direção do Clube de Jornalistas ao
jornal digital Mensagem de Lisboa.

azeta2021
INÁCIO LUDGERO
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Prémios Gazeta

Paulo Martins

Hoje mais conhecido do grande público pelas obras
de narrativa histórica, dramaturgia, romance e
conto, Fernando Dacosta foi um jornalista com
créditos firmados na Imprensa. Cultor da palavra
escrita, o veículo de transmissão da mensagem ainda
hoje lhe é indiferente. “Há uma escrita de primeira
para os livros e de segunda para os jornais?”,
pergunta, na entrevista publicada nesta edição da JJ,
apressando a resposta: “Não. Para mim, não há
diferença nenhuma”.

Nascido em 1940 numa fazenda da Companhia
do Açúcar de Angola, em Caxito, na então colónia
portuguesa, acompanhou a família, com apenas 3
anos, na mudança para a chamada Metrópole –
primeiro para a região de Viseu, depois para
Folgosa, no concelho de Armamar. Fez os estudos
secundários em Lamego, ingressou na Faculdade de
Letras da Universidade de Coimbra, mas licenciou-
se em Filologia Românica em Lisboa. 

Sem apetência para ser professor, tomou o
Jornalismo por destino, em 1967, na delegação da
agência noticiosa Europa Press em Lisboa. Passou
pela revista Flama e pelo semanário Notícia, com
sede em Luanda e redação na capital. Graças à
atividade profissional, ganhou proximidade à
influente governanta de Salazar e acesso ao ditador,
apesar de ter familiares da oposição, entre os quais
um tio preso político no Tarrafal. Algumas das suas
obras posteriores, como “Máscaras de Salazar” (1997)
refletem esse conhecimento profundo do núcleo de
poder político sob o Estado Novo.

Assíduo frequentador de tertúlias – d’A Brasileira ao
Botequim, bar da sua amiga Natália Correia, onde se
reuniam intelectuais e se congeminavam conspirações,
sobre o qual escreveu em “O Botequim da liberdade”.
Dacosta assistiu à queda do regime, em 25 de abril de
1974, na redação do Diário de Lisboa. Saiu em 1976 para
A Luta, de onde se transferiu para o Diário de Notícias. O

semanário O Jornal, o Público e a revista Visão
constituíram as etapas seguintes. O seu curriculum
como jornalista assinala ainda colaborações na Vida
Mundial, Comércio do Funchal e JL - Jornal de Letras, Artes
e Ideias. No início dos anos 1980, participou em
programas de rádio, como o “Café-concerto” de Maria
José Mauperrin, originalmente emitido na Rádio
Comercial e, mais tarde, na RDP. Entre 1991 e 1992,
apresentou na RTP uma rubrica sobre literatura.
Dirigiu ainda os “Cadernos de Reportagem” e exerceu
funções de coeditor da Relógio d’Água.

O Prémio Gazeta de Mérito 2021 é o terceiro
atribuído a Fernando Dacosta pelo Clube de
Jornalistas. Em 1990, conquistou o de Reportagem
de Imprensa, por “Moçambique, todo o sofrimento
do mundo”, publicada no Público. Em 1990, foi
distinguido com o Gazeta de Entrevista. O seu
legado, no Jornalismo e na vasta obra divulgada em
livros – incluindo de reportagem, como “Os
retornados estão a mudar Portugal”, premiada em
1984 pelo Clube Português de Imprensa – justificou
a atribuição, em 2005, da comenda da Ordem do
Infante D. Henrique.

GAZETA DE MÉRITO

Fernando Dacosta

Uma carreira entre
redações e tertúlias 
Saiu há anos dos jornais, mas talvez o Jornalismo nunca tenha saído dele.
Fernando Dacosta, que levou a palavra escrita para outros campos, atinge a
consagração máxima, depois de ter sido distinguido com os prémios Gazeta de
Reportagem de Imprensa, em 1990, e de Entrevista, em 1993.

INÁCIO LUDGERO

Fernando Dacosta é pela terceira vez distinguido

pelo Clube de Jornalistas

06a13.qxd  12-06-2015  19:42  Page 8
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GAZETA DE FOTOGRAFIA

TIAGO MIRANDA
Deu os primeiros passos na fotografia
em Macau, onde cresceu. Fez formação
no Instituto Politécnico de Macau, no
qual viria a lecionar Técnicas
Laboratoriais de Fotografia. Mais tarde,
em Lisboa, conciliou o curso de Design
de Comunicação na Faculdade de Belas

Artes, com o de Fotografia do IADE e iniciou-se no
fotojornalismo no jornal estudantil, Fazedores de Letras.
Em 2005, iniciou o estágio no Expresso, ao qual continua
ligado. Venceu o Prémio Gazeta Multimédia em 2017.

O conjunto de fotografias premiadas está associado à
reportagem “Nós somos oito mil histórias”, da autoria de
Marta Gonçalves, divulgada pelo Expresso. Foi o resultado
da cobertura de uma tentativa de entrada de migrantes em
Ceuta. Em pouco mais de 24 horas, a 17 de maio de 2021,
cerca de oito mil pessoas concentraram-se na fronteira de
Marrocos com o enclave espanhol. A Europa ali tão perto…

GAZETA DE IMPRENSA

JOANA PEREIRA BASTOS
Bisneta de Maria Lamas, nasceu em
1980 em Lisboa. Licenciou-se em
Ciências da Comunicação na
Universidade Nova, em 2002. Após
estágio no Público, iniciou a carreira na
Agência Lusa. Nos quadros do Expresso
desde 2009, foi editora de Sociedade

entre 2017 e 2021. Autora da obra “Os últimos presos
do Estado Novo” (2013), recebeu em 2018 o Prémio de
Jornalismo Literário Orlando Gonçalves. A
reportagem distinguida este ano com o Gazeta
também foi premiada pela Sociedade Portuguesa de
Autores.

Memórias de filhos de presos políticos – crianças com
idades entre 3 e 14 anos – envolvidos em 1972, em plena
ditadura marcelista, numa inédita colónia de férias nas
Caldas da Rainha: eis o tema da reportagem “As férias da
liberdade”, publicada na edição de 6 de agosto de 2021 da
revista E, do Expresso. Uma parcela pouco conhecida da
nossa história, abordada com sensibilidade, uma vez que em
alguns casos o tempo não apagou traumas.

GAZETA DE MULTIMÉDIA

REINALDO RODRIGUES
Natural de Lisboa (1974), estudou fotografia no Ar.Co –
Centro de Arte e Comunicação Visual. Foi assistente de
fotógrafos de publicidade e impressor especializado em
preto e branco, além de ter trabalhado em fotografia
industrial. No Global Media desde 2004, dedica-se a

fotografia, vídeo e multimédia para
vários meios do grupo. Faz parte da
bolsa de formadores do Cenjor. É
mestre em Audiovisual e Multimédia
pela Escola Superior de Comunicação
Social do Instituto Politécnico de Lisboa,
com uma dissertação sobre narrativa

transmédia não ficcional.
“Um outro país”, reportagem divulgada nas plataformas

digitais e nas redes sociais do Diário de Notícias, Jornal de
Notícias e TSF no mês de julho de 2021, visou dar voz a 30
cidadãos que se mudaram de armas e bagagens do litoral para
o interior. Através dos testemunhos, são abordados temas
como a coesão territorial e a perda de população. O projeto, de
narrativa transmédia, contou com a colaboração da Escola
Superior de Comunicação Social – onde, na realidade, a ideia
nasceu e cresceu – em particular de quatro estudantes.

GAZETA DE RÁDIO

NUNO GUEDES 
Os primeiros jornais cujas redações
integrou – Grande Amadora e A Capital –
já fecharam as portas. Ainda publicou
alguns trabalhos no Expresso, mas
decidiu mudar de rumo. Passou pelo
Rádio Clube e, entre 2008 e 2021, pela
TSF. Trabalha atualmente na TVI/CNN

Portugal. Em paralelo, adquiriu formação noutras áreas:
depois de frequentar o Cenjor e de explorar Ciência
Política, andou pela Sociologia e hoje estuda Economia.

O facto de o Corvo ter sido o primeiro território da Europa
a vacinar toda a população contra a COVID-19 foi apenas um
pretexto para a realização da reportagem “A ilha do tempo”.
Emitido pela TSF a 14 de maio de 2021, o trabalho não se
cingiu à problemática da pandemia. Na realidade,
transformou-se numa viagem de microfone na mão, capaz de
abrir o apetite para a visita à pequena ilha açoriana.

GAZETA DE TELEVISÃO

CARLOS RICO
Nascido em Aveiro há 57 anos, iniciou
a carreira em 1986, na delegação do
Porto da Rádio Renascença. Em 1989,
foi cofundador da Rádio Nova. Na SIC
desde a fundação, em 1992, coordenou
a delegação do Porto (1996) e foi
subdiretor de informação (2001-2003).

Desde então, faz parte da equipa da “Grande
Reportagem”. Licenciado em Comunicação Social pela
Universidade do Minho, foi professor na Escola
Superior de Jornalismo do Porto, de 1998 a 2000, e na
Faculdade de Letras do Porto, entre 2000 e 2001. No
próximo ano, será docente de televisão na
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Estreia absoluta: pela primeira vez, o Prémio
Gazeta de Imprensa Regional contempla um
jornal digital. A escolha da Direção do Clube de
Jornalistas recaiu sobre o Mensagem de Lisboa,
projeto de Jornalismo comunitário que se assume
como plataforma noticiosa para quem se interessa
pela vivência da cidade e nela quer participar.

Nascida em plena pandemia, no Verão de 2020,
da “aliança” entre o grupo O Valor do Tempo e
quatro jornalistas, é propriedade da empresa A
Mensagem d’A Brasileira, Lda. A sede está
precisamente instalada no café A Brasileira do
Chiado, onde Fernando Pessoa, inspirador do
título, vela pelo projeto. Com o lema “sobre
Lisboa, de Lisboa e para Lisboa”, privilegia uma
abordagem diferente ao Jornalismo local, centrada
em histórias da capital, procurando afirmar-se
pela qualidade, na escrita e na imagem. Desde o
ano passado, produz Jornalismo em crioulo,
homenageando a multiculturalidade de Lisboa.

Dirigida por Catarina Carvalho, a equipa da
Mensagem de Lisboa (na foto) conta com Nuno
Mota Gomes, Catarina Pires, Ana da Cunha,
Ferreira Fernandes, Álvaro Filho, Catarina Reis,
Karyna Gomes, Frederico Raposo, Inês Leote e
Stephen O’Reagen. Entre os colaboradores,
figuram João Marecos, um dos fundadores,
Afonso Reis Cabral, Paulo Pena e Susana Moreira
Marques.

Projeto independente, sem publicidade,
apresenta no site (https://amensagem.pt/) toda a
informação sobre o seu financiamento, assente em
bolsas – de entidades como o Facebook Journalism
Project, a Fundação Gulbenkian e o Google News
Initiative – e em donativos. Trabalha com o jornal
brasileiro Folha de São Paulo e o suíço 24 Heures.
Estão também envolvidos estudantes de
Jornalismo da Universidade Nova de Lisboa e do
curso de ilustração da Lisbon School of Design.

10|Set/Dez 2022|JJ

PRÉMIO IMPRENSA REGIONAL

Mensagem de Lisboa

Jornalismo comunitário na rede

Universidade Lusófona do Porto.
A reportagem “Alentejo, azeite e água”, emitida pela SIC e

pela SIC Notícias a 22 e 13 de abril de 2021, toma o pulso ao
impacto do olival intensivo, que está a mudar a paisagem da
região, em diversas vertentes, da vida de pequenas
comunidades à biodiversidade. Carlos Morais (repórter de
imagem), António Soares (editor de imagem) e Patrícia Reis
(grafismo) completaram a equipa de reportagem, produzida por
Diana Matias e Ana Luísa Barroso.

GAZETA REVELAÇÃO

DIOGO ASSUNÇÃO
Licenciado em Ciências da Comunicação e pós-graduado
em Jornalismo, foi admitido na TVI em 2020, tendo
integrado as equipas de Investigação, Sociedade e “Jornal

das 8”. Atualmente, concilia a atividade
na editoria de Economia da TVI/CNN
Portugal com a Grande Reportagem no
“Repórter TVI”. Este ano, além do
Gazeta Revelação, recebeu o prémio de
Jornalismo Corações Capazes de
Construir, que distingue trabalhos sobre

direitos humanos.
Uma menina de 5 anos e uma professora universitária.

De comum, as protagonistas da reportagem “A altura dos
sonhos”, emitida pela TVI a 8 de maio de 2021, têm o
nanismo, doença com que terão de lidar para sempre. Um
belo trabalho jornalístico – pelo que revela e pela forma
como relata a vivência de ambas – em que também
participaram Miguel Bretiano (repórter de imagem) e Pedro
Guedes (editor de imagem).

Prémios Gazeta

RITA ANSONE
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Marcelo defende estudo
sobre situação dos jornalistas
“Até janeiro de 2024, terá de ser feito um estudo sobre a
situação socioeconómica dos jornalistas, a todos os
níveis”. O apelo de Marcelo Rebelo de Sousa, tendo em
mente a data do V Congresso dos Jornalistas, foi lançado
na cerimónia de entrega dos Prémios Gazeta 2021, a 16
de novembro, dia em que faria 100 anos José Saramago,
cuja vertente de jornalista foi evocada, na ocasião, pelo
presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas.

O “levantamento rigoroso desse universo, para não se
falar de cor”, deve incluir a análise do “papel
fundamental das escolas de Jornalismo” e “a riquíssima
investigação científica” sobre este campo. Por exigir
recursos financeiros, terá de contar, segundo o
presidente da República, com a colaboração de
fundações e, até, do Ministério da Cultura.

Acerca do congresso, marcado para o início do ano em
que se assinala o 50.º aniversário do 25 de Abril, Marcelo
não se inibiu de tecer considerações. Não pode reduzir-
se a “um momento de encontro de camaradas de
profissão”, mas antes abrir “novas pistas para o futuro”.
Nessa perspetiva, sugeriu que o evento, a cuja comissão
organizadora presidirá Pedro Coelho, dê protagonismo
aos mais jovens.

Quanto à situação do Jornalismo em Portugal,
afirmou-se otimista. Os trabalhos premiados, “uma
afirmação de esperança”, demonstram que “o Jornalismo
está vivo”, embora persistam problemas, como a
instabilidade económico-financeira e a precariedade
laboral. “Onde não há uma comunicação social muito,
muito forte, não há uma democracia muito, muito forte”,
proclamou o chefe de Estado. 

Numa cerimónia que a presidente do Clube de
Jornalistas, Maria Flor Pedroso, assinalou como
“momento de nos reencontrarmos com os melhores dos
melhores”, para celebrar o Jornalismo “que não se perde
na espuma dos dias”, Marcelo Rebelo de Sousa
sustentou que “a última coisa que podemos fazer é o
discurso da lamentação democrática. Não façamos esse
favor a quem gosta menos do que devia gostar da
democracia”. Tal atitude implica agir pela positiva. “A
História não volta para trás – e não convém que volte”,
acrescentou, lembrando os tempos de censura sobre o
Jornalismo.

A ameaça à democracia que o avanço da Extrema-
Direita representa esteve presente nos discursos de
alguns jornalistas premiados. Filha de um preso político,
Joana Pereira Bastos, cuja reportagem é um exercício de
recuperação da memória – que “também faz parte da
missão do Jornalismo” – aludiu à “brutalidade do tempo

da ditadura, que quase 50 anos depois ainda há quem
queira branquear”. Agradecendo à democracia, que lhe
permitiu estudar e seguir a profissão, Diogo Assunção
falou no perigo dos “políticos mais populistas”. Para
Carlos Rico, atravessamos “um tempo que nos obriga a
manter em permanente estado de alerta, sob pena de
assistirmos, como estamos já a assistir, à acelerada
corrosão dos alicerces da democracia”. Daí a exortação
aos camaradas: “assumam sem medo a primeira linha de
combate pela preservação da democracia”.

A problemática da coesão territorial, também um
problema de consolidação da democracia, foi abordada
por Nuno Guedes – através de mensagem áudio, por
estar ausente do país – a propósito da reportagem de
rádio realizada na ilha do Corvo. Reinaldo Rodrigues,
por sua vez, caracterizou o seu trabalho multimédia

como veículo de expressão “das preocupações e
anseios dos que estão longe do poder central”. E
Catarina Carvalho falou de uma “aldeia”, a capital,
objeto da abordagem jornalística do Mensagem de
Lisboa.

Urge, portanto, valorizar o Jornalismo “humanista,
pluralista, criativo, comunicativo” que o Gazeta de
Mérito, Fernando Dacosta, disse ter tentado praticar na
sua longa carreira. Um Jornalismo empenhado na clara
separação entre factos e ficção, como José Moedas,
jornalista encartado, ensinou o filho a cultivar. Carlos
Moedas admite que, hoje, a diferença entre os dois
domínios é mais difícil de estabelecer. Até porque “os
políticos estão a inflacionar essa ficção”.

Ameaças à democracia e papel do Jornalismo: temas de uma

sessão que distinguiu os melhores dos melhores

INÁCIO LUDGERO
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A
reportagem “Por ti, Portugal, eu juro!”,
publicada na Divergente, venceu a
segunda edição do Prémio Jornalismo de
Excelência Vicente Jorge Silva, iniciativa
da Imprensa Nacional – Casa da Moeda
(INCM), promovida em parceira com o
Clube de Jornalistas (CJ). Nada menos

de 45 candidaturas, apresentadas por 42 profissionais de
19 meios de comunicação, foram objeto de apreciação.

Sofia da Palma Rodrigues, que com Diogo Cardoso e
Luciana Maruta assinou o trabalho unanimemente escol-
hido pelo júri, fez questão de sublinhar, ao receber a dis-
tinção, que dá conta do “abandono de pessoas que jura-
ram fidelidade a Portugal e a quem o Estado português fez
promessas que nunca cumpriu”. Duas dezenas de antigos
comandos da Guiné-Bissau, que combateram na guerra
colonial, aceitaram contar pela primeira vez as suas estó-

rias – “narrativas profundamente diferentes daquelas que
aprendemos nos livros de História”. Não constituiu impe-
dimento para divulgar a reportagem a ausência de respos-
tas dos ministérios aos quais foram dirigidas perguntas
sobre a situação dos ex-militares, que não têm acesso a
pensões. Sentem-se traídos. “Para eles, o 25 de Abril não
significou uma festa de libertação”.

A elevada qualidade das peças concorrentes justificou a
atribuição de duas menções honrosas. Natália Faria (jorna-
lista) e Paulo Pimenta (fotojornalista), foram distinguidos
por “Os 25 anos do Rendimento Social de Inserção: O RSI
não é um sítio aonde eu queira voltar”, reportagem dada à
estampa no Público para assinalar, dando rosto aos benefi-
ciários, os 25 anos do principal instrumento de combate à
pobreza, que deu origem a uma nova geração de políticas
sociais. “Corrupção em África? Gabriel Obiang mostra
como se faz”, de Micael Pereira, do Expresso, também alcan-

Prémio Jornalismo de Excelência 

Reportagem da Divergente
conquista reconhecimento
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çou uma menção honrosa. Trata-se de uma investigação de
Jornalismo colaborativo, levada a cabo durante cerca de seis
meses, no âmbito do consórcio internacional Organized
Crime and Corruption Reporting Project), que envolveu
jornalistas de diversos países, incluindo a Guiné Equatorial.

Na cerimónia de entrega de prémios, que teve lugar a
8 de novembro, dia em que o jornalista que dá nome ao
prémio faria 77 anos e em que o Clube festejou 39 – “coin-
cidência feliz”, como notou a presidente do CJ Maria Flor
Pedroso – o ministro da Cultura considerou que não
devem ser sobrevalorizadas “as ameaças que o Jornalismo
enfrenta hoje, porque uma parte delas já nos acompanha
há séculos”, mas afirmou que “é preciso acordar antes que
seja tarde”. Um alerta que o próprio Vicente Jorge Silva
lançou em 2015, ao conquistar o Gazeta de Mérito, tam-
bém citado na intervenção de André Moz Caldas, secretá-
rio de Estado da Presidência do Conselho de Ministros. A
propósito da “relação entre democracia, comunicação
social e jornalismo”, Pedro Adão e Silva sustentou que
“contrariar as regras e criar regras novas”, foi, no Expresso
como no Público, uma preocupação constante de Vicente
Jorge Silva. O prémio, disse o governante, “projeta nos
premiados as suas qualidades singulares”. 

“O Vicente ficaria muito contente por saber que há
novas gerações que continuam empenhadas em fazer

Jornalismo de qualidade”, afirmou o presidente do júri –
de que também fizeram parte Manuel Carvalho, João
Vieira Pereira, Luísa Meireles e Francisco Belard – perante
uma plateia que incluía familiares do jornalista. “Este pré-
mio reconcilia-nos com o Jornalismo em Portugal. Temos
grandes jornalistas a fazer grandes investigações”, acres-
centou Nicolau Santos, agradecendo ao INCM o facto de
o ter instituído. 

A presidente do Conselho de Administração da empre-
sa pública, Dora Moita, assegurou que a parceria com o CJ
é “vencedora”, salientando que materializa a obrigação
estatutária de promover e divulgar a cultura portuguesa.
“Só há uma dimensão que fazemos questão de não aban-
donar: qualidade e excelência”, garantiu. A palavra exce-
lência está incorporada no nome do prémio, que atribui
anualmente uma bolsa para investigação jornalística no
valor de cinco mil euros, com o objetivo de valorizar o
papel decisivo da informação na construção de uma socie-
dade mais participativa e democrática. Uma forma de
apoiar também o Jornalismo independente, produzido
pela plataforma vencedora da edição deste ano. Mais
apoios houvesse e seriam bem-vindos. Também públicos –
não do Governo –, como preconizou Sofia da Palma
Rodrigues, propondo um modelo semelhante ao que se
aplica às artes.

Vicente Jorge Silva

“Só há uma

dimensão que

fazemos

questão de não

abandonar:

qualidade e

excelência”,

afirmou a presi-

dente do

Conselho de

Administração

da INCM, Dora

Moita.

Os jornalistas premiados – Micael Pereira, Natália

Faria, Sofia da Palma Rodrigues e Paulo Pimenta –

com o secretário de Estado da Presidência do

Conselho de Ministros, Moz Caldas, à esquerda,

e o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva

FOTOS: NUNO SILVA (INCM)
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PELA
PENA
É QUE
VAMOS

José Cardoso Pires, exemplo

de um jornalista-escritor

brilhante

Escritores jornalistas
ou jornalistas
escritores. A ordem
será indiferente, se
considerarmos uma
tradição histórica de
partilha de territórios
e, até, de
“transumância”. No
ano em que o Gazeta
de Mérito distingue
Fernando Dacosta,
que deixou marca nos
dois campos – por
isso é entrevistado
nesta edição – e no
ano do centenário do
nascimento de José
Saramago, seguimos
os passos de
personalidades que
adotaram uma
“dupla
personalidade”. Ou
não, porque, afinal, é
pela pena que vamos,
quer jornalistas, quer
escritores.

ANÁLISE 1 Jornal istas escr i tores

INÁCIO LUDGERO
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Susana Neves Texto Inácio Ludgero Fotografias

A VIDA POR UM TEXTO 
Se quiséssemos nomear todos os escritores que começaram por ser
jornalistas, por certo ocuparíamos metade desta revista. O legado que
deixaram ao Jornalismo é imenso, mas sem o Jornalismo estes
escritores também não seriam os mesmos. 

“Se a imprensa não existisse, não era preciso inventá-la”.
Honoré de Balzac

H
á alguns anos, ao comprar uma dúzia
de castanhas na rua, tive a surpresa
de as receber embrulhadas num
artigo de investigação que eu
escrevera para o suplemento literário
do jornal Público. Na altura, contei
este hilariante episódio a alguns

jornalistas. Uns riram-se, outros ficaram em silêncio e
fugiram embaraçados, apesar de eu lhes ter garantido que
as castanhas eram saborosas e estar contente porque, pelo
menos, o artigo não servira para embrulhar peixe, como
outrora era costume acontecer aos jornais nos mercados,
pelo país fora.

Levei algum tempo a perceber por que motivo nem
todos haviam achado graça, mas depois compreendi que
o sucedido não era compatível com a ilusão de o jornalista
ser alguém importante e os seus artigos fundamentais. A
realidade é que, por muita qualidade que um artigo tenha,
o seu destino é, na melhor das hipóteses, ser lido apenas,
e talvez não na totalidade, no momento em alguém
decide lavar os vidros das janelas e, de súbito, é atraído
por uma qualquer palavra que nele se destaque. Exagero,
claro. Há sempre leitores e aquele dia histórico em que um
desconhecido nos mostra o recorte de um artigo que para
ele foi o princípio de uma nova consciência. 

Será esta a grande diferença entre o ofício de jornalista
e o ofício de escritor: os escritores escrevem para a
posteridade e os jornalistas não? Mas então o que dizer
dos livros guilhotinados? E dos livros cujas páginas,
durante anos, nunca foram despegadas e nos levam ao
embaraço de usar uma faca para que os possamos ler? E os
livros que foram sujeitos a autos de fé, como os “Coloquios
dos simples e drogas da Índia” (1563), de Garcia de Orta,
depois de a Inquisição ter descoberto que afinal o médico
português era judeu e, durante a sua permanência em
Goa, continuara a praticar o judaísmo? Oscar Wilde,
escritor e jornalista extremamente versátil (tanto escrevia

sobre teatro como sobre gastronomia), em pleno século
XIX, não resumiu sublimemente que o destino dos jornais
e dos livros é o mesmo, ao defender que “os jornais são
ilegíveis e a literatura não se lê”?!!

Mas retomemos a questão essencial: o que leva um
jornalista a tornar-se escritor? Trata-se da motivação de
trabalhar para a posteridade, num suporte menos
perecível, ou de uma aspiração de notoriedade, por se
atribuir ao escritor um reconhecimento público que
normalmente o jornalista não merece? Bastará, porém, a
um jornalista exercer o ofício de escritor durante um ano
para perceber que a notoriedade é efémera e, em alguns
casos, parece estimular uma estranha propensão para o
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Oscar Wilde: “Os jornais

são ilegíveis e a literatura

não se lê”

CARICATURA: CHRIS
'HONEYSUCKLE' ELLIS
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saque e o abuso dos que pensam que o escritor não vive
do seu trabalho intelectual e, por conseguinte, esperam
dele horas infinitas de trabalho gratuito.

Há ainda quem dispense conhecê-lo, e com toda a
legitimidade, porque um escritor não tem
necessariamente de ser interessante e muitos, saindo da
toca depois de meses de reclusão, com dificuldade se
mostram eloquentes perante uma audiência desejosa de
gostar tanto deles como das suas obras. Por ocasião do
lançamento do romance “Baiôa sem data para morrer”, de
Rui Couceiro, realizado na Casa do Alentejo, em Junho de
2022, o escritor argentino Alberto Manguel confessou
preferir não conhecer os autores, nem previamente nem
depois de ter lido as suas obras: “A conclusão a que
cheguei depois da leitura de infinitos livros é que a
literatura deveria ser anónima porque quando na minha
vida encontrei alguns dos autores de que gostava eram em
muitos dos casos gente terrível. Esquisitos, desagradáveis,

miseráveis. Nada tinham a ver com a sua obra”. E, quem
sabe, para muitos autores também seja preferível não
conhecer os leitores, não tanto por ver goradas quaisquer
expectativas de compreensão da sua obra, mas por ela já
não lhe pertencer e, em alguns casos, já nem se lembrar do
que escreveu.

Em suma, se o jornalista se torna escritor na expectativa
de ver a obra perdurar, e de ver satisfeita a sua autoestima,
com doses superlativas e regulares de ego food supply,
desmultiplicadas em simpatia, reconhecimento e melhor
remuneração, o mais provável é que sofra de uma
assentada sucessivas e penosas decepções. Mas, se a razão
de se lançar na literatura for a de sair dos constrangimentos
que o Jornalismo impõe, não só a nível linguístico, mas
também ideológico (sem esquecer a sujeição a prazos
apertados de trabalho), se o que motiva for a pura e intensa
paixão de escrever, investigar, imaginar, contar histórias e
forjar um estilo de escrita, então a passagem para a
literatura poderá traduzir-se na descoberta de um território
de liberdade, subjectividade, experimentação e criação
inigualáveis, que pelo menos inicialmente terá de garantir
às suas expensas, porque a literatura é um luxo de que
muitos gostam de usufruir, mas poucos se lembram de
remunerar. Por essa razão, conforme sublinhou o escritor e
jornalista Mário Zambujal, uma semana antes de publicar
o seu novo livro intitulado “Pirueta” (2022), “80% dos
escritores não consegue dedicar-se a tempo inteiro às suas
obras”, sendo obrigado a exercer outra profissão, e desta
feita, na sua opinião, “o Jornalismo é uma profissão, ser
escritor, não”. 

Face a tamanha adversidade, o jornalista que se atreveu
a ser escritor profissional poderá sempre pertencer à
constelação “bartlebliana” (tal como a definiu o escritor
espanhol Enrique Vila-Matas), ou seja, fazer parte dos
escritores que preferem não escrever, ou, pelo contrário,
manter uma ligação ao Jornalismo, mais ou menos
compensadora e feliz, assumindo que a sua vida oscilará
sempre entre a alegria e uma dose considerável de
sofrimento. “O que é preciso para ser escritor?”, perguntei
à escritora e poetisa Ana Hatherly, quando por razões de
saúde se mudara do seu apartamento em Campo de
Ourique para um T 0 da Domus Vida, residência sénior
assistida, na Rua da Junqueira. Sorridente, a autora de
“Eros frenético” (1968), tradutora de “Sade, meu
próximo”, de Pierre Klossowski, e mestre de poesia visual,
respondeu-me: “Para ser escritor é preciso sofrer de todas
as maneiras”.

GAZETEIRO PIROTÉCNICO
VERSUS ESCRITOR ETERNO REPÓRTER
Muitos escritores que passaram pelo Jornalismo, e durante
toda a sua vida mantiveram uma estreita relação com os
jornais, colaborando assiduamente, ou até mesmo
assumindo lugares de chefia, criaram depois uma espécie
de repugnância pela imprensa e pelos jornalistas. Num

ANÁLISE 1 Jornal istas escr i tores

Mário Zambujal: “O Jornalismo é uma profissão, ser escritor, não”
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artigo intitulado “Jornalistas”, incluído em “Pasquinadas –
Jornal d’um vagabundo” (1890), o escritor Fialho de
Almeida, alerta: “O Jornalismo é um sítio de passagem (...)
onde cada qual se demora o menos que pode”. Ao longo
deste artigo, o autor de “Os Gatos: publicação mensal
d’inquérito á vida portugueza” (1889-1894) desfere
duríssima críticas contra os jornalistas do seu tempo,
considerando--os uma classe maldita, desinteressante,
interesseira, intelectualmente nula, votada ao
esquecimento: “Quatro ou cinco meses depois de mortos,
não restará desses homens uma ideia, uma frase sequer,
uma palavra”. E uma vez interpelada quanto a esta espécie
de asco que Fialho de Almeida dedica aos jornalistas,
Francisca Bicho, presidente da Associação Cultural Fialho
de Almeida, sediada em Cuba, recorda um texto de 25 de
Julho de 1891 (“Os Gatos”, vol. 4.º, 5ª ed. 1923), onde o
escritor, depois de comparar duas notícias opostas, ambas
carregadas de “mentirolas” e “pyrotechnia de alvitres”
sobre um crime ocorrido no Convento das Trinas do
Mocambo, publicadas nos jornais O Século e Novidades,
apela aos legisladores nacionais para “sanificar a sociedade
dando aos cidadãos garantias contra a desaforada
especulação dos gazeteiros”. E, mais ainda, reclama

raivosamente: “Feche-lhes a policia os seus segredos, pois
que elles abusam. Negue-lhes a magistratura os seus
inqueritos, pois que elles desacreditam. Corra-os a
medicina dos seus laboratorios, visto elles intrometterem-
se no que não sabem”. Tudo para que a sociedade se
defenda “d’esses escorridos lampistas, que imaginam
guiar o mundo com pavios de cebo”.

A mesma necessidade de se afastar do Jornalismo
encontra-se igualmente no contista, ensaísta, poeta, crítico
literário argentino Jorge Luís Borges, que considerava
muito difícil escrever “no dialeto dos jornalistas” e passar
depois para outro, “um pouco mais digno, da literatura”.
Mas o pior de tudo é que, segundo o genial autor de “O
Jardim dos caminhos que se bifurcam” (1941), “o
Jornalismo mancha a literatura”, logo o melhor que o
escritor tinha a fazer era evitar o Jornalismo. 

Esta posição, meramente teórica da parte de Borges
(nunca conseguiu afastar-se do Jornalismo, publicando
centenas de artigos de crítica literária que depois
compilou em livro), não é partilhada por muitos escritores
que não só reconhecem que a passagem pelo Jornalismo
foi uma verdadeira escola de escrita e de vida como, uma
vez tendo alcançado sucesso no mundo da literatura,

Gabriel García Marquéz: “Nasci jornalista e hoje sinto-me mais repórter do que nunca”
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continuaram a assumir-se repórteres, confirmando que é
possível ser escritor e jornalista ao mesmo tempo. 

“O Jornalismo é o melhor ofício do mundo”, declarou
Gabriel García Márquez (Gabo), repórter e escritor
colombiano, autor de “Cem anos de solidão” (1967),
considerado o maior representante do realismo mágico da
literatura latino-americana. Em 1983, um ano depois de
ter sido nomeado Nobel da Literatura, confessou a Jaime
Abello Banfi, cofundador e director-geral da Fundación
Gabo, ter o Jornalismo no sangue e pretender fundar o
melhor jornal da América Latina. Numa entrevista à
poetisa e romancista cubana Wendy Guerra, publicada na
página online da CNN espanhola, no dia 21 de Outubro
de 2002, Jaime Abello Banfi recorda as palavras de Gabo.
Ter-lhe-à dito: “Não quero ser recordado por ‘Cem anos de
solidão’, nem pelo Prémio Nobel, mas pelo Jornalismo.
Nasci jornalista e hoje sinto-me mais repórter do que
nunca. Levo-o no sangue, arrebata-me. Além do mais,
quero que façamos o melhor diário da América Latina, o
mais bem informado, o mais veraz, o mais exacto. Que
nunca nos rectifiquem”.

O ADEUS AO “ARRANJADOR DE NOTÍCIAS”
Outros escritores, como Arturo Pérez-Reverte, ex-repórter
de guerra da RTVE (foi correspondente durante 21 anos),
optaram por abandonar a profissão primeira, mas na
construção das suas obras literárias mantiveram a
metodologia do repórter. Numa entrevista conduzida por
Enric González, publicada na revista espanhola online Jot
Down Cultural Magazine, em Dezembro de 2015, Pérez-
Reverte, autor do inesquecível livro “O pintor de
batalhas” (2006), explicou que antes de escrever um
romance visita os lugares onde pretende localizar a acção,
conversa com várias pessoas, lê, investiga, toma notas,
fotografa, tira dúvidas com especialistas, trabalha
muitíssimo, durante meses: “Para mim um romance
significa um ano ou um ano e meio de viagens para,
digamos, localizar exteriores. Antes de “A rainha do Sul”,
vivi em Sinaloa, tornei-me amigos dos traficantes de
droga, embebedei-me com eles... Esse trabalho de campo
parece-se muito com o de jornalista”.

Deixar-se impregnar por toda uma atmosfera para a
recriar é, porventura, uma das grandes diferenças entre o
ofício de escritor e o de jornalista. O primeiro pode
reinventar a realidade; o segundo deve descrevê-la o mais
rigorosamente possível, a partir de fontes fidedignas e
independentes. O escritor não é obrigado a cingir-se à
actualidade nem aos factos. Participa da família de
criadores que usam a ficção, a imaginação e diversos
recursos linguísticos como propulsores de um
conhecimento mais aprofundado e universal da natureza
humana e da vida, desta forma aproximando-se mais da
realidade e da verdade do que à partida pode parecer. Um
reduto de autenticidade que torna o escritor vulnerável ao
acossamento e à perseguição política, como sustenta Gao

Xingjian, pintor, fotógrafo, realizador e Nobel chinês da
literatura, exilado em França, no livro “La raison d’être de
la littérature” (2000). 

Por seu turno, o jornalista é de alguma forma escravo da
espuma dos dias, não tendo muitas vezes, possibilidade
de averiguar se o que relata é de facto verdadeiro ou se
inscreve numa construção, destinada a manipular a
opinião pública, acabando por se tornar num instrumento
panfletário, mais ou menos consciente. E neste aspecto,
recordo as palavras do Nobel da literatura português, José
Saramago, transcritas no site clasesdeperiodismo.com,
sobre o que é um jornalista: “É como um camaleão que
tem de disfarçar o que pensa pela cor do meio de
comunicação onde trabalha. Na realidade gostaria de não
ter nenhuma opinião para que fosse menos doloroso ter
de trocar as suas ideias pelas dos outros”.

Recordemos igualmente a experiência de Arturo Pérez-
Reverte. Enquanto repórter de guerra, por ocasião da
guerra do Golfo (1990-91), apercebeu-se de que não
interessava às editorias a realidade do conflito, mas
simplesmente mostrar que havia um enviado especial.
Esvaziada de sentido, a missão humanista do jornalista
transmutava-se numa performance patética. Na
entrevista publicada na Jot Down Cultural Magazine,
Pérez-Reverte recorda: “O dia em que pensei deixar este
ofício foi na guerra do Golfo, quando entrámos no
Kuwait. E foi nesse dia porque de Madrid me pediram
cinco transmissões em directo. Então quando diabo
queriam que eu fosse dar uma volta para saber o que se
passava no Kuwait? Para eles, tanto lhes dava. A televisão
que me pagava, e todas as outras, só queria que se notasse
que tinha ali um enviado (…) Não lhes importava um
caralho o que lhes contasse e ainda para mais sugeriam
que eu dissesse assim e assado, porque o tinham lido em
algum jornal. Eu era um caçador, todos os dias saia à rua
para caçar. (…) Era uma luta continua com os meus chefes
(...) Mandava-lhes material estupendo, graças aos
cameramen magníficos com quem trabalhava, mas isso não
lhes importava, queriam ter-me a papaguear no terraço
do hotel dizendo que ‘em Sarajevo...’. Dei-me conta do
que estava para vir e é o que agora temos”. Pouco tempo
depois, Pérez-Reverte despedia-se para não mais voltar,
até porque os seus livros já lhe garantiam a autonomia
desejada e a adrenalina da aventura podia obtê-la
velejando em alto mar.

NEM TUDO O QUE É PROVÁVEL É VERDADEIRO
A relação de hostilidade para com a antiga profissão não é
comum a todos os escritores. Na história da imprensa
portuguesa (e não só) existem bons exemplos de como as
fronteiras entre o Jornalismo e a literatura são ténues e
foram frutíferas, quer para a história do Jornalismo, quer
da literatura. Por exemplo, Fernando Assis Pacheco,
considerado como um dos melhores repórteres da sua
geração, foi também poeta e escritor. Na gíria jornalística,
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romance “Trabalhos e paixões de Benito Prada” (1993)
pediu licença sem vencimento. Em seis meses tinha o
livro pronto. 

Se um bom jornalista consegue fazer um livro (desde que
consiga suportar um processo de escrita mais lento do que
o necessário à construção de um texto jornalístico), um
romancista, por seu turno, também conseguirá fazer um
jornal – e não necessariamente um jornal literário – desde
que não seja impedido de ser um animal selvagem, que
responde a uma só autoridade: a sua própria consciência.
Ou até se cansar da actualidade, e da opressiva obrigação
de escrever, quer tenha tido oportunidade de reflectir ou
não.

Tendo assumido a direcção do jornal portuense O
Primeiro de Janeiro, a 14 de Junho de 1986 – foi a primeira
directora de um diário, em Portugal –, a prolífica escritora
Agustina Bessa-Luís, que desejávamos eterna (morreu
com 96 anos, em 2019), defendeu num dos seus editoriais
a capacidade de um romancista fazer jornais, mesmo sem
ter formação jornalística: “Os portugueses são assim tão
pecos, que em tudo querem escola porque o talento os
humilha?”. E, no livro “Dicionário imperfeito” (2008),
evocando um “axioma estupendo” de Balzac, segundo o
qual “para o jornalista, tudo o que é provável é verdade”,
defende que devido a esse pressuposto muito do que os
jornalistas afirmam corresponde a “fanfarronices e não a
conhecimento dos factos”. Caracterizando genericamente
o “pequeno jornalista”, resume: “é um profeta da
Imprensa no que toca a banalidades, e um imprudente no
que se refere a coisas sérias”. 

Ainda segundo Agustina, que não se considerava
jornalista (“sou assunto para jornais, mas não sou
jornalista”), o importante era saber escrever, saber contar
uma história. No fundo, comunicar com o leitor.

“Agarrá-lo pelos colhões logo na primeira linha e não os
largar até ao fim do texto”, aconselhava-me José Manuel
Rodrigues da Silva, quando estagiei no Jornal de Letras, “o
último jornal do século XIX”, segundo ele. E consegui-lo
fazer evitando clichés, insuflando de vida os assuntos
descritos, de tal forma que o leitor consiga reviver o
momento em que o autor do texto perdeu o ego e foi
levado pelas palavras até uma realidade que o leitor
desconhecia. O que é a arte de escrever? Segundo José
Saramago, é a capacidade de “caçar o perfil secreto das
coisas” (“Natalmente crónica”, in “A bagagem do viajante”,
1973) e fazê-lo com um estilo pessoal, muito distinto de um
mero “arranjador de notícias”. De tal forma que o leitor,
diz Saramago “ou senta o cronista à sua mesa, como faz aos
amigos, ou fecha-lhe a porta na cara, como aos
importunos, deixando-o a arranhar desanimadamente a
bandurra”.

Quanto ao Jornalismo, como se infere das suas palavras,
o que propõe é a antítese da postura passiva, conformista
e acéfala. De certa forma, o jornalista para Saramago é
uma espécie de Blimunda Sete-Luas, capaz de ver a alma
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era um tiro-rápido – aliás, ultra-rápido. Escrevia muito
depressa e muitíssimo bem, de tal forma que quando
assumiu a chefia de redacção do semanário O Jornal fazia
o trabalho dos que não trabalhavam. 

José Cardoso Pires, outro exemplo de um jornalista-
escritor brilhante, numa entrevista que lhe fiz, destinada
à biografia de Assis Pacheco (Espacio/Espaço Escrito,
Badajoz, 1998), contou-me o sucedido: “Aceitou muito a
contragosto e foi o pior chefe de redacção, porque fazia o
trabalho de todos os que não queriam fazer coisa alguma.
Acabou por desistir, porque entrava às 8 da manhã e saía
às tantas”. José Manuel Rodrigues da Silva, jornalista
apaixonado e carismático editor do Jornal de Letras, Artes e
Ideias, caracterizou Assis Pacheco desta forma: “Na
profissão, deu sempre cartas de nobreza. Distinguia-se
pelo brilho da escrita e pela assimilação da cultura à
reportagem. Era o mais culto e o mais brilhante. O
repórter é o que apreende o que jamais pode ser
apreendido. Nunca se pode ensinar a um cineasta onde se
coloca a câmara. Ele tinha esse dom, sabia onde colocar o
ponto de vista”. Apesar da rapidez que o caracterizava,
Pacheco precisou de um intervalo, que o jornalista
cedesse tempo ao escritor. Para conseguir escrever o seu

Para escrever “Trabalhos e paixões de Benito Prada”, Assis

Pacheco pediu no jornal licença sem vencimento. Ultra-rápido, em

seis meses concluiu o livro
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dos outros ou de a não ver, caso a tenham perdido. Ora
este dom não se activa sem pensamento crítico, pelo que
o autor de “Memorial do convento” (1982), director-
adjunto do Diário de Notícias durante o gonçalvismo,
defende um “Jornalismo de reflexão”, que “instale a
dúvida na sociedade”, fornecendo ao leitor os recursos
que lhe permitirão distinguir a realidade da propaganda
e identificar visões totalitárias que ameaçam a beleza
plural do universo.

“Precisamos da nossa imprensa livre”, sublinha a
escritora Mafalda Ivo Cruz, ex-crítica literária do jornal
Público e autora do belíssimo romance “Vermelho” (2003),
esclarecendo que, na sua opinião, os jornalistas cumprem
uma função social de intervenção no momento imediato,
enquanto o exercício da escrita é plástico, mesmo quando
se faz crítica literária. Ou seja, o escritor “molda-se um
pouco à forma do livro” sobre o qual escreve. “Voltaria a
trabalhar num jornal?”, questiono. Mafalda Ivo Cruz diz
que sim. “Aceitava. Foi uma coisa que fiz sempre com
grande prazer”.  

DOS IRMÃOS QUE NÃO VÃO AO MCDONALDS
Nem todos os escritores têm uma relação ambivalente e
de desdém com os jornais, embora neles também

encontremos essa espécie de consciência crítica que
permite identificar as vulnerabilidades e a missão dos
jornalistas. Estes escritores, enquanto críticos e cronistas,
gozaram de um espaço de liberdade que lhes permitiu
não terem sequer de modificar o estilo de escrita e, desta
forma, reconhecem sobretudo grandes afinidades entre
o exercício dos dois ofícios. Se excluirmos a necessidade
de seguir a actualidade e a impossibilidade de fantasiar,
o jornalista, tal como o escritor, “tem uma curiosidade
sem limites, uma permanente atenção e sensibilidade ao
real, uma paixão pela verdade, sem ser bon apôtre ou um
chato de um moralista”, afirma Miguel de Castro
Henriques, escritor, tradutor e antigo comentador de
política internacional na revista O Tempo e o Modo (1963-
1977), quando João Bénard da Costa era chefe de
redacção.

Recordando os tempos em que fintavam a Censura (por
exemplo, escrevendo Carlos Marques em vez de Karl
Marx), Miguel de Castro Henriques, autor de “Uma
nuvem num ponte de barro” (2002), e de outros livros de
contos, de imaginação e sátira invulgares, reconhece
ainda que tanto o escritor como o jornalista “são
perigosos, são os inimigos da percepção sonâmbula e das
lavagens ao cérebro. Sabendo-o ou não, quando estão na
Via do Guerreiro tornam-se cada vez mais autónomos,
fluidos, independentes, indomesticáveis e destemidos.
Tudo o que não seja isto, é Jornalismo ou literatura
McDonalds”. 

“O que os distingue?”, pergunto. “O jornalista escreve
(informa, comenta, analisa) sobre uma realidade que
parece ficção e o segundo trabalha uma ficção que parece
a realidade. Mas um bom jornalista poderá transformar-
se num escritor, assim como um escritor pode ser um bom
jornalista. Ambos têm de manter mentes abertas. Marcel
Duchamp dizia que um poeta é um médium. Tem muitas
antenas e capta as coisas de todas as formas e feitios ao
mesmo tempo. É um predador sem piedade, uma ave de
rapina, um ser perigoso para as verdades estabelecidas”,
conclui.

Nesse sentido, podemos dizer que um jornalista-
escritor é médium e ave de rapina, uma espécie de
pássaro imaginário, à maneira borgiana, composto por
dois pássaros irmãos que se encostam um ao outro e
voam lado a lado, com uma só asa.  Talvez por isso, José
Cardoso Pires, no livro “De profundis, valsa lenta” (1997),
tenha conseguido reportar o acidente vascular cerebral
que sofreu, impedindo-o de escrever e falar, fazendo-o
descobrir um outro que não ele. Ou Truman Capote
nunca mais tenha voltado a ser mesmo, depois de se
atrever a escrever “A sangue frio” (1966), novela não
ficcional que o aproximou de um serial killer.

O que definitivamente aproxima os grandes jornalistas
dos escritores de excepção? Ambos sabem que as palavras
têm uma realidade própria. Ambos atravessam as
redacções como cometas.

ANÁLISE 1 Jornal istas escr i tores

Agustina Bessa-Luís, que foi diretora d’O Primeiro de Janeiro:

“Sou assunto para jornais, mas não sou jornalista”

JJ
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SARAMAGO NOS JORNAIS
O percurso do Nobel na Imprensa

no ano do centenário do seu nascimento.

Pedro Marques Gomes * Texto Inácio Ludgero Fotografias

“O
leitor concluirá, segundo o
livro, não segundo a crítica,
como quiser e puder. Quanto
a nós, umas poucas palavras
mais. O estilo de Júlio Moreira
não serve eficazmente a
narrativa. É intumescido,

barroco, por vezes verborreico, roçando o mau gosto e o
lugar-comum. De longe em longe, uma notação exata,
rigorosa, que cinge com justeza o momento e a situação,
permite-nos pensar que Júlio Moreira tem outras flechas
para o seu arco. Mas não as mostrou neste livro.”1

Quando, em maio de 1967, inicia a sua colaboração
regular na Seara Nova, José Saramago é arrasador. “A
execução”, do escritor e arquiteto paisagista Júlio Moreira,
é o romance alvo da sua crítica. Saramago contesta a
utilização da figura da “alegoria” na história, que

considera “inverosímil”. Como crítico literário, segue os
grandes propósitos da revista – reflexão, crítica, discussão
sobre as grandes questões do mundo político-cultural –
mas revela também, em cada texto que assina, o grande
escritor que já era. No mês seguinte, “Novas andanças do
demónio” é o livro que merece a sua atenção aprofundada
e, desta vez, Saramago não poupa nos elogios à proza de
Jorge de Sena: “Se o leitor não tiver lágrimas nos olhos e
força no coração quando chegar à última linha, então
deixe os livros (que os não entende) e a vida (porque a não
merece)”2. Seguem-se críticas literárias a autores como
José Cardoso Pires e Agustina Bessa-Luís, entre muitos
outros.

Nas palavras de Sottomayor Cardia, a Seara Nova fora
“um dos mais notáveis movimentos de ideias que
Portugal conheceu”3, um projeto de “doutrina e crítica”,
de intelectuais republicanos de esquerda, como Raul

Crónica jornalística de Saramago marca a época dos últimos anos da ditadura
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Proença, António Sérgio e Jaime Cortesão, que marcou a
sociedade portuguesa do século XX.  Saramago, cujo cen-
tenário do nascimento se assinala este ano, havia publica-
do, até então, apenas dois livros – “Terra do pecado”
(1947) e “Os poemas possíveis” (1966). Então praticamen-
te desconhecido nos meios culturais, integra uma nova
geração de colaboradores da Seara, fazendo-se notar pelos
notáveis textos de reflexão crítica sobre obras literárias,
que escreve durante cerca de um ano e meio.

CRÓNICAS, EDITORIAIS E SUPLEMENTOS LITERÁRIOS
N’A CAPITAL E NO DIÁRIO DE LISBOA
Em novembro de 1968, dois meses após a queda de
Salazar e o seu afastamento da liderança política do país,
Saramago termina a colaboração regular com a Seara Nova
(ainda publicará, depois, alguns artigos). Entretanto,
havia começado a escrever n’A Capital e, no ano seguinte,
filia-se no PCP. O país atravessava a chamada “Primavera
Marcelista”, com a chegada de Marcello Caetano ao
poder. A vida de Saramago começava a passar cada vez
mais pelo mundo da imprensa, sendo um assíduo do bair-
ro onde se concentravam os jornais de Lisboa, o Bairro
Alto. Jantava frequentemente por lá, no restaurante Farta
Brutos. “Fazia questão de reservar mesa – hoje, lá está ela,
a servir de promoção à casa”4, com uma placa com o seu
nome no lugar onde costumava sentar-se.

Mantinha, ainda assim, o seu trabalho como produtor
e, na prática, diretor literário, da editora Estúdios Cor. A
escritora e jornalista Isabel da Nóbrega, com quem man-
terá uma relação de mais de uma década, terá sido decisi-
va no seu percurso como cronista, segundo conta a pró-
pria: “[Saramago] era um escritor em potência. Em 1968,
estava eu n’A Capital e, no verão, começou a fazer-se um
suplemento todas as semanas. Passaram por lá várias pes-
soas e aquilo não estava a correr bem. Fui falar com o
Mário Neves, um dos diretores: ‘Nas traseiras deste pré-
dio aqui atrás, há um rapaz que talvez possa fazer isso’. E
então o rapaz José foi lá e fez tudo lindamente”5.

N’A Capital, vespertino dirigido por Norberto Lopes e
Mário Neves, José Saramago colabora no suplemento
“Arte e Literatura” (liderado por Álvaro Salema) e escreve
crónicas, que integram as secções “Rua acima, rua abaixo”
e “Deste mundo e do outro”. Tem os primeiros contactos
diretos com a Censura, ao ver alguns dos seus textos
serem cortados pelo aparelho repressivo da ditadura.
Com Isabel da Nóbrega, passa a frequentar tertúlias literá-
rias, convivendo com os intelectuais da época, dos quais
sofreu, no entanto, bastante resistência. “O Saramago sur-
giu no meio literário menosprezado pela intelligentsia, que
era muito elitista, porque ele não vinha do meio universi-
tário. Foi a Isabel, que era uma mulher da alta sociedade,
quem lhe abriu imensas portas”, recorda o jornalista
Fernando Dacosta6.

A crónica jornalística de Saramago ganha um estilo
próprio, distingue-se, marca uma época, que é a dos últi-

mos anos da ditadura. Nesse tempo, em que fintar a
Censura era a praxis comum de quem estava ativamente
na oposição ao regime, escreve o cronista d’A Capital: “As
palavras são dadas, trocadas, oferecidas, vendidas e
inventadas. As palavras estão ausentes. (…) As palavras
aconselham, sugerem, insinuam, ordenam, impõem,
segregam, eliminam. São melífluas ou azedas”7. A propó-
sito destes textos de Saramago, a jornalista Clara Ferreira
Alves afirmou que “milagres de síntese narrativa são
correntes nas crónicas, onde o autor se revela mestre na
contagem das linhas exatas; nada a mais, nada a menos. A
crónica ultrapassa as suas limitações e torna-se uma
‘pequena história’, ‘short story’, um género que em
Portugal tem raros cultores”8. Saramago conferia uma
grande relevância a estes textos, ao ponto de afirmar que
permitiam conhecê-lo verdadeiramente. “As crónicas
dizem tudo (e provavelmente mais do que a obra que veio
depois) aquilo que eu sou como pessoa, como sensibilida-
de, como perceção das coisas, como entendimento do
mundo: tudo isso está nas crónicas”, disse Saramago9. 

Em 1970, com a chegada à direção d’A Capital de
Manuel José Homem de Melo, próximo de Marcello
Caetano, Saramago abandona o vespertino, saindo tam-
bém Isabel da Nóbrega. À Estúdios Cor, que enfrentava

ANÁLISE 1 Jornal istas escr i tores

Saramago saiu do Diário de Lisboa em 1973, por discordar

que o jornal se abstivesse de cobrir a campanha

para as eleições desse ano
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problemas financeiros, chegam novos proprietários, que
chamam a poeta Natália Correia para assumir a direção
literária, mantendo Saramago à margem do processo de
renovação. Em protesto, Saramago abandona a editora.

É então que o futuro Nobel da Literatura vai colaborar
num dos poucos jornais que faziam a “oposição possível”
ao regime. Devido à saída de José Ribeiro dos Santos para
o República, o Diário de Lisboa (DL) precisava de alguém
que assegurasse a escrita dos seus editoriais diários e é o
escritor José Cardoso Pires que sugere o nome de
Saramago. “Creio que foi o Cardoso Pires que disse: ‘Há
fulano’ – e como eu tinha perdido o emprego – não por
ser demitido mas porque me demitira – foi desse modo
que entre 1972 e 1973 estive nesse jornal, onde me ocupa-
va com tarefas muito dispersas”, conta o próprio
Saramago10. Inicia-se então, em fevereiro de 1972, na
escrita dos editoriais do DL, evidentemente muito politi-
zados, procurando contestar o Governo, o que exigia uma
grande atenção e habilidade. Era necessário enganar a
Censura para passar mensagens políticas mais críticas.
“Saramago era muito hábil para passar a Censura”, lembra
o jornalista Eugénio Alves11. Apesar disso, como já antes
tinha acontecido n’A Capital, vê alguns dos seus textos cor-
tados, parcial ou totalmente. Quando, em 1990, reúne em
livro os editoriais do DL (e do Diário de Notícias, escritos
em 1975) dá conta dos efeitos do lápis azul: alguns textos
“apenas agora veem a luz do dia: o facto não precisa de
explicação. Permita-se-me, contudo, que eu lamente o que
nem sequer pude escrever, só porque de antemão sabia
que não valia a pena”12.

Na oposição ao Estado Novo, destaca-se também na
distribuição do órgão oficial do PCP, o Avante!, clandesti-
no. “Distribuía 50 Avantes! [sendo que, por militante, ‘a
média era quatro ou cinco’], o que se tratava de um núme-
ro espantoso”, conta o então dirigente comunista Carlos
Brito13. A par do DL, o jornal de “intelectuais” onde
ganha grande notoriedade, Saramago escreve também
crónicas no Jornal do Fundão, periódico que, sendo regio-
nal, foi uma referência nacional na resistência à ditadura e
no domínio da intervenção social. 

A partir de 1973, Saramago passa a dirigir o suplemen-
to literário do DL. Apesar desta frequente colaboração na
imprensa, nunca se considerou jornalista. Foi o próprio a
afirmar que “não é jornalista um homem que não passou
pela tarimba, pelos rudimentos da profissão, pelos tribu-
nais, pela polícia, pela reportagem de rua, pela entrevista,
pela rotina frustradora, pela excitação de sacar uma notí-
cia primeiro que a concorrência”. E acrescentou: “Um cro-
nista não é um jornalista. (…) Nem o cronista se sente
integrado na redação, nem a redação o reconhece como
um dos seus. E os casos de guerra surda não são
raros…”14. 

Em relação a Saramago, parece ter havido, de facto,
uma distância constante relativamente às redações pelas
quais passou. José Jorge Letria nota que “era essencial-

mente um diretor editorial, um homem que colaborava
aqui e colaborava ali, mas que quando entrava numa
redação não criava raízes”. Outro camarada, Avelino
Rodrigues, partilha opinião semelhante, dizendo que
“Saramago mantinha distância da malta”, enquanto
Fernando Dacosta recorda, em entrevista a Joaquim
Vieira, um “homem muito elegante na linguagem, respei-
toso, gentleman, irónico, cáustico, sim, e sobretudo muito
orgulhoso”15.

Em 1973, Saramago bate com a porta no DL. Discorda
da posição da administração do jornal relativamente à
cobertura das eleições que iriam ocorrer nesse ano. O
administrador Lopes do Souto informa-o de que “o Diário
de Lisboa não podia intervir no período de campanha elei-
toral. Respondi que me parecia estranho, porque o jornal,
dentro dos limites do permitido, não tinha feito outra
coisa senão isso ao longo dos tempos”16. Afasta-se do DL,
mas não da imprensa, integrando o grupo que tenta fun-
dar o semanário AE –Actividades Económicas, que inclui jor-
nalistas como Mário Cardoso, Helena Neves ou Cesário
Borga. Avelino Rodrigues, outro dos que participa no pro-
jeto, conta que “era o PCP que estava por trás do AE”,
sendo o objetivo competir com o recém-criado Expresso,
através de “um Expresso de esquerda”. Mas o periódico
não chegará às bancas, já que é censurado pela Comissão
de Exame Prévio. “Até o boletim meteorológico, redigido
de modo muito pessoal por José Saramago – meia dúzia
de linhas com a previsão do Instituto Meteorológico e
vários subentendidos –, foi cortado”, refere João Paulo
Guerra17.

A REVOLUÇÃO E OS CONTURBADOS MESES
NO DIÁRIO DE NOTÍCIAS
Após o 25 de Abril de 1974, Saramago vive intensamente
os agitados meses da revolução. A possibilidade de escre-
ver livremente e de intervir politicamente sem os esparti-
lhos da Censura entusiasmam-no. A política é uma urgên-
cia e os jornais refletem e são reflexo disso. Saramago volta
ao mundo dos média: na televisão (RTP), na colaboração
com o Ministério da Comunicação Social, na escrita de
artigos de imprensa – como no primeiro número do
Avante! saído em liberdade – e, finalmente, no Diário de
Notícias, no qual ingressa após o 11 de Março de 1975, con-
vidado pelo ministro da tutela. “A Isabel da Nóbrega exer-
ceu um certo lóbi junto de mim para o Saramago ser
nomeado diretor do Diário de Notícias. Ela foi a minha
casa, pediu várias vezes entrevistas comigo, apareceu a
bater à porta – e pronto”, relata Correia Jesuíno18.

Em abril de 1975, José Saramago assume o cargo de
diretor-adjunto do DN, tendo como diretor Luís de
Barros, jornalista que fora presidente do Sindicato dos
Jornalistas e subsecretário de Estado da Comunicação
Social. Pretendia que o DN “fosse um instrumento nas
mãos do povo português, para a construção do socialis-
mo”19 e, nos meses que seguiram, o diário com maior cir-
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culação nacional no chamado “Verão Quente” de 1975
adotou “como sua toda a ação política de Vasco Gonçalves
e das forças identificadas com ele e com o PCP”, “quase
sempre, através de uma diabolização dos seus adversários
e da atribuição do uso indiscriminado da palavra aos que
apoiava”20. Escreve editoriais “explosivos”, numa altura
em que os jornais eram, eles próprios, peças-chave do
combate político que se travava pela definição do tipo de
regime a implementar em Portugal. À frente da sede do
DN, na Avenida da Liberdade, realizavam-se manifestaçõ-
es contra o seu conteúdo e gritavam-se palavras de ordem
como “O Diário de Notícias é do povo não é de Moscovo”.

Num editorial publicado no dia 21 do escaldante mês
de agosto, escreve Saramago: “Uma pessoa, ao menos,
conservou o espírito do MFA. Outros terão parte ainda,
esse tem o todo. É o general Vasco Gonçalves, que está nas
manobras como rachador de lenha. Bem o ouvimos aqui,
bem o vemos, bem lhe queremos”21. Como já antes acon-
tecera no DL, Saramago escrevia os seus textos à medida
do espaço que tinha disponível no jornal, o que foi sem-
pre elogiado. O então subchefe de redação do DN,
Fernando Pires, recorda: “Saramago vinha entregar-me os
seus ‘Apontamentos’, um original dactilografado, sem
uma emenda, uma rasura, e que era precisamente o que
comportava aquele espaço. Nunca faltou ou sobrou uma
linha”22.

O tempo em que se manteve à frente do DN fica ainda
marcado por um polémico episódio, exemplificativo das
lutas políticas que então se travaram no país, conhecido

como “caso dos 24”. No interior do DN o ambiente era de
grande tensão, envolvendo jornalistas e outros trabalha-
dores, designadamente tipógrafos, uns defendendo,
outros contestando o que se vinha a publicar nas páginas
do periódico. O clima sobe de tom quando, em agosto, 30
jornalistas – quase metade da redação – decidem divulgar
publicamente um documento contestando a orientação
editorial do jornal. Entregam-no ao diretor-adjunto, uma
vez que o diretor se encontrava ausente, de férias. 

A reação de Saramago é duríssima, afirmando que
aquele documento era “baseado na mentira, na desonesti-
dade intelectual e política” e que os 30 jornalistas são
“hipócritas e mentirosos”23. Convoca um plenário de tra-
balhadores para análise do caso, rebate todas as críticas
dirigidas pelos redatores e outros trabalhadores tomam a
palavra. É decidida a suspensão dos 30 jornalistas e, mais
tarde, num outro longo e agitado plenário de trabalhado-
res, o saneamento de 24 (os restantes seis afastaram-se do
grupo), sem direito a indemnizações.

Saramago permanece como uma das figuras centrais
de todo este processo, com intervenções relevantes nos
plenários de trabalhadores e, em concreto, naquele que
ditou a suspensão dos jornalistas, a que acresce a sua res-
ponsabilidade enquanto diretor-adjunto do jornal.
Presente em todos estes momentos, Fernando Pires recor-
da: “por bem piores que tenham sido tais coisas ditas por
outros inflamados participantes no plenário, militantes da
extrema-esquerda, estou em crer que uma palavra de
Saramago poderia travar intenções de expulsão, como

ANÁLISE 1 Jornal istas escr i tores
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alguns proclamaram logo ali. Mas essa palavra, não a
disse Saramago”24. Outro jornalista, José David Lopes,
sustenta: “Se o Saramago tivesse feito um discurso dife-
rente não tinha havido saneamento, obviamente. O dis-
curso de Saramago, quer no plenário do terceiro turno
quer no plenário geral, é que aponta muito o caminho
para o afastamento daquela malta”25.

José Saramago, por sua vez, assume ter sido “o primei-
ro motor desta história”, recusando chamar-lhe um pro-
cesso de saneamento, mas sim uma decisão de trabalha-
dores: “Quando se diz que foi um saneamento, não o foi.
Aquilo a que estamos a chamar saneamento (…) foi uma
decisão, não sei se para bem ou para o mal, do Conselho
Geral de Trabalhadores, que decide depois daquilo que o
diretor-adjunto foi lá dizer e que, depois de este se ter reti-
rado, promoveu um debate e decidiu pela suspensão e
pelo processo disciplinar. É normal. Era absolutamente
normal na época…”26. Três meses após a controversa
decisão de saneamento, na sequência do 25 de Novembro,
Saramago é afastado do DN. “Vivi dentro do Diário de
Notícias o tempo em que a minha presença e a minha opi-
nião eram lá possíveis. Não antes, não depois”, escreve,
anos mais tarde27 Para José Saramago, fechava-se, assim,
definitivamente um ciclo de presença regular na impren-
sa e iniciava-se a sua segunda vida de escritor.

* Professor na Escola Superior de Comunicação Social
e na Universidade Lusófona, investigador no HTC
e no ICNOVA da NOVA-FCSH.

Passagem pelo Diário de Notícias ficou marcada por

episódios polémicos, como o plenário que ditou a

suspensão de jornalistas
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EMERGÊNCIA
DE UM NOVO
PARADIGMA?
As mudanças estruturais que afetam os média têm conduzido ao
repensar de quadros de hétero-regulação e normas pouco ajustados
aos ambientes digitais contemporâneos. A revisão da Diretiva dos
Serviços de Comunicação Social Audiovisual, em 2018, constituiu um
marco no caminho dessa adaptação, passando a incluir as plataformas
de partilha de vídeo. A paisagem regulatória europeia continua
fragmentada e os Estados avançam a diferentes velocidades nos
mecanismos de responsabilização das plataformas digitais no que
concerne à difusão de conteúdos mediáticos. Em setembro de 2022, a
Comissão Europeia aprovou nova legislação para estabelecer
salvaguardas comuns sobre as delicadas matérias de independência e
pluralismo dos média no espaço europeu. Esta proposta tem gerado
intenso debate, sobretudo em torno da criação de um "Comité
Europeu dos Serviços de Comunicação Social".

Carla Martins

ANÁLISE 2 Hétero -regulação dos média na Europa
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O
s média livres e independentes con-
stituem um dos pilares dos sistemas
democráticos. E a regulação, inte-
grando o sistema de média, contribui
para a concretização da democracia.
Mariana Lameiras, na sua tese de
doutoramento intitulada "Regulação

dos média em democracia (2016, p. 65), destaca "a relevân-
cia e o papel dos reguladores como catalisadores da
democracia, seguindo princípios e valores constitucional e
legalmente protegidos e tendo o cidadão e a sociedade no
centro das suas preocupações".

O surgimento da hétero-regulação dos média coincide
com alterações estruturais de mercado e a redefinição do
papel do Estado na economia - e, em particular, neste
setor. Na maior parte dos países da Europa Ocidental, a
criação de entidades reguladoras para o audiovisual ocor-
reu nos anos 80 do século XX, com o fim dos monopólios
da televisão pública e o licenciamento de operadores pri-
vados, como explica Alberto Arons de Carvalho, em "A
regulação da comunicação social" (2022). Em Portugal, a
existência do regulador da comunicação social é determi-
nada pela própria Constituição, tendo o atual organismo
regulatório, a ERC, iniciado funções em 2006, sucedendo
à Alta Autoridade para a Comunicação Social, criada em
1990. 

Hoje, os reguladores europeus de média confrontam-
se com novas alterações estruturais do setor, com impacto
significativo nas formas de produção, distribuição e aces-
so aos meios de comunicação e, em particular, aos conteú-
dos informativos. Mais amplamente, estas transformações
representam uma disrupção nas indústrias culturais,
como contextualiza Thomas Poell, em "Three challenges
for media studies in the age of platforms" (2020). 

Taylor Owen, em "Global Media Power" (2016, p. 25),
sustenta que o ecossistema de média está a mudar radical-
mente de um modelo industrial de produção e dissemi-
nação para outro mais diverso e difuso. Os meios do
Jornalismo estão a mudar dos tradicionais canais de
difusão para uma rede de evolução rápida, que inclui uma
variedade de atores: companhias de média tradicionais
que conseguiram transitar para o mundo digital, nativos
digitais, plataformas sociais como Twitter e Facebook,
canais emergentes de partilha anónima de informação
(WikiLeaks, SecureDrop), relatos de cidadãos. 

As estruturas média deixaram de deter o monopólio da
gestão editorial e dos canais de comunicação. Como assi-
nalam Rasmus Kleis Nielsen e Sarah Anne Ganter, em
"Dealing with digital intermediaries: A case study of the
relations between publishers and platforms" (2018), o con-
trolo sobre como os conteúdos noticiosos são recomenda-
dos, distribuídos e monetizados mudou das organizações
de média para as plataformas, que atuam como inter-
mediários entre os utilizadores e conteúdos, capitalizando
dados e publicidade.

Por outro lado, atendendo ao potencial participatório
propiciado pelas tecnologias digitais, as formas conven-
cionais de gatekeeping estão a ser complementadas de
modo relevante por aquilo que Jane Singer (2014) de-
signa por secondary gatekeeping function of the audience, ou
seja, a re-disseminação seletiva de conteúdos pelos uti-
lizadores. 

CONSUMO DE NOTÍCIAS: O QUE ANDAM
A FAZER OS MAIS NOVOS
O "Digital News Report 2022", do Reuters Institute for the
Study of Journalism, que engloba a análise de 46 merca-
dos, confirma estas mudanças estruturais, aceleradas no
contexto de pandemia de Covid-19. O ambiente de média
tornou-se mais digital, móvel e dominado por platafor-
mas, com mais implicações para os modelos de negócio e
os formatos de Jornalismo. De uma forma geral, continu-
ou em queda o consumo dos média tradicionais, como
televisão e imprensa, além de que cresce a tendência de
evitamento seletivo de notícias. 

Apesar das variações entre países, o "Digital News
Report" aponta que o acesso direto aos canais de comuni-
cação digitais (23%) está a tornar-se menos importante em
comparação com os média sociais, como redes sociais,
agregadores de notícias ou motores de busca (28%). Em
Portugal, 79% acedem a notícias online e 57% através dos
média sociais (Figura 1).
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FIGURA 1 - FONTES NOTICIOSAS EM PORTUGAL

Fonte: "Digital News Report 2022".

Um recente discussion document do regulador britânico
das comunicações, o Office of Communications (Ofcom),
intitulado "Who controls the news we see online?", reitera
este domínio das plataformas online no ecossistema noti-
cioso: 64% dos inquiridos no âmbito da News Consumption
Survey utilizam regularmente "intermediários online"
para aceder a notícias e informação e o Facebook tornou-
-se a terceira principal fonte noticiosa mais popular depois
da BBC e da ITV.

A plataforma TikTok, lançada em 2016 pela companhia
tecnológica chinesa ByteDance, está a ganhar protagonis-
mo no ecossistema noticioso (Figura 2). Vários estudos
coincidem em apontar que o consumo noticioso por
audiências mais novas depende cada vez mais dos média
digitais e sociais. Segundo o citado estudo do Ofcom, 79%
dos jovens entre os 16 e os 24 anos usam os serviços dos
média sociais para obter notícias. Também nos Estados
Unidos, indica o Pew Research Centre, os públicos com
menos de 30 anos acedem a notícias sobretudo no
Snapchat, TikTok e Reddit.

FIGURA 2 - TIKTOK GANHA PROTAGONISMO
NO ECOSSISTEMA NOTICIOSO MUNDIAL

Fonte: The Economist, "The all-conquering quaver", 9-7-2022.

Por conseguinte, vivemos em ambientes informativos
cada vez mais digitais e complexos. Os média adaptam-se
a um contexto tecnológico dominado por plataformas
globais em relação às quais nos fomos tornando mais céti-
cos sobre o seu potencial democratizante, descentra-
lizador e emancipatório. São diversos os motivos para pre-
ocupação: a disseminação em larga escala de desinfor-
mação e de discurso de ódio, com influência na polariza-
ção do debate público; a falta de transparência da orien-
tação algorítmica dos intermediários noticiosos; o ascen-
dente das companhias tecnológicas privadas sobre a go-
vernação da comunicação online e a arbitragem da liber-
dade de expressão; a falta de sustentabilidade dos média
noticiosos e do Jornalismo, talvez hoje a enfrentar a maior
crise da sua história.

A título de exemplo, a concretização da compra da rede
social Twitter pelo magnata Elon Musk tem gerado preo-
cupações sobre os efeitos desta aquisição na qualidade da
esfera pública comunicacional. Musk assume-se como
"absolutista da liberdade de expressão", ao mesmo tempo
que enaltece o "jornalismo cidadão" e hostiliza os média e
os jornalistas (Figura 3).

ANÁLISE 2 Hétero -regulação dos média na Europa

O controlo sobre como os
conteúdos noticiosos são
recomendados, distribuídos e
monetizados mudou das
organizações de média para as
plataformas, que atuam como
intermediários entre os
utilizadores e conteúdos,
capitalizando dados e
publicidade

Na Grã-Bretanha, o Facebook
tornou-se a terceira principal
fonte noticiosa mais popular
depois da BBC e da ITV, segundo
o regulador das comunicações
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FIGURA 3: TWEETS DE ELON MUSK
- ATAQUE À MEDIA ELITE

Fonte: Twitter.

"EM ÚLTIMA ANÁLISE,
ESTAS SÃO DECISÕES POLÍTICAS"
À medida que as plataformas online se agigantaram à
escala global, tornaram-se mais evidentes as assimetrias
regulatórias entre os média e os intermediários online,
que se supunha serem impossíveis de regular. Além disso,
a digitalização do ecossistema de média tornou mais flui-
das as fronteiras da intervenção regulatória. 

Regressando ao estudo do Ofcom, ali se conclui que os
intermediários online controlam a proeminência atribuída a
diferentes fontes noticiosas e histórias. No entanto, os algo-
ritmos, e especificamente os sistemas de recomendação,
operam de modo opaco. Os utilizadores revelam pouca li-
teracia quando navegam nestes ambientes, muitos deles
ignorando até a existência de um sistema de recomendação
e de personalização do conteúdo noticioso. A análise efetua-
da indicia que as pessoas que mais usam média sociais para
aceder a notícias terão mais dificuldades em identificar infor-
mação factual relevante, em tolerar pessoas com diferentes
visões políticas e em confiar nas instituições democráticas.

Citando Alfred Hermida, em "Social Media and the
news" (2016, p. 89), "companhias tecnológicas como
Facebook, Google e Twitter emergiram como organizações
de média chave no século XXI, mesmo que não criem
média. (…) À medida que vão ficando entrelaçadas na dis-
tribuição, circulação e promoção de notícias e informação,
académicos e analistas da indústria têm-se interrogado
sobre os deveres e responsabilidades das plataformas de
média sociais perante o interesse público, acima de tudo
no apoio às necessidades de informação de uma democra-
cia funcional".

Porém, como destaca Thomas Poell (2000), um dos desafios
da plataformização é a própria possibilidade de regulação dos
conteúdos de média, uma vez que as plataformas canalizam
uma vasta quantidade de material heterogéneo, partilhado
por um conjunto alargado de utilizadores, tornando a super-
visão extremamente difícil. É pouco claro o que deve ficar
"dentro" do sistema de média e o que deve ficar excluído,
como delimitar os stakeholders. Este é um desafio complexo.

Ainda segundo Poell (2020, p. 653), "embora tenha havi-
do propostas para dar às tecnológicas responsabilidades
semelhantes às das empresas de média, é altamente ques-
tionável se é boa ideia dar a estas corporações, com pouca
experiência editorial ou compreensão de contextos e
histórias político-culturais particulares, total respon-
sabilidade editorial sobre o que é compartilhado por meios
das suas plataformas. À luz do modo como a comunicação
da plataforma é organizada, afigura-se mais adequado
desenvolver um modelo de governança de responsabili-
dade partilhada". Como defende Asker Kammer (2021, p.
3), "em última análise, estas são decisões políticas", 

Advogamos que o sucesso da regulação dos média e do
Jornalismo em ambiente digital envolve a combinação de
abordagens de autorregulação e de hétero-regulação, a
mitigação das assimetrias regulatórias entre sistemas de
média e plataformas online e uma maior cooperação entre
organismos de regulação e entre Estados. O ecossistema
de regulação deverá assentar nos conceitos base de
responsabilização e de transparência.

João Miranda, em "Desafios ético-deontológicos do
Jornalismo na era digital", propugna o imperativo da rea-
dequação das normas ético-profissionais do Jornalismo à
era de transição digital e de proliferação de formas partici-
pativas de comunicação. Na autorregulação das notícias,
mantém plena atualidade o conceito de M*A*R*S (Meios
de Assegurar a Responsabilidade Social dos Média), pro-
posto, em 2002, por Claude-Jean Bertrand. Na confluência
com a noção de accountability, Susanne Fengler e Dominik
Speck (2019) enquadram este debate sob a égide dos
"instrumentos de transparência dos média".

REGULAÇÃO DO DIGITAL
AVANÇA A RITMOS DIFERENTES 
Já na esfera da hétero-regulação estão a ocorrer transfor-
mações muito significativas. Ao nível das políticas públicas
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europeias, o objetivo de regular a internet fortaleceu-
-se a partir de 2018. Não se pode deixar de ressaltar a entra-
da em vigor, em 2022, do Código de Conduta da União
Europeia sobre Desinformação reforçado, bem como dos
importantes regulamentos que vão incidir horizontal-
mente sobre as plataformas online: o Regulamento de
Serviços Digitais e o Regulamento de Mercados Digitais.
Anteriormente, um marco legislativo foi a revisão, concluí-
da em 2018, da Diretiva dos Serviços de Comunicação
Social Audiovisual (Diretiva AVSM). Nas palavras de
Mariana Lameiras, este diploma "é fundamental na busca
de um enquadramento adequado e ajustado ao cenário de
convergência e de elevada competitividade" (2021, p. 273). 

Uma das principais novidades desta revisão consistiu
no alargamento do âmbito da diretiva às plataformas de
partilha de vídeo (PPV). Os reguladores de média pas-
saram a dispor de um leque de novas competências quan-
to à regulação destas plataformas. Nos anos seguintes à
aprovação da Diretiva, a transposição ocorreu a ritmos
diferenciados nos vários estados-membros1. Diferenciadas
foram também as estratégias adotadas nesse processo. 

Destaca-se que pelo menos em dois países europeus se
optou pela reestruturação do figurino regulatório institu-
cional. Em França, foi criada a Arcom - Autorité de
Régulation de la Communication Audiovisuelle et
Numérique, que resultou da fusão entre o CSA - Conseil
Supérieur de l'Audiovsuel e a Hadopi - Haute Autorité
pour la Difusion des Oeuvres et la Protection des Droits
sur Internet. Este regulador surge com a ambição de inter-
vir sobre as plataformas digitais, para assegurar maior
proteção dos cidadãos de excessos do digital, como a
manipulação de informação ou o ódio online. 

Na República da Irlanda, está em vias de ser criado um
novo regulador, a Media Commission, que irá suceder à
BAI - Broadcasting Authority of Ireland. Esta reforma é
enquadrada numa nova legislação, em fase de conclusão,
a Online Safety and Media Regulation Bill, com a qual se
pretende atualizar os sistemas regulatórios do país para a
idade digital e fazer avançar a autorregulação para uma
era de responsabilização na segurança online.

No Reino Unido, já em finais de 2020 o Ofcom tinha
recebido novas competências na regulação das PPV, além
de ter sido designado pelo Governo britânico como o re-
gulador do digital e ao qual cabe a implementação das
regras para a segurança online. 

Ainda que sem afetar o modelo regulatório, em novem-
bro de 2020 todos os estados federais alemães ratificaram
o Novo Tratado de Média Interestadual, que implementa
a Diretiva AVMS e passa a incluir no enquadramento re-
gulatório os intermediários de média. O objetivo desta
revisão foi o de contribuir para a modernização da pais-
agem mediática e garantir a adequação do quadro legisla-
tivo alemão à evolução dos média digitais.

Uma das soluções mais recorrentes que se exige às
plataformas online é assegurar uma maior transparência

dos algoritmos, sobretudo para os sistemas de recomen-
dação.

QUADRO LEGAL OBSOLETO
E DESCONEXO EM PORTUGAL
Em Portugal, a transposição da diretiva do audiovisual
ocorreu ainda em 2020, tendo igualmente trazido as PPV,
e um leque de novas competências a elas associadas,
sobretudo em matéria de incentivo à auto e corregulação,
para o âmbito da regulação. No entanto, esta terá sido
uma ocasião perdida para a revisão de fundo do quadro
legal na área da comunicação social e os desafios coloca-
dos pelo digital. 

No seu "Relatório de regulação 2020", a ERC sublinha
que "a proposta de lei em causa tomou o caminho de uma
transposição minimalista da Diretiva, deixando cair a
oportunidade de proceder a uma revisão de fundo da
LTASP [Lei da Televisão e dos Serviços Audiovisuais a
Pedido], que o regulador entende necessária pelo facto de
a lei se encontrar desajustada à realidade atual do setor"
(2021, p. 76). 

Mariana Lameiras, que analisou em detalhe este
processo de transposição em Portugal, conclui que, "não
tendo havido debate prévio, o texto apresentado sob a
forma de proposta de lei era orientado num determinado
sentido e apresentava pistas claras para uma transposição
minimalista" (2021, p. 288). 

No "Relatório de Regulação 2021", a ERC volta a criticar
o caráter obsoleto de certa legislação de comunicação
social, como a Lei de Imprensa, que entrou em vigor em
1999, quando ainda não era sequer generalizado o uso da
Internet. O regulador nacional reclama que esta situação
afeta diretamente a atividade regulatória, "sobretudo no
que respeita à regulação de websites que possam ser colo-
cados sob alçada regulatória na forma de publicações per-

ANÁLISE 2 Hétero -regulação dos média na Europa

O sucesso da regulação dos média
e do Jornalismo em ambiente

digital envolve a combinação de
abordagens de autorregulação e de

hétero-regulação, a mitigação das
assimetrias regulatórias entre

sistemas de média e plataformas
online e uma maior cooperação

entre organismos de regulação e
entre Estados

Uma das soluções mais recorrentes
que se exige às plataformas online

é assegurar uma maior
transparência dos algoritmos,

sobretudo para os sistemas de
recomendação
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iódicas eletrónicas". É também evidenciada a desconexão
entre as diversas leis setoriais (audiovisual, rádio e
imprensa). 

Porém, enfatiza a ERC, os seus esforços para adaptar o
dispositivo legal "não têm logrado ser bem-sucedidos
junto do legislador" (2022, pp. 103-104).

COMISSÃO EUROPEIA PROPÕE
NOVO QUADRO REGULATÓRIO
Compreendendo-se que esta é uma fase de transição ou
de mudança de paradigma para a hétero-regulação dos
média. A paisagem da regulação europeia continua frag-
mentada se refletirmos sobre a diversidade de normas
aplicáveis em cada país. De acordo com um estudo com-
parativo de 2022 conduzido pelo ERGA - Grupo Europeu
de Reguladores dos Serviços de Média Audiovisuais, mais
de 70% dos reguladores são competentes para regular as
PPV, 48% os vloggers, mas apenas 38% as plataformas de
média sociais e 31% os podcasts. 

Correspondendo ao repto lançado pela presidente da
Comissão Europeia em 2021, foi conhecida em setembro
de 2022 uma nova proposta legislativa na área dos média,
o Regulamento Liberdade dos Meios de Comunicação
Social (European Media Freedom Act), que procura esta-
belecer salvaguardas comuns para proteção da inde-
pendência e do pluralismo dos média no espaço europeu.

O documento, adotado pela Comissão Europeia a 16 de
setembro de 2022, inclui normas contra a interferência
política nas decisões editoriais e a vigilância de jornalistas.
Procura proteger as fontes de informação destes profis-
sionais. Reforça a independência e o financiamento do
serviço público de média, a garantia da transparência da
propriedade e da alocação de publicidade do Estado.
Promove o escrutínio das operações de concentração. Esta
legislação estabelece uma ligação com o Regulamento dos
Serviços Digitais, com enfoque na proteção dos conteúdos
mediáticos online. Introduz um direito de personalização
da oferta mediática em dispositivos e interfaces, permitin-
do aos utilizadores alterarem as configurações-padrão
para refletir as suas preferências.

No plano da cooperação institucionalizada entre
Estados, o diploma prevê a criação de um novo e indepen-
dente Comité Europeu dos Serviços de Comunicação
Social (European Board for Media Services), composto
pelas autoridades de média nacionais. Da missão deste
comité, constam a coordenação de um diálogo entre as
grandes plataformas online e o setor dos média, para pro-
mover o pluralismo da oferta e incentivar o cumprimento
das iniciativas de autorregulação das plataformas.

Esta legislação incide em matérias sensíveis que têm
sido reservadas à jurisdição exclusiva de cada país. Está
em curso um intenso debate sobre as normas propostas.
Um dos pontos mais controversos é precisamente a cri-
ação de uma estrutura regulatória europeia, que não se
constituirá como agência. As maiores dúvidas prendem-se

com a sua capacidade para garantir a independência face
à Comissão Europeia.

1. Uma visão panorâmica da cronologia dessa transposição está

disponível no website do Observatório Europeu do Audiovisual -

https://www.obs.coe.int/en/web/observatoire/avmsd-tracking.
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REVISTA “PARA GENTE
CIVILIZADA” E PARA
“CIVILIZAR GENTE”
Álvaro Costa de Matos *

A
pretexto do centenário da publicação
de Contemporânea (1922-2022) - revista
que acolheu a herança modernista
com preciosa colaboração literária e
artística de Fernando Pessoa, Almada
Negreiros, Amadeo de Souza-
Cardoso, Maria Amália Vaz de

Carvalho, Aquilino Ribeiro, Fernanda de Castro e António
Ferro, entre muitos outros -, mergulhamos no Portugal
dos anos 20 e no seu contexto histórico, para discutir, 100
anos depois, a importância cultural e estética de uma
revista que se propunha ser a voz de "quantos em
Portugal se interessam pela elegância na arte e na vida".

1. RETORNO DA "REPÚBLICA VELHA"
O vazio de poder criado pelo assassinato de Sidónio Pais,
em 14 de Dezembro de 1918, levou o país para uma breve
guerra civil. A restauração da monarquia foi proclamada,
como "Monarquia do Norte", em 19 de Janeiro de 1919.
Um governo republicano de coligação, liderado por José
Relvas, coordenou a luta contra os monárquicos, com
unidades leais do exército e civis armados. Após uma série
de confrontos, os monárquicos foram expulsos do Porto
em 13 de Fevereiro de 1919. Esta vitória militar permitiu
ao Partido Republicano Português (PRP) regressar ao
Governo e emergir triunfante das eleições do final daque-
le ano, tendo conquistado a maioria absoluta.

Foi durante esta restauração da "velha" República que
se realizou uma tentativa de reforma para dar maior esta-
bilidade ao regime. Em Agosto de 1919, foi eleito um pre-
sidente conservador, António José de Almeida, que rece-
beu o poder de dissolver o Parlamento. As relações com a
Santa Sé, restauradas por Sidónio Pais, foram preservadas.
Ao Governo do PRP seguiu-se um governo liberal, que
não durou muito tempo. Na noite de 19 para 20 de
Outubro de 1921, em Lisboa, deu-se a "Noite Sangrenta",
revolta radical de marinheiros e arsenalistas, no decurso
da qual foram assassinados, entre outros, António Granjo,

então presidente do Ministério, Machado Santos e José
Carlos da Maia, dois dos históricos da Proclamação da
República. O episódio criou uma ferida profunda entre as
elites políticas e a opinião pública. Demonstrava, ainda, a
fragilidade essencial das instituições da República e
provava que o regime era democrático apenas no nome,
pois nem sequer admitia a possibilidade da rotação do
poder, característica das monarquias constitucionais do
século XIX. 

A partir de Janeiro de 1922, veio um novo período de
estabilidade, uma vez que o PRP reemergiu das novas
eleições com nova maioria absoluta. Apesar disso, o
descontentamento permaneceu, devido às numerosas
acusações de corrupção, ao fracasso na resolução das
questões sociais urgentes, que desgastaram os líderes do
PRP, e à desacreditação do próprio sistema partidário.
Muitas fórmulas políticas diferentes foram tentadas,
incluindo governos de partido único, coligações e execu-
tivos presidenciais, mas nenhuma foi bem-sucedida. A
força era claramente o único meio aberto à oposição, se
quisesse conquistar o poder. 

Em meados dos anos 20, os acontecimentos domésticos
e internacionais começaram a favorecer uma outra
solução, autoritária, na qual um executivo fortalecido
poderia restaurar a ordem política e social. A oposição ao
PRP voltou-se para o exército em busca de apoio. As forças
armadas, cuja consciência política cresceu durante a
Grande Guerra, e cujos líderes não perdoaram o PRP por
os enviar para uma guerra que não queriam combater,
parecia representar, para as forças conservadoras, o últi-
mo bastião de "ordem" contra o "caos" que predominava
no país. A Revolução de 28 de Maio de 1926, contra o
Governo do PRP de António Maria da Silva, contou com
o apoio da maioria das unidades do exército e até da maio-
ria dos partidos. Como já tinha acontecido em Dezembro
de 1917, a população de Lisboa não se levantou para
defender a República, deixando-a à mercê do exército.

Esta permanente turbulência política, a crise social e

EFEMÉRIDE 100 anos da revista Contemporânea
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económica dela decorrente, os bloqueios e impasses do
regime, não explicam só o fim da I República, a 28 de
Maio. Estes factores explicam igualmente o aparecimento
e a proliferação de muitas revistas ideológicas e culturais,
que surgem precisamente para defender outras soluções
políticas ou, então, para tentar refundar o próprio regime
republicano, como era o caso da revista Seara Nova, funda-
da um ano antes da Contemporânea, em 1921. 

Criada por Jaime Cortesão, Raul Presença, António
Sérgio, Câmara Reis, e Raul Brandão, entre outros, tinha
como programa político o socialismo democrático, o radi-
calismo não jacobino, o internacionalismo e o pacifismo.
Pretendia, acima de tudo, "renovar a mentalidade da elite
republicana portuguesa tornando-a capaz de um ver-
dadeiro movimento de salvação; (…) defender os interes-
ses supremos da Nação, opondo-se ao espírito de rapina
das oligarquias dominantes e ao egoísmo dos grupos,
classes e partidos; protestar contra todos os movimentos
revolucionários e todavia defender e definir a grande
causa da verdadeira revolução" - daí sustentarmos que a
Seara Nova queria a refundação da República e não a sua
destruição ou substituição por um regime autoritário ou
ditatorial.

A Contemporânea, pelo contrário, e na linha de outras
revistas (Orpheu, 1915, Exílio, 1916, Centauro, 1916, Portugal
Futurista, 1917), dava expressão à acção dos grupos de
jovens contestatários dos valores estabelecidos, virados
para o modernismo e o futurismo. Era a sua forma de
responder à crise aguda e de desagregação de valores que
se vivia nos anos 20, deixando atrás o acanhado meio cul-
tural português, entregando-se à vertigem das sensações
da vida moderna, da velocidade, da técnica, das
máquinas. Era preciso esquecer o passado, comprometer-
se com a nova realidade e interpretá-la cada um a seu
modo. 

2. CONTEMPORÂNEA, A REVISTA
DA "CIVILIZAÇÃO MODERNA"…
Dirigida por José Pacheco (1885-1934), que também asse-
gurava a direção gráfica, a Contemporânea foi apresentada
em 1915, através de um número-espécime, com capa
ilustrada com composição inédita de Almada Negreiros
(1893-1970), mas só se tornou viável a partir de Maio de
1922, devido ao apoio do industrial e coleccionador
Agostinho Fernandes (1886-1972), que seria editor da
revista.

Capa do número-espécime de 1915, com ilustração inédita de

Almada Negreiros, um dos artistas que assegurou o grafismo

moderno da Contemporânea

Capa do número 2, de Junho de 1922, da autoria de Almada

Negreiros: o traço modernista é inconfundível! 
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A Contemporânea surgia com vários objectivos, como se
depreende do seu programa:

1.º Na ausência de um "club, grupo ou periódico" dos
modernos, procurava suprir essa lacuna, assumindo-se
como o órgão da "civilização moderna", como uma revista
de intelectuais, reunidos nela, para ser lida por "gente
culta"; 

2.º Formar um "meio culto", onde pudesse florescer a
crítica de arte e literária e um público de cultura; 

3.º Para responder a esta "grande deficiência" do meio
cultural português, a inexistência de público e de "crítica
para as cousas de cultura", a Contemporânea reuniria a nata
da nata, os melhores escritores, ensaístas e artistas, seria o
"ponto de reunião" de todos eles; 

4.º Teria um carácter inédito, garantindo a colaboração
das "figuras mais brilhantes e variadamente individuais
das nossas modernas correntes artísticas, desde as mais
simples às mais complexas";

5.º Ser tão boa como as "melhores revistas congéneres
dos mais difíceis meios estrangeiros", não as copiando,
mas igualando-as na qualidade literária e estética. 

Em suma: a Contemporânea queria ser uma experiência
literária e artística única, singular, inesquecível, preciosa e
irresistível; "uma revista cuja leitura constitua, de per si,
uma elegância, um acto de espontâneo bom gosto". O que
conseguiu, embora com irregularidade, tendo sido publi-
cados até 1926 um total de 13 números. 

A 15 de Junho de 1922, quinze dias após o lançamento,
em Lisboa, do primeiro número da Contemporânea, José
Pacheco, em entrevista ao Diário de Lisboa, comentava a
receptividade do público à nova revista: "Eu não tenho
grande confiança nem consideração pelo público de arte
português. Além disso, cá não está criado público de revis-
tas, a não ser das outras que metem pernas. Um insuces-
so, artisticamente, não me feria nada". 

O distanciamento e a desconfiança aludidos têm
provavelmente subjacentes todas as outras experiências
incompreendidas em que José Pacheco se havia envolvido
empenhadamente. E, de entre elas, a tentativa, sete anos
antes, de editar a Contemporânea: corria então o ano de
1915 e a certeza da Guerra trazia de regresso numerosos
artistas que, vindos de Paris, ambicionavam recrear em
Lisboa o ambiente artístico que tinham deixado. Apesar
das cautelas artísticas e literárias observadas pela
Contemporânea, o projecto editorial abortou. 

De facto, mesmo as elites que José Pacheco julgava
sequiosas de novidades, de modernismos, não estavam
preparadas para tanto arrojo. Não admira, por isso, a
crueza das suas palavras, quando se refere ao público, na
entrevista ao Diário de Lisboa. E o panorama, em 1922,
pouco se havia alterado, como se depreende dos comen-
tários com que a crítica recebeu o primeiro número da
publicação ressuscitada: "Olhe: houve jornais que nos
chamaram futuristas. Não há hoje na Contemporânea ne-
nhum colaborador que seja futurista! Uns porque já o não

são, outros porque nunca o foram, outros são precisa-
mente o contrário". A estupefacção de José Pacheco cresce
com a análise política que foi feita da publicação: "Houve
um jornal que até nos chamou anarquistas! Anarquistas,
nós! Valha-os Deus! Foi o título do estudo do Fernando

EFEMÉRIDE 100 anos da revista Contemporânea

Desenho de Mily Possoz (Emília Possoz), de 1922, artista plástica

portuguesa de origem belga. Para a época, a colaboração feminina

na Contemporânea não deixou de ser significativa

Reprodução da pintura "Uma reunião em Lisboa há 40 anos", de

Columbano Bordalo Pinheiro. Os "velhos" também tinha lugar na

revista dos "novos"…
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Pessoa, que é, como se sabe, o Banqueiro Anarquista. (…) É
a última palavra do reacionarismo científico! Valha-os
Deus!" 

Com efeito, a Contemporânea estava nos antípodas do
anarquismo, cristalizando, antes, no plano ideológico uma
tendência política de direita e no modernismo de meados
de 20 o seu gosto algo mundano. Aliás, como o mostrava
a plêiade de escritores e artistas que colaboraram na
revista: Fernando Pessoa, Almada Negreiros, Mário de Sá
Carneiro, Eduardo Viana, Diogo de Macedo, Mário Saa,
António Ferro, Ernesto do Canto, António Botto, Raul
Leal, Aquilino Ribeiro, António Soares, Mily Possoz, Stuart
Carvalhais, Jorge Barradas, Dordio Gomes, Amadeo de
Souza-Cardozo (postumamente), Alfredo Pimenta, João
Vaz, Fortunato Velez, Maria Amália Vaz de Carvalho,
Fernanda de Castro, entre outros.

Na mesma lógica de abertura à Europa e ao mo-
dernismo, a Contemporânea deu voz aos defensores de
uma aproximação entre Portugal e Espanha, amplificando
as posições que emanavam do movimento integralista,
que se guiava por princípios católicos, nacionalistas, anti-
liberais e monárquicos. Em Junho de 1922, no segundo
número da revista, António Sardinha, um dos mentores
do Integralismo Lusitano, evocava as palavras de Moniz
Barreto para esclarecer a aparente contradição e o sonho
imperialista que ainda animava as elites peninsulares: "a
consciência da força própria suprime desconfiança e
temores, e a identidade de aspirações e sentimentos
cimenta as bases duma aliança em que compartilhamos
com a Espanha a hegemonia no Mediterrâneo ocidental e
nos dois Oceanos". Aliança que José Pacheco também
acarinha, através da revista que dirige, onde os autores
espanhóis e a língua castelhana estão sempre presentes,
ou da fundação de uma Sociedade dos Amigos de
Espanha, proposta à Assembleia Geral da Sociedade
Nacional de Belas-Artes em Maio de 1922, réplica da já
existente Sociedade dos Amigos de Portugal, presidida
pelo Conde de Romanones. As relações entre os dois paí-
ses manter-se-ão um tema recorrente da Contemporânea
pela pena de autores como Martinho Nobre de Melo
(ministro sidonista), Luís Moita, Eduíno de Moura (diplo-
mata cubano em Lisboa), Gomez de la Serna e Garcia
Perez.

Apesar da duração efémera, terminando em Outubro
de 1926, é inquestionável que a Contemporânea cumpriu a
sua missão "civilizadora", no sentido em que confrontou a
elite nacional, os agentes culturais e o público em geral
(ainda que indirectamente, através das polémicas que
ecoavam pela imprensa) com as propostas artísticas e
literárias dos "novos", tornando-se um catálogo dos diver-
sos "ismos" do modernismo. Uma acção complementada
com uma programação eclética, promovida através da
revista e que lhe confere uma dimensão de projecto inte-
grado de renovação cultural, senão do país, pelo menos
da capital. 

Em 1923, no número 9, em jeito de balanço ao seu
primeiro ano de actividade, a Contemporânea contabilizava
a realização de cinco conferências sobre arte, música, liter-
atura portuguesa e o escritor russo Fiodor Dostoiewski;
cinco exposições com Vásquez Díaz, Carlos Porfírio,
Eduardo Viana, Teles Machado e Eduardo Malta; cinco
concertos, três dos quais de Alice e Maria Rey Colaço, em
Lisboa, Porto e Coimbra, um do maestro Rui Coelho e
outro do barítono De Franceschi, ambos em Lisboa; um
"Serão de Arte", com Irene Gomes Teixeira, Laura Chaves,
Maria Luísa Malheiro Dias, Oliva Guerra, Américo Durão,
José Bruges de Oliveira e Mário Alves Pereira; a fundação
da "Universidade Nova"; e três volumes da revista, num
total de nove números, contendo "Inéditos de 138 Autores
- 47 Hors Texte - 3 Separatas". Esta intensa actividade cul-
tural da Contemporânea saldou-se, em Abril de 1923, no
louvor público que o ministro da Educação, João
Camoezas, mandou publicar no Diário do Governo, "por
ter prestado relevantes serviços à propaganda e difusão
da literatura portuguesa", que faz a capa do número 8 da
Contemporânea.

3. ALGUMAS CONCLUSÕES
Desta leitura analítica da Contemporânea e do seu significa-
do para a história da cultura portuguesa da primeira
metade do século XX, julgo que importa reter os seguintes
aspectos: em primeiro lugar, a natureza eclética da revista,
plasmada nos seus vários campos de interesse, pois tanto
se ocupou da arte, da literatura e do teatro, como da moda
ou do desporto; depois, olhar para a Contemporânea como
lugar de agitação e mesmo de provocação do status quo,
lugar de convergência e tribuna de "gente culta" para
"gente culta"; em terceiro lugar, a recusa dialéctica da
claustrofobia e da anemia nacionais, inspirando-se nos
movimentos vanguardistas da Europa; de seguida, a
materialização da revista num projecto cultural lato e
ambicioso, na colaboração literária e artística, mas também
nas conferências, concertos e exposições que dinamizou -
fundando, até, uma Universidade Popular em Lisboa; last
but not least, a Contemporânea fez a ligação entre o primeiro
e o segundo modernismos literários e artísticos, sendo
publicada entre a revista Orpheu e a Presença, folha de arte
e crítica lançada em Coimbra em Março de 1927.

* Historiador e Investigador do Instituto de Comunicação
e HTC - CFE - NOVA FCSH
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DA ESCOLA
DE JORNALISMO
INDEPENDENTE À
APOSTA NA INOVAÇÃO
O Jornal do Centro mantém-se firme na sua produção tripartida:
jornal, rádio e conteúdos vídeo.

Beatriz Guerra, Cristiana Domingues, Miriam Gonçalves e Simão Reis *

N
uma das ruas mais movimentadas de
Viseu, dentro de um edifício modesto
e discreto, encontra-se o Jornal do
Centro. Fundado em 2002, transitou
recentemente do formato físico para
o online, alargando as suas áreas para
rádio e televisão. Um meio de comu-

nicação generalista na região Centro, que engloba seis jor-
nalistas.

Os dias no Jornal do Centro começam com uma subida
de dois lanços de escadas. Quando finalmente chegamos
ao espaço do jornal, a diretora de informação, Sandra
Rodrigues, reúne com os restantes jornalistas para iniciar
a reunião da redação, na qual todos mostram as informa-
ções que foram sendo recolhidas, para discussão acerca da
sua eventual cobertura.

Sendo um jornal regional, é difícil fazer cobertura de
todos os acontecimentos, devido ao reduzido número de
jornalistas. Nestes casos, “proximidade, atualidade e
importância são os três elementos que diferem o que é
notícia ou não”, afirma a diretora. Sandra Rodrigues sem-
pre foi apaixonada por ler e escrever, apesar de ser licen-
ciada em Animação Sociocultural. Quando decidiu expe-
rimentar o Jornalismo no Diário de Viseu, escreveu sobre
necrologia e, mais tarde, começou a redigir artigos gerais.
A partir desse momento, não largou mais o Jornalismo.
Pesquisou, estudou, tirou cursos e acompanhou diversos
jornalistas, exercendo a profissão há 22 anos. 

Quando questionada sobre a importância de o jornalis-
ta estar presente no local, Sandra Rodrigues admite ser
um elemento relevante, visto que é recolhida uma ima-
gem que “confirma, comprova e mostra aquilo que às
vezes pela escrita não se consegue ver”.  Além disso,

UM DIA NA
REDAÇÃO Jornal  do Centro
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“vemos com os nossos olhos, fazemos a nossa análise crí-
tica e podemos questionar”. É isto que cativa a jornalista,
o facto de ir ao terreno observar e conseguir transmitir o
cenário para quem não esteve presente. “É a coisa mais
bonita do mundo”, afirma. Complementado esta ideia, a
diretora de informação defende que “Jornalismo é 90% de
inspiração e 10% de esforço e conhecimento”.

Por isso, na distribuição de trabalhos, depois de se
ouvirem todas as propostas e possibilidades, passa-se à
decisão do que deve ser acompanhado diretamente no
terreno. A manhã está de chuva. Quem pode ir a pé?
Quem leva o carro do jornal? Há uma notícia sobre o hos-
pital e um prémio recebido por um serviço que pode ser
feita com base no comunicado que a unidade enviou e
colocada diretamente no site. Um jornalista vai acompa-
nhar a conferência de imprensa do Académico de Viseu,
com a antevisão do jogo de mais uma eliminatória da Taça
de Portugal; outro vai assistir aos ensaios finais da nova
encenação de uma companhia de teatro local. Equipa
dividida; saídas atribuídas. Dia de trabalho iniciado quan-
do são pouco mais de 10 da manhã.

“Independente, inovador e uma boa escola” são pala-
vras que definem o Jornal do Centro. Em termos geográfi-
cos, este jornal abrange o distrito de Viseu e, dependendo
do grau de interesse, esta área pode ser expandida. Uma
vez que é praticado o Jornalismo local, a equipa necessita
de ser polivalente e ter conhecimento sobre todas as áreas,
o que garante “uma bagagem completamente diferente”,
acrescenta Sandra Rodrigues.

CONTEÚDOS PARA TELEVISÃO 
O Jornal do Centro era conhecido pela versão impressa,
mas a pandemia originou um impacto na venda que se

Presença em várias

plataformas permi-

tiu diversificar ofer-

ta e chegar a novos

públicos

FOTOS: BEATRIZ GUERRA
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fazia nas bancas e provocou problemas na distribuição,
sendo que cada vez menos o público comprava o jornal.
Estas dificuldades impulsionaram a passagem do papel
para o digital. Foi difícil para a diretora de informação
abdicar da versão em papel. Como afirma na entrevista
publicada nestas páginas, “como jornalista da velha guar-
da, custou-me muito. Entendo, mas custou-me, porque eu
gosto de pegar no papel, gosto de ler jornais”. 

Com esta evolução, a redação começou a dinamizar o
Jornalismo online e as redes sociais. O
jornal, que outrora abrangia um públi-
co entre os 30 e os 60 anos – especifica-
mente homens de classe média alta,
uma vez que se focava na política e na
cultura – conseguiu expandir o leque
de leitores, captando mais jovens atra-
vés do Instagram e mulheres na plata-
forma Facebook. Ao desenvolver uma
maior dedicação ao online, os núme-
ros do Jornal do Centro alcançam uma média entre 30 mil e
35 mil visitantes por dia, chegando por vezes aos 60 mil. 

Algo que diferencia o Jornal do Centro dos restantes
meios de comunicação da região é o facto de apostar em
áreas como a rádio e a produção de conteúdos para tele-
visão. De forma a acompanhar as práticas dos jornais
nacionais, decidiu avançar com esta mudança, o que per-
mitiu alcançar uma audiência maior, pela leitura, pela
audição e pelo visionamento dos conteúdos de vídeo cria-
dos. Cátia Aldeagas, licenciada em Comunicação Social
pela Escola Superior de Educação de Coimbra, está encar-
regue da produção de conteúdos para televisão. Com 14
anos de experiência numa das maiores produtoras televi-
sivas de Lisboa, a Panavideo, baseia-se nos conhecimentos
que adquiriu para orientar a sua equipa na criação de
novos programas, que ficam disponíveis nas redes sociais.

Com mais de 20 programas no seu portfólio, o Jornal do
Centro desenvolveu vários projetos inspirados nas histó-
rias da região. “Aldeias com história”, que conta com mi-
lhares de visualizações no Facebook, é o programa que
mais simboliza a região, visto que vai às aldeias e retrata
as vidas de quem lá habita. Uma equipa formada por qua-
tro pessoas cria todas as produções, que começam a ser
pensadas com dois meses de antecedência, na medida em
que são programas com muita pós-produção e precisam
de tempo para concluir elementos como grafismo, sono-
plastia e cenários, entre outros. A coordenadora assegura
que apesar de se tratar de uma equipa pequena, “o objeti-
vo é sempre a qualidade”, orgulhando-se de tudo o que se
faz, já que “podia estar a passar numa televisão nacional.” 

O canal do Youtube nasceu em 2018, quando a empresa se
apercebeu de que o futuro passa cada vez mais pelo visual. O
Jornal do Centro tinha como objetivo criar uma televisão com
programação diária e um telejornal. Contudo, para o cumprir
seria necessário quadruplicar a estrutura, o que seria impos-
sível para um jornal regional. “Financeiramente, é difícil. Por
isso é que existem tão poucas televisões regionais no cabo”,
revela a diretora de entretenimento.

Os meios de comunicação social regionais fazem a dife-
rença, uma vez que são os que podem mais facilmente con-
tar as histórias da própria região e dar a conhecer o patrimó-
nio. Contudo, existem dificuldades como o facto de a equipa
precisar de ser multifacetada. Cátia Aldeagas explica que por
vezes tem necessidade de atrasar a produção dos programas
e conta mesmo que “se cada pessoa fizesse um trabalho,

seria possível gravar mais do que um
programa no mesmo dia”. Porém, cada
um assume várias funções.

O jornal pretende divulgar a identi-
dade cultural da região. No entanto,
existem adversidades, segundo a res-
ponsável pelos conteúdos, pois a única
receita advém da publicidade. “É pre-
ciso descentralizar e começar a apostar
nos órgãos de comunicação regionais.

É possível fazer coisas maravilhosas regionalmente”, susten-
ta Cátia Aldeagas. Mas admite que as pessoas se direcionam
mais facilmente para as grandes cidades e não atribuem as
devidas capacidades à própria região. 

Ainda assim, o Jornal do Centro mantém-se firme na sua
produção tripartida: jornal, rádio e conteúdos vídeo.
Aliás, de Viseu, que é uma cidade sem ferrovia desde os
anos 90 do século passado, saem conteúdos que são vistos
por quem se desloca de comboio entre o Porto e Lisboa, e
vice-versa, a bordo da CP – Comboios de Portugal, tendo
assim acesso ao que há de melhor na região Centro, atra-
vés dos pequenos ecrãs disponíveis nos comboios. 

* Alunos do 3º ano da licenciatura em Comunicação Social da
ESEV – Escola Superior de Educação de Viseu, orientados
pelos docentes Miguel Midões e Joana Martins.

UM DIA NA
REDAÇÃO Jornal  do Centro

ESPAÇO
DE ESTUDANTES
O propósito desta secção é abrir as páginas da JJ às
atividades da Associação Repórteres em Construção,
que reúne docentes universitários, encarregados da
supervisão das peças, e estudantes da área do
Jornalismo. A parceria procura cumprir dois
objetivos: aproximar os jovens que desejam ser
jornalistas da realidade do setor, familiarizando-os
com práticas e rotinas profissionais, e abordar
realidades distintas, cuja diferença pode residir nos
meios de comunicação envolvidos, nos seus
contextos de atuação ou no grau de implantação nas
regiões onde estão sediados.

"Jornalismo é 90% de
inspiração e 10% de
esforço e conhecimento" 
Sandra Rodrigues,
diretora do Jornal do
Centro

JJ
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“TEMOS DE ESTAR SEMPRE ALIMENTAR
O MONSTRO QUE É O ONLINE”

Sandra Rodrigues, à esquerda: "Temos entre 30 mil e 35 mil

visitantes por dia na nossa plataforma"

20 ANOS DE HISTÓRIA

A
jornalista Sandra Rodrigues é a diretora
de informação do Jornal do Centro desde
2014, depois de ter passado pela coorde-
nação do único diário da cidade, o
Diário de Viseu. Jornalista desde o ano
2000, passou por publicações como o
extinto 24 Horas e, desde 2012, é tam-

bém colaboradora correspondente do Público.
Quão importante é a reportagem, a ida ao local?
A reportagem é um elemento muito importante, porque é
no local que observamos tudo. Primeiro, vemos com os
nossos olhos, fazemos a nossa análise crítica; segundo,
podemos questionar e, terceiro, outra parte muito impor-
tante e que faz parte do Jornalismo, é a imagem que cap-
tamos. Toda a gente sabe que uma imagem vale mil pala-
vras, está lá, confirma, comprova e mostra aquilo que às
vezes pela escrita não se consegue ver.
Qual a razão para apostar no digital e como foi essa
mudança?
A mim, como jornalista da velha guarda, custou-me
muito. Entendo, mas custou-me porque eu gosto de pegar
no papel, gosto de ler jornais. Uma das razões foi a pan-
demia: a venda na banca não era muito elevada, as pesso-
as cada vez menos pegam nos jornais. Estávamos com
problemas de distribuição e começámos a pensar num
online mais dinamizado, 24 sobre 24 horas.
O digital teve impactos positivos?
Com o digital, fomos buscar ainda mais pessoas, os jovens
através do Instagram, as mulheres através do Facebook.
Temos muitos leitores/ouvintes que usam as nossas redes

sociais. Neste momento, conseguimos ir dos 18 anos até
quem tiver internet e redes socias, até aos 80. Alargámos o
nosso leque de leitores.
Qual é o segredo por trás de todo este sucesso?
Podíamos estar muito melhor, mas na realidade, quando
olhamos aqui à nossa volta, os números falam por si.
Temos entre 30 mil e 35 mil visitantes por dia na nossa pla-
taforma, existem dias em que chegamos aos 60 mil.
Ontem, publicámos 32 notícias e somos quatro jornalistas.
É publicar todos os dias. Temos de estar sempre a alimen-
tar o monstro que é o online. As visualizações são constan-
tes, não baixámos, os números estão consolidados.

O Jornal do Centro foi fundado em Viseu, no mês de março
de 2002, por um grupo de jornalistas, em parceria com a
empresa Celeuma. Inicialmente, o projeto era um jornal
impresso semanal e foi objeto de algumas distinções,
como o Prémio Gazeta Revelação, entregue a` jornalista
Liliana Garcia em 2004. 
Apesar de conter a palavra "Centro" na sua designação, o
jornal abrange os 24 concelhos do distrito de Viseu,
chegando ainda ao de Aguiar da Beira, integrado na
Comunidade Intermunicipal Viseu-Dão Lafões
No ano de 2016, foi lançada a Rádio Jornal do Centro, que
pode ser sintonizada em 98.9 FM ou através do site do

jornal. A programação da rádio engloba a transmissão de
notícias, crónicas, debates e programas de entretenimento.
Com uma média mensal de 30 mil ouvintes, englobando
o FM e o online, a emissão da Rádio Jornal do Centro
cobre 34 concelhos, dos distritos de Viseu, Coimbra,
Aveiro e Leiria. A versão online do Jornal do Centro nasceu
em 2017. Dois anos mais tarde, a empresa apostou ainda
numa televisão online, com o propósito de se afirmar em
conteúdos regionais. No ano de 2020, o jornal abandonou
a edição impressa e passou a ter apenas uma presença
online. Atualmente, produz, também, a revista trimestral
Viseu Internacional.

JJ
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FERNANDO
DACOSTA

“HÁ UMA
GUERRA
CONTRA
A PALAVRA
ESCRITA”
Eugénio Alves e Paulo Martins Texto
Inácio Ludgero Fotografias

J
ornalista de Imprensa num tempo em que, recor-
da, as redações eram divertidas, Fernando Dacosta
olha para a realidade atual com ceticismo: “Estou
convencido de que hoje não conseguiria fazer
carreira nos jornais. Ninguém tem opiniões, é um
‘nim’. E não há segurança nenhuma!”. Para o
Gazeta de Mérito de 2021, é urgente dignificar a

profissão. “Se uma sociedade quer ter informação séria, cre-
dível e livre tem de investir. O único caminho é investir na
valorização dos jornalistas”.
Iniciaste a carreira em 1967, na delegação da Europa Press

em Lisboa. 

Fui convidado pelo dr. Carlos Mendes Leal, que creio ter
sido o primeiro português a tirar um curso de Jornalismo
em Madrid, numa universidade da Opus Dei. A minha
perspetiva era ser professor de Liceu – Românicas era
para isso que dava –, mas não tinha muita pachorra para
ser professor. Achei graça às redações dos jornais!
Naquela altura, eram muito divertidas, ao contrário do
que são hoje. Estive então em Espanha a aprender – até
fotografia. Gostava do trabalho de laboratório, mas come-
cei a sofrer a pressão dos repórteres-fotográficos.
Estavas a entrar na coutada…

Aquilo era uma máfia (risos). Por isso abandonei a fotografia.
Os repórteres-fotográficos estavam muito bem organizados.
Reivindicavam e eram bons. Ganhavam mais do que os jor-
nalistas da escrita!

E eram muito solidários.

Muito! Foi assim que comecei, na Imprensa estrangeira, o que
me deu acesso a Salazar, que por essa altura recebeu a
Imprensa estrangeira – a guerra colonial afetava a imagem
externa de Portugal. Fui, porque trabalhava na Europa Press.
Se trabalhasse num jornal português, não iria. Foi a repórter-
fotográfica Beatriz Ferreira que me apresentou ao Salazar. Ele
disse-me uma coisa de que não gostei nada: “Você é o novo
recruta da informação” (gargalhada). Tive a sorte de cair nas
boas graças de quem mandava em Portugal naquela altura, a
governanta do Salazar, Maria de Jesus. Fui para a [revista]
Flama. E depois para a revista Notícia, de que gostei muito,
com a Edite Soeiro. Era um projeto muito interessante, com
uma redação extraordinária – o Herberto Hélder, o Cardoso
Pires, o Luiz Pacheco… O único que controlava o Luiz
Pacheco era o Herberto Hélder, que tinha muita paciência.
Daí, fui para o Diário de Lisboa, a convite do Cardoso Pires,
onde apanhei o 25 de Abril.

ENTREVISTA
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Que memórias tens das redações no

tempo da Ditadura. Eram um espaço de

liberdade possível?

Eu sempre fui muito preguiçoso. Só se
trabalhava cinco horas. A gente entrava
às 8, estava uma hora a ler os jornais,
outra hora a dizer mal do Governo e,
depois, íamos para os cafés, para A
Brasileira. Era nos cafés que se sabiam as
notícias.
As tertúlias eram mais interessantes do

que as redações?

Havia tertúlias nas redações, que eram povoadas pelos gran-
des vultos da cultura. O Diário de Lisboa era o grande jornal de
Esquerda. E havia camaradagem. Quando faltava papel ao
República [da oposição], o Diário da Manhã [do regime]
emprestava-lhe – e vice-versa. Quando um de nós era preso,
todos os jornalistas, mesmo os da “Situação”, solidarizavam-

se. A camaradagem era superior aos
posicionamentos políticos.
Quando um falhava a notícia, outro

passava a informação.

Posso contar uma história extraordiná-
ria, do tempo em que trabalhava na
Europa Press. Quando vieram a
Portugal o Louis Armstrong e a Ella
Fitzgerald, eu atrasei-me. Quando che-
guei ao Monumental, já estavam os
nossos camaradas a sair. A Maria
Leonor, acompanhada de um tipo com

um grande gravador, pregou-me um grande sermão. Mas,
atrasando o serviço dela, passou-me a fita para eu tomar
apontamentos. Havia camaradagem! 
Falavas do quotidiano dos jornais.

Como eu dizia, ao fim da manhã regressávamos. Percebíamos
como os censores funcionavam, escrevíamos e, depois, tínha-

“Quando um de nós era
preso, todos os
jornalistas, mesmo
os da ‘Situação’,
solidarizavam-se.
A camaradagem era
superior aos
posicionamentos
políticos”
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mos o resto do dia e a noite livres. Os cafés estavam abertos
até às quatro da manhã. Lisboa era uma cidade muito diver-
tida. Fico espantado quando falam da longa noite do fascis-
mo. N’A Brasileira, metade era para os pides, metade para o
“reviralho”. O inspetor Seixas, que tinha a mania que era
engatatão e intelectual, entrava e tirava o chapéu para o “revi-
ralho”: “Boa tarde, meus senhores!”. E o Aquilino Ribeiro:
“Filho da puta!” (risos). Um dia, vieram ter comigo dois pides
e disseram-me que o inspetor me queria dar uma palavrinha.
Lá fui à António Maria Cardoso. Enquanto esperava, ouvi os
pides a dizerem mal do Governo, porque não pagava horas
extraordinárias. Conhecíamo-nos todos uns aos outros.
Também treinavas truques para enganar a Censura?

Sim. Os censores, coitados, eram uns pobres diabos. Uma
vez, fui ao gabinete do tenente Nazaré, que era diretor da
Censura. Tinha na mesa as provas. “Às vezes, até tenho dor
de alma por cortar certas coisas”, disse. E eu: “Então porque
corta?”. “Ai, é uma chatice! Isto é um ganchinho que me dá
muito jeito” (os censores eram militares reformados). “Se a
gente deixa passar certas coisas…”. Perguntei se era por causa
de Salazar e ele respondeu: “Não, não, o dr. Salazar é um
santo!” – todos diziam que o Salazar era um santo! “A nossa
grande dor de cabeça são as amantes e as mulheres dos
ministros. Os ministros telefonam… Se cortarmos demais,
não há problema nenhum!”. O tenente Nazaré admirava o
José Saramago, que era muito habilido-
so na escrita. O Sttau-Monteiro é que
lhe dava cabo da cabeça, com as “reda-
ções da Guidinha”. Fazia um texto que
dava ao paquete para ir à Censura. A
Censura cortava e quando o paquete
chegava à redação já tinha outro. Aí à
sétima [versão], o pobre do censor já
estava doido e deixava passar. O Sttau
vencia pelo cansaço! Só tenho a dizer
bem desse ambiente de redação, dos
grandes vultos – o Batista-Bastos, o
Mário Ventura Henriques, o Urbano
Carrasco, um grande repórter, que até
era do regime. Só havia um problema:
não admitiam mulheres, porque com
elas presentes não podiam dizer pala-
vrões.
Havia meia-dúzia de mulheres jornalistas

e agora são a maioria… E no pós-25 de

Abril? Estiveste em várias redações…

Cometi uma asneira: saí do Diário de
Lisboa e fui para A Luta. Foi pior a emen-
da que o soneto! Como A Luta teve
muito êxito, a Internacional Socialista –
o Willy Brandt e o Olof Palme – deram
ao Partido Socialista 60 ou 70 mil contos
para fundar um novo jornal. O que
fizerem? Em vez de instalarem a reda-
ção no centro da cidade, foram para o

Dafundo, para estarem perto das casas deles, que moravam
na Linha. Um dia, estava com o Vítor Direito, um grande
cozinheiro de jornais. Tinha subido o preço do pão, coisa que
o Salazar nunca autorizara. Toca o telefone. Era o Mário
Soares, primeiro-ministro, e eu assisto a uma cena extraordi-
nária. O Vítor Direito pega no telefone: “Hum, hum… Vá
bardamerda!” E desliga. Acabou-se tudo e ele foi montar um
negócio, o Correio da Manhã. Não havia então um jornal com
aquelas características. Fartou-se de ganhar dinheiro! Eu, d’A
Luta, fui para o Diário de Notícias. Gostei muito! Por fora, muito
sorumbático, mas por dentro uma redação engraçadíssima –
com o Melo Lapa, o Vale de Almeida, que hoje é embaixador,
o João Amaral, o Fernando Diogo, o João Gomes… 
Ainda estiveste muito tempo no Diário de Notícias. 

Sim. Depois, fui para O Jornal, depois para o Público – sou um
dos fundadores. O Belmiro [de Azevedo, empresário que
liderava a empresa proprietária] nunca pôs problema ne-
nhum ao jornal. A malta gastou ao Belmiro cinco milhões de
contos! Andámos pelo mundo inteiro, onde havia jornais de
topo. A Teresa de Sousa dizia: “O jornal, no fim do ano, está a
vender 200 mil”. Se vendesse 30 mil, já seria muito bom. O
Belmiro e o Vicente tinham um acordo: nunca contactavam
diretamente um com o outro; havia sempre um terceiro, para
não se irritarem. Mas um dia tiveram um encontro num
hotel, em que estavam outras pessoas, numa fase em que o

jornal dava imenso prejuízo por mês. O
Belmiro diz: “Isso não me preocupa
nada. O que vou descontar nos impos-
tos compensa esse prejuízo”. A rentabi-
lidade de um jornal não é só económi-
ca, também é política e social… “Isso sei
eu! Antes de ter o jornal, era conhecido
pelo Belmiro dos supermercados.
Agora, tenho o estatuto de intelectual e
vou fazer conferências a universidades.
Se pagasse do meu bolso, pagava mais”.
Passaste ainda pela Visão.

… Onde as coisas se degradaram quan-
do nas reuniões de planeamento o
departamento de publicidade começou
a aparecer, a vetar temas e a sugerir
outros, para ir buscar publicidade. Isto é
o contrário de tudo o que eu defendo.
Pedi a demissão e abandonei o
Jornalismo.
Quando recebeste, em 1984, o prémio

do Clube Português de Imprensa, foste

entrevistado pelo Mário Zambujal, para

a RTP. A certa altura, disseste: “é mais

difícil fazer Jornalismo em Portugal do

que escrever ficção. Até porque as

condições de trabalho dos jornalistas

estão muito más”. Passados quase 40

anos, qual a tua perceção da situação

atual?

ENTREVISTA Fernando Dacosta

“Só tenho a dizer bem
desse ambiente de
redação, dos grandes
vultos – o Batista-Bastos,
o Mário Ventura
Henriques, o Urbano
Carrasco, um grande
repórter, que até era do
regime. Só havia um
problema: não admitiam
mulheres, porque com
elas presentes não
podiam dizer palavrões”

“[Na Visão] as coisas
degradaram-se quando
nas reuniões de
planeamento o
departamento de
publicidade começou a
aparecer, a vetar temas e
a sugerir outros, para ir
buscar publicidade. Isto é
o contrário de tudo o que
eu defendo. Pedi a
demissão e abandonei o
Jornalismo”

42|Out/Dez 2022|JJ
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As condições pioraram muito! Estou convencido de que hoje
não conseguiria fazer carreira nos jornais. Ninguém tem opi-
niões; é um “nim”. Nas estruturas do poder, ninguém é auto-
rizado a falar aos jornais; tem de ser sempre um indivíduo
qualquer, que vende o peixe à vontade dele. E não há segu-
rança nenhuma! Os jornalistas afirmados foram todos
emprateleirados e deu-se a entrada nos jornais dos jovens a
recibos verdes.
Muitas vezes, em estágios não remunerados.

E que se não dão os améns aos editores não lhes renovam os
contratos. Logo, não têm segurança nenhuma, o que é
inacreditável. Só pode haver Jornalismo com jornalistas
competentes. 
E com autonomia…

A autonomia vem da independência. Eu era bem pago. Antes
do 25 de Abril, no Diário de Lisboa, ganhava 17 contos por mês,
quando o ordenado médio era de quatro ou cinco contos. 
A questão não é só salarial. Achas que se perdeu o estatuto

associado à profissão?

Os jornalistas, antes do 25 de Abril, tinham um estatuto social
muito importante. Eram respeitados, até pela “Situação”. O
Salazar tinha má consciência em relação à Imprensa, porque
também tinha sido objeto de censura quando era estudante
em Coimbra, com o Cerejeira. Então, tentou compensar-nos
com regalias. Tínhamos muitas regalias sociais: 50% nos
transportes públicos, terrenos para construir casas e uma
assistência de grande qualidade, prestada pela Casa da
Imprensa. Quando foi apresentado a Salazar o projeto da
Casa da Imprensa, ele disse que a instituição não poderia

sobreviver só com as quotas dos associados. Terá sido ele pró-
prio a sugerir a criação do adicional sobre a publicidade. A
Casa de Imprensa tornou-se próspera e garantimos durante
décadas a assistência. Andei anos a descontar e veio o
Sócrates e roubou-nos isso. Nem sequer dava despesa ao erá-
rio público, como verifiquei quando fui dirigente da Casa da
Imprensa. Foi por pura maldade, para quebrar as pernas aos
jornalistas e a sua independência! Só há bom Jornalismo
investindo. Não vale a pena fazerem leis; invistam na dignifi-
cação do jornalista. É como num restaurante. Quem faz um
restaurante é o cozinheiro, agora promovido a chef, com esta-
tuto. A nós, fizeram o contrário, para nos dominar.
Os condicionamentos são sobretudo políticos ou sobretudo

económicos?

Políticos e económicos. Com a estória da objetividade, que se
destina a interiorizar mecanismos de autocensura. Aquele
modelo anglo-saxónico matou muito a genuinidade do
Jornalismo português. A Antena 2 tem um programa chama-
do “Há 100 anos”, em que são lidas notícias de há um século.
Curiosíssimas, muito bem escritas, com sentido de humor,
muito apelativas. Esse Jornalismo, que era um pouco opinati-
vo, foi subalternizado por esses modelos, que impedem a
riqueza da informação. O Carlos Veiga Pereira, dos jornalistas
mais cultos e mais irónicos que conheci, dizia que a Censura
não acabou com o 25 de Abril; foi privatizada. Passou de um
organismo de Estado para as administrações e direções dos
órgãos de comunicação.
Tornou-se mais subtil…

Não se chama censura, chama-se manipulação.
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As direções não têm autonomia, nem querem ter.

As direções e as hierarquias são postas nos lugares não pela
sua competência profissional, mas por compadrio político,
partidário ou económico. Daí o decréscimo de qualidade a
que temos assistido na informação. Inventaram essa estória
da Comunicação Social, que como dizia o Batista-Bastos não
sei o que é. São os correios, os comboios? Sei que é uma espé-
cie de guarda-chuva, para tapar todo o tipo de safadezas, de
corrupções, de manipulações. Só me admira as pessoas não
reagirem!
Ainda antes do 25 de Abril, elegíamos comissões de redação.

Depois, os conselhos de redação foram legalizados e o diretor

tinha de ter o seu parecer favorável. Isso acabou! Apesar de se

manter na Constituição o direito participação dos jornalistas na

orientação editorial, através dos conselhos de redação.

Pois, mas ninguém lhes liga nenhuma.
Hoje é difícil, porque ser membro de um conselho de redação

ou delegado sindical representa uma exposição que muitos

jornalistas não querem ter. Têm receio…

A Natália Correia tem um texto notável em que afirma:
“Tão censura é impedir de dizer, como obrigar a dizer”.
Essa questão colocou-se sobretudo a partir do caso Casa
Pia. Num tema assim, sensacionalista, os jornais vão espre-
mendo. Mas não chamam para a cobertura o velho jorna-
lista, porque ele não vai na conversa. Vão buscar indiví-
duos que não têm defesa nenhuma. “Tens meia página ou
dez minutos de televisão”. Eles vão para o terreno e fazem
aquelas perguntas, aquelas figuras tristes. Mas eu, no lugar
deles, não faria melhor. É uma violência! “Enchem pneus”,
arrastam, repetem… Isso deprecia o Jornalismo e faz per-
der a confiança nos órgãos de comunicação.
Numa entrevista de 2019, ao Jornal de Leiria, disseste que a

primeira machadada na Democracia foi a concentração

empresarial.

Fartei-me de ter essa conversa com o Mário Soares! Não me
ligou nenhuma. Quando entrei na profissão, havia 12 grupos.
Hoje, são poucos, o que é uma limitação, até de mercado de
trabalho.
Tens dito que o “império da imagem”

contribuiu muito para degradar a palavra

escrita.

Desde a década de 1980 – o Vargas Llosa
tem textos interessantes sobre isso – há uma
guerra contra a palavra escrita, que é a
grande trincheira contra os abusos do
poder. Começou a subalternizar-se a pala-
vra escrita, a favor da imagem. É um falso
problema, porque se complementam. Diz-
se: “uma imagem vale mil palavras”. É ver-
dade. Mas o contrário também é. Quantas
imagens são precisas para uma só palavra,
como saudade? É uma batota lançar a ima-
gem contra a palavra.
A imagem fomenta um certo imediatismo.

A imagem é muito mais aliciante, muito

mais sedutora, enquanto a palavra exige um certo esforço.
Gosto muito de cinema, mas nunca se me pôs esse proble-
ma de serem umas [formas de expressão] contra as outras.
As ditaduras, dominam pelo silêncio e pela repressão; as
democracias pelo chinfrim e a sedução. É tanto o barulho
que acabamos por não fixar nada. O interesse dos poderes
não coincide, normalmente, com o interesse dos povos.
Também é isso que torna extraordinária a nossa profissão.
Temos de lidar com a realidade. O jornalista pode almoçar
com o presidente da República e depois ir para um bairro
de lata onde morrem crianças. É muito enriquecedor. Mas
insisto: se uma sociedade quer ter informação séria, credí-
vel e livre tem de investir. O único caminho é investir na
valorização dos jornalistas. Os cursos de Jornalismo são
um passo. Mas que tipo de programas têm? São para for-
matar jornalistas ou para criar indivíduos interventivos,
inteligentes, críticos?
Muitos jovens inscrevem-se nos cursos seduzidos pelas

televisões, pela possibilidade de serem figuras, de

aparecerem…

E não há mercado.
As empresas têm um mercado vasto, barato e disponível.

Não é preciso ler nem escrever para absorver a programação
das televisões. É muito complexo, mas temos de resistir. Eu
acredito que os jornais em papel vão continuar, talvez com
menos tiragem, porque hoje ninguém compra um jornal
para saber uma notícia. Somos bombardeados com notícias e
a certa altura, ficamos perdidos. Um jornal terá a função de
perspetivar. Deve dirigir-se nesse sentido. Ser muito exigente,
ter pessoas muito bem preparadas. Em tempos, fui a uma
conferência em que apareceu gente mais nova com a ideia de
que antigamente os jornalistas eram analfabetos. Quando
chegou a minha vez de falar, disse que trabalhei com “analfa-
betos”: José Saramago, José Cardoso Pires, Sttau-Monteiro,
Maria Judite de Carvalho, Urbano Tavares Rodrigues,
Herberto Hélder. Antigamente, os jornais viviam muito da
notícia, que estes vultos da cultura não tinham muito jeito
para sacar. Havia indivíduos com uma capacidade espantosa

ENTREVISTA Fernando Dacosta
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para isso; alguns eram geniais. Muitos
deles, escreviam muito mal. Mas a fun-
ção deles não era essa. Chegavam à
redação e outros jornalistas escreviam.
Para nós, a escola era a redação. Os

mais jovens eram acompanhados pelos

redatores seniores.

Tive uma experiência muito enriquece-
dora. Como tenho muita paciência e
gosto, várias vezes orientei estágios.
Ficava surpreendido com os jovens
talentosos que apareciam. O problema
dos portugueses não é falta de talento;
sempre o tivemos. É de organização.
Hoje, é difícil um jovem afirmar-se.
Literatura e Jornalismo são parceiros ou

cada um deve estar no seu território?

Sei que é um bocado polémica, mas
compartilho a opinião do Batista-
Bastos, para quem o Jornalismo é uma
disciplina da Literatura. O pilar é o
mesmo: a palavra. Na Literatura, é a
poesia e depois a crónica, não o roman-
ce. Ora crónica é Jornalismo ou
Literatura?
Pode ser de ficção ou não ficção.

Sim, mas também há muito romance
que não é ficção. A “Balada da Praia
dos Cães”, do Cardoso Pires, é uma reportagem. A “Carta
do achamento”, do Pêro Vaz de Caminha, que é uma obra-
prima da Literatura mundial, é uma reportagem genial
sobre a chegada dos portugueses ao Brasil. Todas as cróni-
cas do Fernão Lopes, o Fernão Mendes Pinto… Admiro-
me como o cinema não pega na “História Trágico-maríti-
ma”. Portugal é dos poucos países que tem um acervo de
narrativas de viagens, porque os reis tiveram a lucidez de
pôr em cada nau que saía do Tejo um cronista. Chamava-
-se “assentador de factos” e relatava o que se passava. No
Jornalismo, tirando a parte informativa, da notícia, que é
específica, destaca-se a crónica. O que determina a forma
como escrevemos é o conteúdo. Estou-me nas tintas se
escrevo para um livro ou para um jornal. Há uma escrita
de primeira para os livros e de segunda para os jornais?
Não. Para mim, não há diferença nenhuma. Os jornais
sempre foram habitados por grandes escritores – o maior
foi o Raúl Brandão. Não ligo nenhuma ao desporto, mas lia
religiosamente as crónicas “Hoje corro eu”, do Carlos
Pinhão [em A Bola]. Aprendia imenso! Eram deliciosas!
És um autor prolífico e diversificado. Como preferes

caracterizar-se? Não és historiador…

Prolífico, nem por isso. Caracterizo-me como preguiçoso.
Como caracterizas a tua intervenção na escrita?

Nunca pensei nisso. Fui jornalista, sou escritor. Sei lá! Não me
preocupo muito com isso. Nós não somos sozinhos; somos
apenas um elo de uma grande corrente – a dos jornais e da

Literatura. A Literatura portuguesa é de
grande projeção a nível universal. O
Fernando Pessoa afirmava que o pri-
meiro afloramento civilizacional que
projetou Portugal além-fronteiras foi a
poesia dos cancioneiros e as novelas de
cavalaria. Não foram feitos comerciais,
militares ou religiosos; foram feitos cul-
turais.
Consegues identificar hoje nos jornais

um autor de crónicas que mereça

destaque?

O Gonçalo M. Tavares, que é talvez o
melhor escritor da geração mais recen-
te. Mas os jornais abandonaram a cróni-
ca em favor do comentário. A Maria
Judite de Carvalho era uma cronista
fabulosa!
No editorial da última edição da revista

Electra, José Manuel dos Santos lembra

a importância do livro “A cidade e as

serras”, do Eça.

Aí está um bom cronista, o José Manuel
dos Santos. E o Vasco Pulido Valente,
que era um tipo muito inteligente.
Dás-me pretexto para falar de outra

questão: não é o Jornalismo da área da

cultura que está a ser secundarizado?

Aí está um grave problema! A seguir ao 25 de Abril, come-
çou a falar-se da ideia de que os suplementos literários dos
jornais – que eram muito importantes – tinha um proble-
ma: colocavam a cultura em guetos, pelo que havia que
espalhar a cultura pelo jornal todo. Eu dizia: tanto espa-
lham que vai pela borda fora. A certa altura, os jornais
passaram a interessar-se pelo que trazia publicidade, que
a cultura, por ser um setor pobre, não dava. Começaram a
depreciar a cultura e acabaram com os suplementos literá-
rios. Surgiu também uma certa arrogância e desprezo pela
gente da cultura, pelos críticos, que eram maltratados. O
ter a sobrepor-se ao ser… A gente da cultura deveria ter
reagido. Mas há “capelinhas”. É um pouco a situação em
que se está. Há o Jornal de Letras… Mas o jornal português
que dá mais notícias de cultura é o Correio da Manhã.
Há razões para termos esperança no futuro do Jornalismo ou

vai ser dissolvido na ideia de que é tudo comunicação?

Tenho esperança de que seja dado um salto qualitativo. Só
que as pessoas que atualmente têm responsabilidades no
mundo do Jornalismo não estão para aí viradas, querem é
fazer coisas popularuchas. Não é só no Jornalismo; é na
Literatura. Hoje, um editor está-se nas tintas para o original
que lhe entregam. Apenas quer saber duas coisas: se o
autor é uma vedeta da televisão ou se o tema é excitante.
Esta fase há de ser ultrapassada. Se os jornais apostarem na
qualidade, há público para eles. Uma Imprensa de nicho
pode ser o caminho. JJ

“O modelo anglo-
saxónico de objetividade
matou muito a
genuinidade do
Jornalismo português”

“Diz-se: ‘uma imagem
vale mil palavras’. É
verdade. Mas o contrário
também é. Quantas
imagens são precisas
para uma só palavra,
como saudade? É uma
batota lançar a imagem
contra a palavra”

“As ditaduras, dominam
pelo silêncio e pela
repressão; as
democracias pelo
chinfrim e a sedução.
É tanto o barulho que
acabamos por não fixar
nada”

JJ|Out/Dez 2022|45
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JANELAS PARA O MUNDO

Leonardo Negrão nasceu a 5 de
novembro de 1966, em Lourenço
Marques (hoje Maputo), Moçambique.
Autodidata, a vontade de fotografar
levou-o a adquirir a primeira máquina,
uma Agfa Ótima, por volta dos 15
anos. Iniciou a carreira em 1992, no
Diário de Notícias, como estagiário,
sendo integrado no quadro em 1997.
Além de distinções coletivas, obteve
dois primeiros lugares do prémio
atribuído pelo Clube Português de
Imprensa. Fotojornalista da Global
Imagens desde a criação da agência,
em 2010, as suas imagens são regular-
mente publicadas nos órgãos do grupo
Global Media. O olhar atento e uma
objetiva sempre preparada estão
patentes na reportagem fotográfica
que publicamos. “Coronavírus, Lisboa
uma cidade quase deserta” foi realiza-
da em 2020, durante o primeiro confi-
namento imposto para combater a
pandemia. O silêncio imperava numa
capital anteriormente cheia de vida.
Pessoas a desesperar por liberdade…

“CORONAVÍRUS, LISBOA
UMA CIDADE QUASE DESERTA”
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O ÚLTIMO VOO Q
DA FRANÇA OCU

HISTÓRIAS
DE

JORNALISTAS
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UE SAIU
PADA

7
de Agosto de 1944. As forças aliadas pro-
gridem pela França Ocupada, conquis-
tando sucessivas vantagens militares. Os
alemães recuam. Paris está prestes a ser
libertada e, para milhões de franceses,
está próxima a hora da celebração,
depois de quatro anos de ocupação e de

múltiplas humilhações. Para um punhado de pessoas,
porém, a agonia aumenta. Como tratarão as forças liberta-
doras e o maquis aqueles que colaboraram com o regime
de Vichy e com os nazis?

Um homem de 64 anos, de farta cabeleira branca e pos-
tura irrepreensível, não parece disposto a esperar para
ver. Neste dia 7, dirige-se à estação de comboios, depois
de olhar pela última vez para a Rue Jean Goujon, perto da
Place François 1er, onde vive há muitos anos. Transporta
poucas centenas de francos (que conseguiu juntar à pres-
sa), mas o seu tesouro não é esse: no bolso, guarda a auto-
rização de viagem emitida pelas autoridades alemãs no
dia 27 de Julho e um documento, emitido pelo
Secretariado de Propaganda Nacional (SPN) em Fevereiro
deste ano, que conseguiu visar no consulado português,
para lhe dar acesso ao pequeno torrão da Europa que
escapou às agruras da guerra.

Jules Sauerwein não pode esperar mais. No dia 25 de
Agosto, o Governo português cessará as relações com o
Governo de Pétain; no dia 27, correrá pelo mundo a infor-
mação (falsa) de que o actor e comediante Maurice
Chevalier foi fuzilado; no dia 29, Sacha Guitry é detido em
Paris por colaboracionismo; no dia 12 de Setembro, Charles
Maurras, o ideólogo da extrema-direita francesa, será deti-
do em Lyon. Haverá uma caça aos seus correligionários e
Jules não quer saber que planos existem para o seu destino.

Sai de Paris no último comboio com destino a Hendaya,
apesar de o maquinista advertir os passageiros aterroriza-
dos de que só Deus sabe se o comboio chegará ao destino.
Viaja, como contará no dia 30 de Agosto a Urbano Carrasco,

Até ao início da II Guerra
Mundial, o jornalista Jules
Sauerwein tinha o mundo a seus
pés. Entrevistara todos os grandes
líderes mundiais e era respeitado.
Com a invasão de França em
1940, Jules tomou opções que
quase lhe custaram a vida.
Encontraria refúgio em Portugal,
no Diário Popular.

Gonçalo Pereira Rosa Texto Luís Taklim Ilustração
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grande jornalista do Diário Popular e seu discípulo na arte
da reportagem, a 14 quilómetros/hora, alvejado por bom-
bardeiros americanos. A viagem dura 24 horas, mas só
chega a Dijon. Jules apressa-se a procurar novo comboio
para Lyon e dali pretende sair de França por avião.

O aeródromo de Lyon, porém, é inutilizado pelos bom-
bardeamentos. O jornalista permanece ali até ao dia 18,
angustiado, lendo as notícias censuradas pelas autoridades
nazis e tentando adivinhar a realidade. Pela primeira vez, o
homem que sabia as respostas para todas as inquietações dos
grandes líderes do mundo, como o elogiará mais tarde Pierre
Lazareff no prefácio das memórias de Sauerwein (30 Ans a la
Une, 1962), sente-se encurralado. A Carrasco, dirá com ino-
cência excessiva que “receava ficar imobilizado em Lyon e
reduzido à inacção por muito tempo”. De seguida, acrescen-
ta uma frase enigmática: “Ou, pior ainda, ser convidado para
uma ‘cura’ nas termas do Leste de França”. Quereria
Sauerwein referir-se a um campo de concentração alemão
ou aos novos campos destinados a colaboracionistas?

A solução chega por acidente (e talvez com o incentivo
de mais algumas notas). Um polícia conta-lhe que uma
aeronave pousara de emergência num campo vizinho.
Depois de esperar seis horas no terraço do café de uma
pequena aldeia próxima, Jules embarca rumo ao aeródro-
mo de El Prat, em Barcelona. “Foi com certeza o último
avião a partir de Lyon”, conta, com alívio.

As peripécias ainda não terminaram. Jules chega a
Espanha, mas não tem a certeza de ser ali bem recebido.
Vale-se então do salvo-conduto emitido pelo SPN, a
mesma entidade que o convidara, em Dezembro de 1942,
a proferir uma conferência no Círculo Eça de Queiroz, em
Lisboa, e que desde então tem cultivado. Em Fevereiro de
1944, estivera de novo em Lisboa e concedera uma exten-
sa entrevista ao Diário Popular, contando as suas melhores
histórias de reportagem e tentando em vão chegar à fala
com Salazar. Faz contactos junto de António Tinoco, direc-
tor do jovem jornal fundado em 1942. Prepara o ninho.

À saída de Paris, Jules declarara ser portador de 300
francos e 20 mil escudos. Nos dois dias que passa em
Espanha, gasta 100 francos. Viaja de Barcelona para o
aeródromo de Barajas, perto de Madrid. Chega a Lisboa
de hidroavião no dia 22, com 200 francos e 20 mil escudos.
É pouco, mas dá para se instalar num apartamento da Rua
Padre António Vieira. Está exausto, embora não descansa-
do. O seu visto tem a validade de 15 dias. São os dias em
que terá de puxar dos galões e seduzir.

UM PRÍNCIPE DO JORNALISMO
Jules Sauerwein nasceu em 1880, em Marselha, no seio de
uma família protestante. Fadado para uma carreira diplo-
mática, chega aliás a ser secretário da embaixada francesa
em Viena, essa cidade então dominada por judeus, onde
“aprendi a conhecer essa raça à vez eleita e reprovada,
com os méritos que lhe garantiram tanto sucesso e os
defeitos que atraíram tantas recriminações”. De 1906 a

1910, joga o jogo diplomático, mas não é ali que reside a
sua paixão. Pede ao irmão que lhe encontre uma posição.
O irmão recomenda-o ao jornal Le Matin, que o empresá-
rio Maurice Bunau-Varilla, enriquecido pelas obras do
canal do Panamá, transformara de “um jornal de bairro
num dos maiores jornais do mundo”. 

– Entraste no Le Matin, meu pequeno! – diz-lhe o direc-
tor no primeiro dia. – Isto não é um jornal, é uma religião.

Jules encaixa-se na perfeição. Contará em Portugal que,
no próprio ano de 1910, fora enviado a Lisboa para acom-
panhar a revolução republicana, mas não há qualquer
prova disso e o jornalista omite o episódio das suas
memórias triunfais. 

Aprende o ofício e especializa-se em noticiário interna-
cional. Torna-se director do Serviço de Estrangeiros do
maior jornal de França entre as duas guerras, mas lidar
com Bunau-Varilla, “um homem humilhado por não ter
mais altura, que empertigava a cabeça para não perder
um único centímetro da sua estatura”, não é fácil. O direc-
tor quer também fazer política. Jura inimizade a
Clemenceau, porque o velho líder nunca o chamara ao
Eliseu nem escutara os seus conselhos. Quando quer pres-
sionar jornalistas como Sauerwein, ameaça-os com o pior
castigo: algumas semanas sem poderem assinar os seus
textos. E grita: “Você não pode compreender a sensação
vertiginosa de não ter ninguém acima de si!”

Em 1932, Jules é um repórter consagrado. Entrevistou
Mussolini por seis ocasiões. Conhece membros da realeza
e arranca confidências ao mais fechado interlocutor.
Herman Göring, ministro do Ar do Reich, explica-lhe que
a França e a Alemanha não podem iniciar nova guerra
porque nunca conseguiram aniquilar-se no passado e
nunca tal sucederá no futuro. Em Nuremberga, em 1938,
Adolf Hitler conta-lhe: “A minha maior vontade seria pas-
sar um mês sozinho nos museus de Florença. Mas teria de
usar uma falsa barba para passar despercebido!”, brinca. 

Jules acompanha, desde o início, o movimento hitleria-
no na Baviera, apesar de o Partido Nazi o recriminar pelo
tom dos seus artigos. É colaborador do New York Herald e,
depois, do The New York Times. Le Matin aposta então em
Aristide Briand, delegado francês na Sociedade das Nações,
como o político francês do futuro, mas este partilha com
Bunau-Varilla mais do que afinidades políticas: partilham
os carinhos de Madame J. O director diz ao político “que,
para dar ao seu amigo uma companhia, estava pronto a
renunciar aos seus próprios direitos sobre essa agradável
pessoa”. Briand aceitou, mostrando-se agradecido, mas,
anos mais tarde, Bunau-Varilla soube que a transgressão
ocorrera muito antes da sua autorização. Proíbe nesse dia
por telegrama a citação do nome de Briand no jornal. Jules
revolta-se. Demite-se. “Dentro de três meses, pedirá de joe-
lhos que eu o aceite”, diz-lhe o Citizen Kane francês.

Assim não será. Jules Sauerwein prossegue a carreira
no Paris-Soir, de Jean Provoust. Acumula êxitos jornalísti-
cos. Triunfa onde os outros falham, mas as nuvens da
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tico. E além disso estávamos demasiado cortados do
mundo para que eu pudesse informar-me eficazmente.
(…) Em Outubro de 1942, prevenido pelos meus amigos
de Nova Iorque da iminência do desembarque no Norte
de África e prevendo a ocupação do Sul de França, dirigi-
me a Lisboa”. Mas terá mesmo sido assim?

Tolhido de movimentos, com textos censurados, Jules
Sauerwein continua a publicar notícias e crónicas entre 1940
e 1942, buscando uma objectividade impossível e legitiman-
do as forças de ocupação e o Governo de Vichy. Para os jor-
nais de Nova Iorque, esconde deliberadamente os abusos
anti-semíticos das forças nazis e mostra o regime hitleriano
sob uma face benevolente, que não ajuda a causa aliada,
ciosa de trazer os norte-americanos para o confronto, como
o confirma o estudo “Buried by the Times”, de Laurel Leff. A
Resistência e as legações estrangeiras tomam nota.

UM VIAJANTE INDESEJADO
Em 16 de Junho de 1939, Pedro Teotónio Pereira, embaixa-
dor português em Madrid, recebe Jules Sauerwein e fica
impressionado com as boas relações do jornalista com o
Governo francês. “Corresponde à fama de que vem prece-
dido”, conta o embaixador a Salazar por carta. Sauerwein
elogiara a posição portuguesa, “especialíssima para conse-
guir deter a Espanha na direcção do Eixo”, e Teotónio
Pereira recomenda ao presidente do Conselho que o rece-
ba. “Tem por V. Ex.ª uma admiração entusiasta, concorda
em absoluto com a política de V. Ex.ª no caso da Espanha,
só publicaria o que V. Ex.ª achasse útil e só pretende servir
V. Ex.ª e ser-lhe agradável”. Salazar recebe o jornalista no
dia 28 do mesmo mês e faz uma anotação extensa e elogio-
sa na sua agenda. Estão em curso os últimos esforços para
travar a guerra e os pequenos países europeus atarefam-se
nesse sentido. Sauerwein é correio dessas vontades.
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guerra começam a acumular-se. Jules pressente o início de
um novo confronto e enceta esforços semidiplomáticos e
talvez fantasiados entre Mussolini e o Governo francês,
em nome de um entendimento latino, e mesmo entre
Hitler e os Aliados. No final de Agosto de 1939, encontra-
se na Alemanha e percebe que a invasão da Polónia está
iminente. Sob risco de ficar cativo durante todo o conflito,
regressa a França, via Suíça. E espera.

A guerra inicia-se e as forças armadas alemãs esmagam
todos os adversários que se lhes opõem. No dia 10 de
Maio de 1940, invadem a França e, um mês depois, mar-
cham em Paris. Aos 60 anos, Jules Sauerwein tem duas
vias profissionais pela frente – a abstenção ou a colabora-
ção. Nas suas memórias, diz: “1940, o ano do meu sexagé-
simo aniversário, marcou o fim da minha vida de grande
repórter (…). [O Paris-Soir] era censurado por Vichy e não
me permitia exercer uma actividade de comentador polí-

No passaporte de Jules Sauerwein, fotografado pelas autoridades portuguesas em 1944, figura esta fotografia, que reproduz o aspecto

do velho jornalista à chegada a Lisboa

Talvez preparando já a fuga do ano seguinte, Sauerwein concedeu

uma entrevista aventurosa ao Diário Popular, abrindo a alma a

Urbano Carrasco
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Apesar da impressão favorável, Jules só voltará a ver o
ditador 14 anos mais tarde, em Dezembro de 1953. Mas
será ele a salvar-lhe a pele, no momento em que aterra em
Cabo Ruivo. A chegada de Sauerwein não passa em claro.
Aliás, desde 17 de Julho de 1944 que os serviços secretos
norte-americanos (OSS na sigla da época) estão muito
interessados neste homem e no que ele faz em Paris. Uma
informação secreta, escrita pelo coronel Willian J.
Donovan para ser transmitida ao presidente Roosevelt,
relata: “soubemos que Sauerwein visitou a Embaixada
Nazi em Paris na última semana de Junho de 1944. Ali terá
argumentado que teve discussões em Portugal com agen-
tes dos serviços secretos americanos e que, na sua opinião,
estes não são tão amargos como os britânicos no que se
refere aos alemães. Sauerwein planeia regressar a
Portugal no Verão ou no Outono, em resposta a um con-
vite do primeiro-ministro [sic] Salazar”. A nota termina
com a informação de que Sauerwein, “um jornalista fran-
cês, [é] agora colaboracionista”.

O documento decisivo do processo atribulado de Jules
Sauerwein data de 28 de Setembro de 1944, cerca de um
mês após a chegada do jornalista a Lisboa. Em nota não
assinada dirigida a Salazar pelo Ministério do Interior,
relata-se que “foi concedida em 11 de Março deste ano, a
pedido do SPN, autorização para entrar e permanecer no
país durante 15 dias. Ora, esta autorização, não sendo uti-
lizada dentro do prazo de 30 dias, caducava. No entanto,
o Consulado Geral de Portugal, em Paris, inexplicavel-
mente averbou o ‘visto’ no respectivo passaporte, em 31
de Julho”.

O documento informa Salazar que foram “abordados
os serviços ingleses e americanos, por constar que o refe-
rido súbdito francês não lhes era indiferente. Os primei-
ros disseram que tinha entrado um espião; os segundos
que ele era pessoa desprezível. Nestas condições, são
igualmente abordados os serviços alemães, que se mostra-
ram desinteressados por aquele jornalista, dado que ele
deu uma entrevista ao Diário Popular [na qual vitoriara o
exército francês]. Verifica-se portanto que já devia ter
saído (…) Simplesmente, torna-se difícil indicar-lhe qual o
país a que possa destinar-se dada a situação que criou, sob
o aspecto internacional. V. Ex.ª resolverá”.

Salazar decerto resolveu. Os sucessivos vistos no pas-
saporte de Sauerwein confirmam as autorizações de per-
manência e, de 1944 a 1961 (o ano em que cegou), o velho
repórter escreveu todos os anos a Salazar, não se esque-
cendo de agradecer a hospitalidade que lhe devia, “apesar
de eu nunca ter recebido uma queixa contra mim, [mas]
os meus inimigos da extrema esquerda, senhores de cer-
tos serviços de polícia, conseguiram privar-me do passa-
porte a que tinha direito”, lembrará em 1952, quando a
tempestade amainar. Antes, em Dezembro de 1947, fora
mais explícito: “Eu sofro com as insinuações de um
pequeno grupo dos meus concidadãos, ainda determina-
dos em atribuir-me absurdos relatos de polícia”. Por pru-

dência, Sauerwein não regressa a França nos anos subse-
quentes à guerra.

EM LISBOA
Não se sabe ao certo como entrou Jules Sauerwein no
Diário Popular, mas, na edição de 18 de Setembro de 1944,
assina o seu primeiro comentário à situação internacional.
Em Maio de 1949, escreve a Salazar, indicando que já
publicou 278 artigos no periódico então dirigido por Luiz
Forjaz Trigueiros. Em comunicação para o ministro Paulo
Cunha, em 1953, indica que já escreveu 530. A sua presen-
ça na primeira página do jornal é, de facto, regular e res-
peitada.

Os jornalistas do Diário Popular sabem que há algo invul-
gar na figura deste ancião que entrega sempre os originais
manuscritos em francês para tradução. Baptista-Bastos,
entrevistado pelo autor deste artigo em Fevereiro de 2015,
lembra “um grande jornalista, de quem se dizia em segre-
do que fora colaboracionista. O meu pai era o chefe da tipo-
grafia e, certa vez, o Sauerwein entrou de chapéu naquele
espaço – quebrava uma regra sagrada. O meu pai disse-lhe
logo: ‘Monsieur, le chapeau!’ E ele tirou. Era um cavalheiro,
muito amigo do Urbano Carrasco, cujo estilo aliás influen-
ciou”. Jorge Schnitzer, contratado pouco antes da morte de
Jules Sauerwein, em 1967, recorda apenas a alcunha que
perseguia o francês: “Alguns chamavam-lhe em surdina
Sour Wine [vinho amargo], suponho que por causa dessas
histórias sobre o colaboracionismo”, diz.

A melhor fonte sobre o estado de espírito de Jules
Sauerwein nas duas décadas que passa em Lisboa e no
Diário Popular (além da correspondência trocada com
Oliveira Salazar), é o diário de Mircea Eliade, o académi-
co romeno também exilado na capital portuguesa. Logo
em 26 de Setembro de 1944, Eliade relata um jantar ofere-
cido por Sauerwein em Cacilhas, “num restaurante como
já só se encontram nos livros”. Jules convidara “uma
secretária da Legação inglesa, o jovem casal Sein – que
S[auerwein] convidou, provavelmente para fazer esque-
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O livro de memórias

de Jules Sauerwein

pára, prudente, no

início da II Guerra

Mundial. O jornalista

não quis prestar

contas do que fizera

durante a conflito
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cer o seu ‘colaboracionismo’, e alguns jornalistas portu-
gueses”. 

O jornalista pede conselhos a Eliade na qualidade de…
ocultista. “Conta-me que é vítima de uma conspiração ocul-
ta e pede-me um conselho: que tipos de exercícios espiri-
tuais poderia fazer para a conjurar? Até Abril de 1944, quan-
do partiu pela última vez para Paris (de onde se salvou no
dia anterior à queda, de uma maneira aventurosa), manti-
nha relações de amizade com os embaixadores da Inglaterra
e do Estados Unidos, podia enviar por correio diplomático
os artigos para o The New York Times, onde não eram publi-
cados, claro, mas cumpriam o seu papel porque eram lidos
por quem devia. Quando regressou, agora em Agosto,
encontrou todas as portas fechadas. Os embaixadores não
lhe responderam às cartas enviadas (…) As cartas dele para
o The New York Times já não chegam ao destino e os cheques
dos Estados Unidos também deixaram de chegar. Não lhe
respondem aos telegramas. Está completamente isolado.
Mesmo aqui em Lisboa, fecham-se-lhe casas onde outrora
era convidado insistentemente. Os círculos ingleses chama-
ram a atenção dos portugueses de que S é perigoso. É segui-
do pelo Intelligence Service. Foi ameaçado de que o vão
mandar embora do Diário Popular e até mesmo expulso”.

A situação parece dramática e Sauerwein queixa-se a
Eliade do luciferismo “que conduz a guerra e quer alcançar

a vitória”. Um mês depois, com garantias de que pode
permanecer em Lisboa, já conta ao exilado romeno o seu
plano de escrever um romance sobre um grande pianista
na noite de um concerto. Não o fará, mas escreverá em
Lisboa sobre os desafios do jornalismo e as dificuldades
do repórter, além de centenas de crónicas de comentário
internacional e um livro de reportagens com os membros
da realeza europeia exilados no Estoril. No seu livro de
memórias, dirá: “Só os primeiros scoops é que foram difí-
ceis. Depois das primeiras reportagens retumbantes, o
repórter é como o homem de aventuras galantes: tem as
facilidades devidas à celebridade. Os grandes deste
mundo são como as mulheres bonitas”. Era uma meia-ver-
dade. A grande aventura de Jules Sauerwein, aquela que
lhe poderia ter custado a vida, ocorrera sem vestígios de
honra ou galanteria num aeródromo discreto dos arredo-
res de Lyon e conduzira-o a Lisboa e a um regime que o
aproveitou quando mais ninguém o queria.

Jules Sauerwein, o homem que conheceu Hitler,
Mussolini, Salazar ou Hirohito, faleceu em França, no dia
30 de Junho de 1967. Tinha 87 anos. No obituário do Diário
Popular de 4 de Julho, lembrou-se “um mestre de jornalis-
tas”, com o qual “alguns dos jornalistas que participaram
na fundação deste diário muito aprenderam da ciência
dos jornais e da cata das notícias”.

Instalado em Portugal, Sauerwein iniciou uma extensa reportagem sobre os exilados reais em território português. Foi dos poucos que

logrou entrevistar o rei Humberto de Itália

JJ
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REMÉDIO DA UE
NÃO CHEGA PARA
TRAVAR O “VÍRUS”

Augusto Correia *

A desinformação, o assédio online e as fake news medram por todo o
Mundo. O perigo não fica entre os muros de ditaduras mais ou menos
veladas; ameaça países com democracias sólidas. A União Europeia
propõe o Media Freedom Act como remédio, mas travar o “vírus”
requer um esforço conjunto dos jornalistas e da sociedade civil.

“A
disseminação de fake news pode
afetar o discurso público, afetar
o pensamento das pessoas”,
alertou Maurizio Molinari, dire-
tor do jornal italiano La
Repubblica. Jornalista com mais
de 20 livros publicados, falava

no seminário “Safeguarding media freedom: The role of
the Euroepan Union”, que em outubro juntou jornalistas
e representantes sindicais dos 27, em Estrasburgo (França)
e no qual o Sindicato dos Jornalistas esteve presente.

“A desinformação é como um vírus, infeta pessoas
reais, muda o que pensam sobre o mundo e a forma como
agem”, alertou Maria Ressa, que dividiu o prémio Nobel
da Paz de 2021 com o russo Dmitry Muratov. “Não é uma
coincidência que cada vez mais líderes conservadores
sejam eleitos democraticamente. O número de democra-
cias recuou nos últimos 15 anos e cada vez mais pessoas
vivem em regimes autocráticos”, acrescenta a jornalista
filipina, ela própria vítima.

Molinari concordou. Na sua ótica, o perigo não fica
entre as portas fechadas das ditaduras. “As autocracias
estão a ter uma influência maligna nos nossos países.
Temos jornalistas da União Europeia atacados nas redes
sociais por contas de autocracias que se dedicam a espa-
lhar fake news, desinformação e discurso de ódio”, garante
o jornalista italiano. “A impunidade online é impunidade
offline; violência online é violência real”, sublinhou Maria

Ressa. “Quando os jornalistas estão sob ataque, a demo-
cracia está a ser atacada”.

O alerta encontra eco no Velho Continente. “Temos
presenciado como os jornalistas são pressionados na
Europa e no resto do Mundo”, reconheceu Dunja
Mijatovic, comissária dos Direitos Humanos no Conselho
da Europa. “A União Europeia era vista como um lugar
tranquilo para os jornalistas trabalharem. Já não é”, notou.
“Vemos problemas nos média em quase todos os estados-
membros”, acentuou Vera Jourová, vice-presidente da
Comissão Europeia para os Valores e Transparência.

“Sem meios de comunicação livres, não pode haver
liberdade”, ressalvou a presidente do Parlamento
Europeu, Roberta Metsola. “Falamos muitas vezes de
liberdade de expressão como se fosse um dado adqui-
rido, mas não é bem assim”, afirmou. “Estamos a ser
atacados. Temos de aumentar o nível do alarme”,
advertiu Maria Ressa, notando que o problema não é
só de quem faz as notícias: “A sociedade civil tem de se
chegar à frente”. Para Molinari, “estamos a viver um
período de conflitos sem precedente na nossa geração.
Conflitos vários que têm em comum o ataque aos direi-
tos fundamentais, incluindo a liberdade de informa-
ção. O Parlamento Europeu devia atender a estes
assuntos que ameaçam a liberdade de imprensa e o
nosso modo de vida”.

“Há uma correlação, que parece muito lógica: quanto
menor a confiança nos média, maior o efeito das fake news.

SINDICATO
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ções acionistas. Aspeto a ser abordado no EMFA, que será
obrigatório em todos os estados-membros.

A forma é, aqui, tão importante como o conteúdo.
“Optamos por uma regulação e não por uma diretiva, por-
que queremos ter a certeza de que a lei é aplicada da mesma
forma em todos os países”, sublinhou a vice-presidente da
Comissão Europeia para os Valores e Transparência. “Não
estamos a regular os média, estamos a regular o espaço dos
média, o ambiente onde podem sobreviver e agir em liber-
dade e serem um ator forte no sistema democrático”, ale-
gou, refutando críticas de intromissão.

* Vice-presidente da Direção do Sindicato dos Jornalistas
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Isto é perigosíssimo”, disse Vera
Jourová. “É por isso que temos o
European Media Freedom Act
(EMFA), porque acreditamos que
os média têm um papel absoluta-
mente central na nossa sociedade”.
Apresentado a 16 de setembro, o
EMFA estabelece “regras que limi-
tam a possibilidade de os governos
imporem conteúdos editoriais,
usarem spyware ou pressionarem
os jornalistas a revelar fontes”,
adiantou Jourová.

O documento, em consulta
aberta até 23 de dezembro, “vai na
direção certa e é um sinal político
importante”, no entender da Fede-
ração Europeia de Jornalistas (FEJ),
que, contudo, expressa algumas
preocupações sobre a proposta. “A
sustentabilidade dos média no
setor digital é largamente ignorada. É necessária uma
intervenção adicional, em particular no que diz respeito
ao modelo de negócio dos agregadores de notícias e da
indústria tecnológica, para garantir que as empresas jor-
nalísticas mantêm viabilidade durante a transição digital e
que o Jornalismo público é protegido”, defende a organi-
zação, que representa 320 mil jornalistas, em 44 países.

“Estamos a tentar reforçar mecanismos sobre a trans-
parência dos média”, revelou Jourová, indo ao encontro
de uma das críticas da FEJ – que pode ter eco em Portugal,
país cuja lei da Transparência, aprovada em 2015, tem
alguma robustez, mas pouco peso quando se trata de fis-
calizar as origens do dinheiro usado na tomada de posi-

“INIMIGOS DO GOVERNO”
Dull Szabolcs é um nome difícil de pronunciar fora da
matriz linguística do leste europeu. Mas é bem
conhecido na Hungria de Viktor Orbán, terreno estéril
às sementes da verdade e da liberdade de informação
e pasto fácil de fake news.

A liberdade de expressão “não é uma questão
simples” no país. “A minha história prova as violações
da liberdade de informação, mas também o oposto,
que é possível formar e manter um jornal
independente”, revela Szabolcs, que fundou o Telex,
um dos jornais on-line mais vistos do país, dois anos
após um despedimento por motivos políticos.

“Os jornalistas independentes são considerados
inimigos do Governo”, argumenta Szabolcs. “São

frequentes as campanhas para os denegrir e quem
trabalha em órgãos independentes é considerado
agente dos Estados Unidos ou de Bruxelas”, afirma,
numa referência à União Europeia, de que a Hungria é
membro.

“Fui vítima de uma dessas campanhas. Obtiveram o
meu número de telefone e passaram dados à imprensa
estatal. Fizeram notícias falsas sobre mim,
confrontaram-me à porta do apartamento. Foi
assustador”, recorda Szabolcs, traçando um retrato do
serviço público de Jornalismo na Hungria: “Nos
últimos anos, os media públicos passaram a estatais” e
muitos órgãos de comunicação ficaram nas mãos de
oligarcas ou sob a tutela do Governo.

Vera Jourová, vice-presidente da Comissão Europeia alerta: "Quanto menor

a confiança nos média, maior o efeito das fake news"
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ERRÁMOS

Na nota de rodapé nº 2 do
artigo sobre Armando Pereira da
Silva, inserida na página 35 do
último número da JJ, foi
cometido um erro, do qual nos
penitenciamos. A declaração do
jornalista a que a nota reporta

não saiu no Diário de Lisboa; foi
proferida numa entrevista
concedida ao autor do texto, José
Luiz Fernandes, no âmbito da
sua dissertação académica sobre
a cobertura do 25 de Abril pelos
jornais diários.
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Em defesa do Jornalismo
de investigação
Cláudia Coelho e Francisca Ré *

“Àvelocidade a que os dias
de um jornalista correm",
Cláudia Marques dos

Santos sente "falta de tempo para
pensar, para questionar durante e
mesmo depois de escrito e publicado
um artigo". A jornalista freelancer
integra o primeiro Consórcio de
Jornalistas de Investigação
Portugueses e as declarações foram
proferidas na apresentação pública
do projeto, a 16 de novembro, na
Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas (FCSH), da Universidade
Nova. O consórcio aposta na
conjugação de esforços em busca de
mais tempo e meios para aprofundar
o género jornalístico mais nobre: a
reportagem.

"Se nada fizermos, o Jornalismo de
investigação em Portugal ficará para
sempre reduzido a uma expressão
residual", afirmou, na sessão de
apresentação, Pedro Coelho, jornalista
da SIC e um dos nove fundadores do
consórcio. Por isso, a intenção é fazer
"pequenas coisas que deixam marca,
onde nada existe". O resultado do
primeiro trabalho, contudo, superou
as expetativas dos envolvidos e causou
impacto. Trata-se da grande
reportagem sobre discurso de ódio por
parte de membros das forças de
segurança (PSP e GNR), em grupos
fechados do Facebook. 

O rosto mais visível desta
investigação conjunta, que nasceu de
denúncias feitas ao jornal digital
Setenta e Quatro, foi a grande
reportagem da SIC "Quando o ódio
veste farda", assinada por Pedro
Coelho, Filipe Teles e Paulo Pena.
Porém, na mesma data em que o
trabalho começou a ser divulgado,
também Expresso, Público e, claro,
Setenta e Quatro, avançaram com a
reportagem, aumentando o alcance da

investigação desenvolvida.
Cláudia Marques dos Santos

sublinhou a degradação das condições
de trabalho dos jornalistas
portugueses, num momento em que
um freelancer recebe 200 euros por
uma grande reportagem. "O que um
consórcio como este permite a um
jornalista freelancer é a possibilidade
de dizer não", considera. A jornalista
espera "que esta plataforma também
dê algum sossego aos jornalistas
freelancers que não querem desistir da
investigação". 

A sessão contou também com
António Rubio, presidente da
Associação de Jornalistas de

Investigação Espanhóis, que deixou
bem clara a importância de estruturas
que assegurem a independência dos
jornalistas e do Jornalismo. E, como a
união faz a força, o jornalista
manifestou-se disponível para pensar
uma parceria transfronteiriça que
institua, também, prémios de
Jornalismo de investigação, de forma a
distinguir o que de melhor se faz na
Península Ibérica.

Associação sem fins lucrativos, o
Consórcio de Jornalistas de
Investigação Portugueses tem sede na
FCSH e visa criar pontes entre
professores, estudantes de Jornalismo
e jornalistas, de olhos postos na
promoção do Jornalismo colaborativo
de investigação. Com os próximos
passos do projeto por definir, "nós, os
jornalistas de investigação, que
amamos a dúvida, ninguém, mais do
que nós, receia um desfecho infeliz",
confessa Pedro Coelho. Cláudia
Marques dos Santos está otimista:
"somos uma ideia de futuro, de
mudanças de paradigmas.
Encontramos na vitalidade da
colaboração nacional, regional e
internacional os caminhos mais
promissores para o Jornalismo, para
que se combatam verdadeiramente os
perigos à democracia".

* Estudantes de Comunicação e
Jornalismo da Universidade Lusófona

Antonio Rubio admite parceria

transfronteiriça

JJ
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Por Mário Rui Cardoso > mario.cardoso@rtp.pt

Entre os vencedores da edição de 2022 dos
Prémios de Jornalismo Online do Instituto
de Jornalismo Arthur L. Carter, da
Universidade de Nova Iorque (NYU),
figuram:

MEIO DE COMUNICAÇÃO NÃO-LUCRATIVO
SCOTUSblog (www.scotusblog.com) – um site de informação e análise das
atividades do Supremo Tribunal dos Estados Unidos. Premiadas “a
utilidade do site e a sua dedicação à transparência”. 

DESMONTAGEM DE FALSAS NOTÍCIAS 
Sanket Jain, pela reportagem para a The Verge “India’s healthcare workers
are busting misinformation on WhatsApp”
(https://www.theverge.com/22535642/covid-misinformation-india-asha-
whatsapp), sobre os sucessos e dificuldades que os profissionais de saúde,
na Índia, tiveram para contrariar a desinformação por Whatsapp, durante a
pandemia de Covid-19. Uma história com “lições globais para outras
comunidades afetadas pela desinformação”.

UTILIZAÇÃO DE REGISTOS PÚBLICOS 
Cerise Castle, pela série em 15 capítulos (e podcast) “A Tradition of violence:
The history of deputy gangs in the Los Angeles County Sheriff ’s
Department”, para a  Knock LA (https://knock-la.com/tradition-of-violence-
lasd-gang-history). A partir de um simples documento público que
requisitou, Cerise reuniu milhares de páginas que documentam uma
tradição de violência no Departamento do Xerife de Los Angeles e deram
origem a inquéritos, investigações e pedidos de responsabilidade. “Um
exemplo de quão poderosos os documentos públicos podem ser”. 

VISUALIZAÇÃO DE DADOS
The City, pela iniciativa Meet Your Mayor
(https://www.thecity.nyc/22330081/meet-your-mayor-nyc), um quiz para
perceber quais os candidatos mais identificados com as posições e interesses
dos votantes nas eleições municipais de Nova Iorque, em 2021. “Comunicação
de factos importantes sem assoberbar o leitor (…) e algo de que precisamos
desesperadamente para envolver as pessoas com a política local”. 

EXPLICADOR TIKTOK 
Politifact (www.politifact.com), site de fact checking do Poynter Institute,
distinguido pela jurada Lisa Remillard por, “através do Jornalismo, tornar o

https://journalism.nyu.edu/graduate/programs/american-journalism-online-masters/awards/2022-winners

PRÉMIOS DE JORNALISMO
ONLINE DA NYU
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mundo num lugar melhor, ao ajudar-nos a saber se o que vemos online é
verdadeiro ou falso”. 

NEWSLETTER INDIVIDUAL 
Nazar, de Vanessa Taylor (https://nazar.substack.com), sobre tecnologia e
sobre ser-se mulher, negra e muçulmana nos Estados Unidos. Premiada por
ser uma “newsletter necessária” e “com uma perspetiva sobre a nossa
cultura global que não se encontra muitas vezes na imprensa mainstream”. 

MEIO DE COMUNICAÇÃO NÃO-TRADICIONAL
The Lawrence Times (https://lawrencekstimes.com), publicação de
Lawrence, no Kansas, considerada “importante não porque faça alguma
coisa muito inovadora, mas porque faz muito bem uma coisa antiga que é
vital: a reportagem local”. 

‘PODCAST’ INFORMATIVO
Suspect (www.campsidemedia.com/shows/suspect) – podcast com histórias
de crimes apresentadas como casos de polícia, em que se disseca a
investigação policial, as análises de ADN e o processo de decisão do júri.
Distinguido por ser um “triunfo não só de Jornalismo como de escrita e
produção”, que põe a nu “os mecanismos da tendência racial no sistema de
justiça criminal”.  

CRÍTICA DE MÉDIA 
Parker Molloy, pela newsletter The Present Age (www.readtpa.com),
publicação que faz o “escrutínio sistemático das práticas dos média
mainstream”, focada na procura de sensibilizar os leitores para a necessidade
de exigir sempre responsabilidade aos média por aquilo que publicam.  

TWITTER INFORMATIVO 
Insider. Premiada a forma como Amina Kilpatrick foi “desempacotando”, no
feed do Twitter da Insider News, uma reportagem de Kelsey Vlamis sobre
centenas de indígenas que foram mortos ou desapareceram no Wyoming.
“A desconstrução da narrativa em tweets carregados de factos, mas que não
deixaram de ser cativantes, para benefício dos leitores, é um dos mais
efetivos usos de um feed do Twitter feitos em Jornalismo”. 

INSPIRADOR PARA FUTUROS JORNALISTAS 
Kat Tenbarge, por uma investigação para a Business Insider
(www.businessinsider.com/vlog-squad-durte-dom-rape-allegation-david-
dobrik-zeglaitis-video-2021-3) sobre um alegado ataque sexual ocorrido
durante um encontro de um grupo de raparigas com homens influencers das
redes sociais, numa noite que resultou numa “perturbadora mistura de
conteúdos virais e acusações de violação”. Kat Tenbarge foi distinguida por
oferecer “um exemplo inspirador de como os jornalistas mais novos podem
interrogar a cultura popular atual, incluindo nos seus trabalhos as
experiências daqueles que sofrem os seus impactos”.  

No site da NYU (https://onlinejournalismblog.com/2022/11/04/here-are-
some-great-examples-of-how-to-use-ai-and-satellite-imagery-in-journalism
estão acessíveis também as menções honrosas atribuídas em cada categoria.
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Ao contrário do que acontece noutros setores, como
a agricultura, o comércio internacional ou o
combate às alterações climáticas, o Jornalismo é

uma área em que as imagens de satélite e a inteligência
artificial ainda não são muito usadas, quer por falta de
know how nas redações, quer pelos montantes avultados
que a aplicação dessas técnicas exige. No entanto,
existem exemplos de utilizações muito proveitosas dessas
ferramentas para fins jornalísticos, como constata
Federico Acosta Rainis, num artigo para o Online
Journalism Blog. 
Um deles é já de 2018 e persiste como um clássico do
Jornalismo de dados. “Leprosy of the land”
(https://texty.org.ua/d/2018/amber_eng/#finalmap)
baseou-se num algoritmo desenhado para identificar
traços de mineração ilegal a partir de imagens de satélite
e permitiu determinar com o máximo rigor os efeitos
devastadores da mineração ilegal de âmbar no noroeste
da Ucrânia, o país que tem as segundas maiores reservas
mundiais de âmbar. A escalada do preço do âmbar a
partir de 2010 levou a uma febre mineira controlada
pelas máfias ucranianas. Os depósitos de âmbar
encontram-se sob os solos florestais e a mineração ilegal
naquela década levou a que vastas áreas antes
arborizadas ficassem transformadas em paisagem lunar.
O recurso dos jornalistas à inteligência artificial e às
imagens de satélite permitiu estabelecer que mil hectares
de floresta foram devastados pelas atividades mineiras
ilegais, sem que, no entanto, daí tivesse resultado
qualquer apuramento de responsabilidades por parte das
entidades públicas. A mineração ilegal na Ucrânia só se
foi reduzindo, entretanto, porque o preço do âmbar

começou a cair. 
Os mesmos métodos foram utilizados pela InfoAmazonia
para perceber as consequências da mineração ilegal de
ouro na floresta amazónica, na região do Pará, no Brasil,
que tem como efeito também a poluição de rios
adjacentes às minas com metais pesados, como o
mercúrio (https://infoamazonia.org/en/storymap/the-
pollution-of-illegal-gold-mining-in-the-tapajos-river).
Neste caso, a investigação permitiu detetar, em 2021, a
existência de 4700 pontos de mineração ilegal em áreas
antes arborizadas e agora ocupadas por piscinas de água
tóxica. 
Também na floresta amazónica, mas no sul da Venezuela,
a investigação “Corredor Furtivo”, publicada no El País
(https://elpais.com/internacional/2022-01-30/las-pistas-
clandestinas-que-bullen-en-la-selva-venezolana.html)
identificou 3700 pontos de mineração ilegal, além de
dezenas de pistas de aviação clandestinas, utilizadas para
o transporte do ouro e de droga entre a Colômbia e o
Brasil. É evidente a possibilidade que essas ferramentas
oferecem para sistematizar muito rapidamente
informação que é praticamente impossível de verificar no
terreno.
Outro exemplo citado por Acosta Rainis é o de um
trabalho do jornal argentino La Nación, que recorreu
também a algoritmos e imagens de satélite para mapear
os parques solares existentes no país e assim estabelecer
se o governo de Buenos Aires estava ou não a cumprir as
suas promessas no tocante aos compromissos assumidos
com a expansão da energia solar na Argentina
(www.lanacion.com.ar/tecnologia/inteligencia-artificial-
mapear-parques-solares-argentina-nid2370879). JJ

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
E IMAGENS DE SATÉLITE

NO JORNALISMO: BONS EXEMPLOS 
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https://thenewsmovement.com 

NOTÍCIAS
PARA MENORES

DE 24 ANOS
NO TIKTOK

The News Movement foi fundado, em Londres, por
dois antigos executivos do Dow Jones e da BBC,
para ser um serviço informativo especificamente

dirigido aos jovens nas redes sociais. Em cerca de um
ano, os vídeos do The News Movement cativaram mais
de 80 mil seguidores – sobretudo no TikTok, mas
também noutras redes sociais – e a empresa lançou-se no
mercado norte-americano. Valentina Park, responsável
por audiências do The News Movement, diz numa
entrevista ao Reuters Institute
(https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/news/news-
movement-creating-social-first-outlet-firm-focus-young-
audiences) que a maior parte dos seguidores é muito
jovem – a maioria dos visionamentos dos vídeos é de
pessoas abaixo dos 24 anos. Um dos vídeos com maior
sucesso teve mais de um milhão de visionamentos e
explicava onde fica a Ucrânia no mapa. Valentina Park
explica que para chegar a uma audiência mais jovem é
preciso oferecer “explicadores que dão contexto sobre as
coisas importantes que se estão a passar no mundo e que
verdadeiramente lhes interessam [aos jovens]”. Valentina
refere, ainda, a forma como no The News Movement “a
produção de notícias é encarada como uma conversa
com as pessoas”, dada a natureza interativa das redes
sociais, e como, nesse processo, “por vezes são as
próprias pessoas a contarem as histórias, em vez de
sermos nós a darmos-lhes as notícias”. Para o
envolvimento das audiências, têm sido também
fundamentais os TikTok Live, como aquele que o The
News Movement transmitiu em direto das ruas de
Londres, por ocasião da morte da Rainha, e que foi mais
um degrau na escada de sucesso que o projeto vem
subindo até aqui. 

www.pewresearch.org/journalism/fact-sheet/social-
media-and-news-fact-sheet

SINTONIZADOS
NO TIKTOK

Um inquérito do Pew Research Center mostra que
o consumo de notícias no TikTok está a escalar, ao
contrário das outras redes sociais onde o

consumo de notícias estagnou ou declinou, nos Estados
Unidos, nos últimos anos. Os adultos norte-americanos
ainda usam mais o Twitter, o Facebook e o Reddit,
respetivamente, para saberem as notícias, mas enquanto
que estes têm vindo a reduzir-se, o número dos que
usam o TikTok triplicou, desde 2020, e são agora 10% de

todos os adultos norte-
americanos que usam redes
sociais. Trinta e três por
cento dos adultos que
utilizam o TikTok dizem que
consomem regularmente
notícias na aplicação – e
quanto mais jovens, maior a
tendência para o fazer.
Cerca de um quarto dos

adultos norte-americanos abaixo dos 30 anos diz que vai
regularmente ao TikTok saber das notícias. 

www.theverge.com/2022/11/10/23451316/this-chrome-
extension-tells-you-who-paid-for-twitters-blue-

checkmark

SAIBA SE O SELO TWITTER
É AUTÊNTICO OU PAGO

Com a chegada de Elon Musk ao Twitter, passou a
ser possível adquirir por oito dólares o selo azul
que certifica a autenticidade de uma conta,

permitindo saber que se está
efetivamente perante o titular da
conta e não de uma conta falsa.
Na ligação acima, está
disponível uma extensão para o
Chrome, que nos diz que contas
do Twitter foram "realmente
verificadas" e quais as que
"pagaram a verificação". A extensão
chama-se, apropriadamente, "eight-dollar", é carregada
manualmente no Chrome e exibe, junto ao nome do
titular de uma conta que pagou pela certificação, um selo
de verificação azul igual ao original, mas com um cifrão
no centro.

Jornal| Sites

JJ

JJJJ
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Os 5 homens que mudaram
Portugal para sempre
ISABEL NERY
D. Quixote, 2022

Paulo Martins

“Biografias cruzadas – do
berço à democracia”. O
subtítulo do livro

remete para um género (se assim se
lhe pode chamar) que exige um
delicado exercício de equilibrismo.
Porque se trata de cerzir parcelas,
como quem junta peças, sem que se
percebam fissuras, para que o
produto final preserve coerência
narrativa, tal exercício é tanto mais
complexo quanto maiores forem as
diferenças de idade e de percursos
dos biografados. É manifestamente
o caso, uma vez que as histórias de
vida abordadas só efetivamente se
(con)fundem após o 25 de
Novembro de 1975. 

Mário Soares, Álvaro Cunhal, Sá
Carneiro, Ramalho Eanes e Freitas
do Amaral foram, no critério
assumido pela autora, “os principais
responsáveis pela mutação mais
conturbada e persistente da história
política moderna do país: a transição
da ditadura para a democracia”.
Pode discutir-se se é excessivo
imputar-lhes a capacidade de
“mudarem Portugal para sempre”, se
foram os protagonistas de topo desse
período, se faltam outros ou se
algum deles não deveria figurar
nesta seleção, por mais que se
admita a marca que cada um deixou.
São questões com importância
apenas relativa, já que não estamos
em presença de um livro de História,
desses com H maiúsculo. Nem Isabel
Nery, jornalista e escritora, reivindica
o estatuto de historiadora.

A autora apresenta-se bem
equipada de leituras, entre obras
biográficas, artigos de Imprensa e
material depositado em arquivos.
Realizou quase três dezenas de
entrevistas, para registo
memorialístico ou apenas
enquadramento histórico, sempre

indispensável. Apesar de a obra – eis
uma opinião muito subjetiva –
atingir o epílogo no preciso
momento em que começava a
ganhar “embalagem”, o que chega
ao leitor é bem mais do que o
resultado da “junção de peças”,
sobretudo graças aos testemunhos.

Domingos Abrantes faz
confidências sobre a relutância de
Cunhal em regressar a Portugal logo
após o 25 de Abril, por não ter a
certeza de que seria seguro. Ele e o
seu antigo camarada Carlos Brito
apresentam versões não totalmente
coincidentes do célebre episódio da
chegada do líder comunista ao
aeroporto da Portela. A historiadora
Irene Pimentel recorda a sua
participação, como militante da
esquerda radical, no cerco ao
congresso do CDS, no Porto, que teve
um efeito contrário ao pretendido,
porque pôs o partido no mapa da
democracia. Manuel Corte-Real, que
exerceu funções de chefe de gabinete
de Freitas do Amaral, evoca a mágoa
do fundador do partido então mais à
direita do espetro político, quando
sobre ele se abateu o caráter
(politicamente) impiedoso de Mário
Soares, que o apodou de fascista na
corrida presidencial de 1986.

A esfera privada só entra nestas
“biografias cruzadas” na exata
medida em que oferece maior
compreensão da dimensão política
dos personagens. Com seria de
esperar, no entanto, fornece ao leitor
a “pimenta” necessária a um registo
desta natureza, presente num par de
estórias deliciosas. Dois exemplos
apenas: a filha de Freitas do Amaral
não sabia responder aos colegas de
escola, quando lhe perguntavam se o
presidente do CDS era o seu pai,
porque em casa a política era tema
tabu; Álvaro Cunhal, fiel em
princípio de que a vida pessoal de
um comunista se dissolve na causa,
não disse a Mário Soares, então
ministro dos Estrangeiros, que a sua
filha era uma das passageiras do
avião carregado de comunistas
exilados de volta a casa. JJ

As histórias de vida
abordadas só
efetivamente
se (con)fundem
após o 25 de Novembro
de 1975
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Breve História do Afeganistão
de A a Z
RICARDO ALEXANDRE
Oficina do Livro, 2022

Joana M. Figueiredo

Deve ser um segredo de
sucesso, escrever um livro
com o filho pequeno sempre

por perto. Ou não fosse a
importância da memória,
transmitida às gerações futuras, um
gesto de generosidade granjeadora
de reconhecimento, que tanto mais
valor tem quanto nasce de quem
faz do Jornalismo uma escolha
consciente de perguntar e conhecer,
para transmitir a verdade.

A “Breve História do Afeganistão A
a Z” é a mais recente obra do
jornalista Ricardo Alexandre, diretor-
adjunto da TSF e voz de referência
do Jornalismo internacional. O livro
apresenta-nos um país de “beleza
ímpar no meio de destruição
imensa”, mas também o “grande
falhanço do Ocidente no
Afeganistão”, como o próprio autor
o descreve, materializado no seu
abandono aos estudantes de teologia
no verão de 2021 e na progressiva
confirmação de que este não seria
um talibanismo progressista, mas a
confirmação do regresso a trevas de
outros tempos.

Num exercício conjunto com o
autor, compreendemos o Afeganistão
a partir da sua história – passada e
recente –, da qual foram
protagonistas inúmeros atores da
comunidade internacional, como
pomposamente se apelidam
potências políticas e económicas,
explorando o território e as suas
populações, deixados à mercê de
interesses e lutas de poder de
senhores da guerra, países e
instituições internacionais.

Percorrendo literalmente todas as
letras do alfabeto, quais chaves para
abrir outras tantas portas que nos
dão a conhecer o Afeganistão,
Ricardo Alexandre explora a
geografia, a história, as etnias, a

cultura, os países vizinhos, o papel
das mulheres, a religião, as
instituições internacionais, os
refugiados e os senhores da guerra, a
par de outras portas de entrada
neste país rico, complexo e tão cheio
de contradições. Aqui se lê sobre Bin
Laden, a NATO, o “Livreiro de
Cabul”, os pashtuns, o Paquistão e,
claro, os inevitáveis talibãs.

Pelo conhecimento aprofundado
trazido para as páginas do livro,
Ricardo Alexandre questiona-se
como seria o Afeganistão hoje, se
tivesse havido a opção de incluir
os talibãs no jogo político – fazer
deles parte da construção do seu
país, ao invés de tentar impor
receitas, mais securitárias do que
de reconstrução e edificação de um
Estado, desenhadas num qualquer
gabinete Ocidental, sem escutar

nem incluir as populações locais,
primeiras interessadas num
processo de estabilização e
desenvolvimento.

Cereja em cima do bolo: mais do
que uma enciclopédia com
conhecimento rigoroso, esta obra
reúne também os “blocos de notas”
– a experiência vivida no terreno,
quando Ricardo Alexandre esteve
em reportagem, no Afeganistão, em
2001. E assim, por vezes, deixamos
de ler para conhecer e embarcamos
num diário de viagem, respirando a
adrenalina (e o medo!) da entrada no
país quando as fronteiras já estavam
fechadas, e conhecemos pessoas e
lugares através dos olhos e da escrita
do autor.

Ainda assim, Ricardo Alexandre
considera que o “Afeganistão que é
deixado nas mãos dos talibãs na
segunda metade de 2021 não é o
mesmo que lhes foi conquistado em
novembro de 2001”, apresentando-
nos avanços económicos e sociais,
que no entanto não superam os
problemas estruturais, à cabeça dos
quais aponta a pobreza, o trabalho
não remunerado e a economia do
ópio.

Apresentado em Lisboa a 24 de
fevereiro de 2022 – dia em que a
Rússia invadiu a Ucrânia – este livro
documenta-se como memória. Com
a guerra no Leste Europeu, o
Afeganistão saiu dos radares
noticiosos, ainda que timidamente
haja relatos do pouco que se conhece
do que por lá se passa. Mas os livros
servem também para nos re(a)cordar
de algo mais do que a espuma dos
dias – essa também deve ser uma
função do Jornalismo.

Terminada a leitura, há que virar e
revirar o livro, à procura do Posfácio
– ou “E como o Paquistão está envolvido
em quase tudo o que diz respeito ao
Afeganistão” – que afinal não consta
do livro, quem sabe se prenúncio de
próximas escritas. Esperemos que o
filho (pequeno, mas a crescer)
continue a andar por perto, fonte
inspiradora da partilha de sabedoria
com miúdos e graúdos.

Pelo conhecimento
aprofundado trazido
para as páginas do livro,
Ricardo Alexandre
questiona-se como seria
o Afeganistão hoje, 
se tivesse havido 
a opção de incluir
os talibãs no jogo
político

JJ
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Oeiras
3 a 5 de fevereiro

em 2023

manteigas
3 a 5 de março

FOZ DO ARELHO
31 de março a 2 de abril

Porto Santo
27 de abril a 1 de maio

Piódão
2 a 4 de junho

TRILHOS

INATEL

2023

INSCRIÇÕES



COMPROMISSO
COM AS PESSOAS
PARA MAIS E MELHOR VIDA
OS MEDICAMENTOS INOVADORES PERMITEM
QUE HOJE VIVAMOS MAIS, COM MAIS SAÚDE
E MAIS QUALIDADE DE VIDA.

* Impacto dos medicamentos inovadores em Portugal no tratamento de 8 doenças
no período entre 1990 e 2015.

+ 10 anos
esperança

de vida

560 M€
poupança 
anual no 

Sistema de 
Saúde

+ 110 mil
mortes

evitadas


