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INTRODUÇÃO

O século xix é muito possivelmente um dos períodos mais desafiantes da histó-
ria do jornalismo português. Embora longe ainda das grandes revoluções tecno-
lógicas que possibilitaram o advento dos meios audiovisuais – como a rádio, a 
televisão e, mais tarde, a internet – que marcaram todo o século xx, a centúria de 
oitocentos é fascinante para quem pretender compreender a complexidade cul-
tural e sociodiscursiva do jornalismo, como atividade pública e como profissão 
autónoma, pois é ela que vê nascer o jornal como bem de consumo com indelével 
impacto na vida pública e privada e no desenvolvimento do espaço público.

1 Este capítulo resulta de uma adaptação e síntese da introdução que escrevemos para a edição crítica 
de Textos de Imprensa II – Distrito de Évora, no âmbito da Edição Crítica das Obras de Eça de Queirós, com 
chancela da Imprensa Nacional Casa da Moeda, a vir a lume no decurso de 2019. 
2 Professora auxiliar da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, onde leciona na licenciatura 
e no mestrado em Jornalismo e Comunicação e no doutoramento de Ciências da Comunicação. 
É investigadora-colaboradora do Centro de Literatura Portuguesa, onde integra o projeto “Figuras da 
Ficção” e a equipa da Edição Crítica das Obras de Eça de Queirós, tendo já coeditado o volume de Textos 
de Imprensa I, com o Professor Doutor Carlos Reis (2004), e editado o volume de Cartas Públicas (2009). 
É ainda investigadora do CEIS20 (Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX), onde integra o 
grupo Comunicação, Jornalismo e Espaço Público.
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A quantidade de títulos que apareceram neste século xix português3, a varie-
dade da tipologia de publicações, as revoluções materiais e tecnológicas e, por 
arrastamento, as transformações societais são aspetos que tornam a história 
deste período um exercício desafiante e dificilmente sistematizável, embora 
conheça já trabalhos de grande relevo, dos quais se destacam o de José Tengarri-
nha (1989 e 2013) e o de Luís Augusto Costa Dias (1014a, 2014b, 2016, 2017).

Neste capítulo, pretende -se contribuir para a construção dessa história atra-
vés do estudo, assumidamente parcelar, de um jornal regional, de curta longevi-
dade, cujo lugar na história decorre essencialmente do facto de ter sido escrito e 
dirigido por um dos vultos maiores da nossa Literatura. Trata -se do jornal Distrito 
de Évora4, de índole política, dirigido, composto e, em grande parte, escrito por 
Eça de Queirós, entre janeiro e agosto de 1867. Do ponto de vista da história da 
imprensa, este poderia ser somente apenas mais um periódico entre as cente-
nas de jornais, a maioria de existência muito fugaz, que irrompiam na agitada 
vida política portuguesa de oitocentos. Contudo, o prestígio e a craveira que o 
seu redator viria a adquirir na vida cultural e literária portuguesas, nas décadas 
seguintes, impediram que o D.E. caísse no esquecimento e ficasse contido no 
silêncio dos arquivos e hemerotecas5.

Embora, no âmbito da obra de Eça de Queirós, o DE ocupe um lugar modesto 
e de certa forma marginal, obscurecido pelas grandes ficções do escritor, foi 
já suficientemente explicitado pela crítica que, do ponto de vista da génese da 
escrita queirosiana, este jornal constitui um importante momento de exercício e 
de experimentação, no qual o então jovem escritor ensaiou estilos, experimentou 
géneros, esboçou pequenas histórias, criou personagens, aprendeu a ler o mundo 
e dele colher matéria -prima de criação (Castro, 1981; Serrão,1985; Peixinho, 2010).

Não obstante, para o horizonte deste texto, parece importante olhar este jornal 
de uma outra perspetiva, pois a riqueza das suas páginas consente a problema-
tização de algumas questões da imprensa da época, permitindo algumas ilações 
interessantes sobre o jornalismo local em meados de oitocentos, nomeadamente 
numa época politicamente efervescente em que o panorama do jornalismo come-
çava a sofrer metamorfoses várias. Recorde -se que, em dezembro de 1864, dois 
anos antes da ida de Eça para Évora, era lançado o Diário de Notícias, cuja histó-

3 Veja -se a este respeito Rafael e Santos, 2001.
4 A partir de agora, utilizar -se -á a sigla D.E. para referir o nome do jornal e todas as citações serão 
feitas diretamente a partir do jornal. Embora existam algumas edições em livro do Distrito de Évora, 
optou -se por citar a partir do texto -base. 
5 Existem apenas duas coleções completas deste jornal: uma na Biblioteca Municipal de Évora, outra 
na Biblioteca Nacional.
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ria, como já suficientemente demonstrado, representa um importante momento 
charneira na modernização da imprensa portuguesa (Cunha, 1914; Tengarrinha, 
1989; 2013; Correia, 1998; Miranda, 2002; Sousa, 2006).

Com o D.E., Eça de Queirós inaugura uma experiência singular na cultura por-
tuguesa do seu tempo – ser o redator único de um jornal – e fá -lo com um brio e 
uma assiduidade notáveis: durante os sete meses em que esteve à frente da publi-
cação, nunca falhou uma edição, fazendo com que o jornal saísse religiosamente 
todas as quintas -feiras e domingos. Sendo uma novidade no panorama portu-
guês, este conceito do one ‑man newspaper não é estranho à imprensa europeia da 
época: os jornais e revistas, entre o fim do século xvii e meados do século xix, 
eram muitas vezes produtos de iniciativa individual, fabricados, concebidos e 
escritos por um só homem, geralmente político, intelectual ou escritor6.

Apesar de ser um jornal de âmbito local, como o próprio título deixa suben-
tender, a qualidade e a abrangência dos assuntos que cobre permitem afirmar 
que se trata de uma publicação que transcende o âmbito tipicamente provincial. 
É um jornal político, de oposição, que obrigou o ainda muito jovem Eça a olhar 
atentamente para o mundo que o rodeava, polemizando com outros jornais con-
géneres e assumindo um empenhamento político que até à data lhe era estranho. 
De facto, o jovem redator desdobra -se para conseguir abranger todos os campos 
da realidade sociopolítica: as ‘notícias’ locais, as polémicas medidas de política 
nacional e a complexa conjuntura internacional. Para mais, do ponto de vista his-
tórico, o D.E. vem a lume num período particularmente conturbado da política 
portuguesa: um tempo de grande instabilidade governativa, de grave crise finan-
ceira e de permanente ebulição popular, que viria a culminar com a Janeirinha 
de 1868. 

Será, portanto, num período exaltado e de crises várias que este jornal assoma 
no espaço público eborense, acompanhando de perto o desenrolar dos aconte-
cimentos políticos nacionais, bem como a conjuntura internacional e tentando, 
sobretudo, cumprir os desígnios para que havia sido criado, ou seja, fazer oposi-
ção clara ao governo de fusão liderado por Joaquim António de Aguiar7.

6 “Le one ‑man newspaper illustre bien cette époque: le journal était non seulement fabriqué et financé, 
mais également conçu, écrit et réalisé par un seul homme.” (Balle, 1997: 74).
7 O governo, liderado por Joaquim António de Aguiar, era o resultado de um governo de fusão, que 
juntava históricos e progressistas e, como explica Manuela Tavares Ribeiro, “perante a reforma fiscal 
que o governo “fusionista” procurou consolidar, nova onda de contestação emerge em 1867, atinge o seu 
ponto alto com a revolta conhecida pelo nome de Janeirinha, que ocorre no Porto em 1868, e provoca 
a demissão do executivo governamental. (…) Fontes Pereira de Melo, ministro da Guerra a partir de 
1866, entendeu ser absolutamente necessário o investimento no sector militar, prioridade política que 
se sobrepôs às questões económicas e sociais. Não admira, portanto, que a ação governamental tenha 
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Para além do seu inestimável valor cultural e literário no âmbito da obra 
queirosiana, acredita -se que a análise das suas páginas permite também com-
preender certas propriedades do jornalismo português da época: desde questões 
de genologia – entre as quais a organização do próprio jornal –, até ao funciona-
mento da rede de correspondentes, passando pelo diálogo com a imprensa euro-
peia. Embora o D.E. tenha tido um alcance regional e uma vida efémera (pouco 
mais de sete meses), parece conter material suficiente para que dele se deduza 
um conjunto de características relevantes sobre os modos de funcionamento, os 
géneros, a linguagem e o discurso da imprensa local em meados de oitocentos.

O DISTRITO DE ÉVORA

O D.E. era uma publicação bissemanal, que saía às quintas -feiras e domingos8, 
composta por quatro páginas formato in ‑folio9, de grafismo simples e sóbrio10, 
como era comum nos jornais da época. A sua mancha gráfica não obedecia ainda 
a quaisquer critérios estéticos, pois tratava -se de acomodar nas quatro páginas a 
maior quantidade de texto possível, arrumado nas quatro colunas que convida-
vam a uma leitura vertical11. Nem sequer existia ainda a noção de hierarquização 
da informação, já que o olhar do leitor era conduzido a percorrer verticalmente 
as suas quatro colunas, sem encontrar nenhum signo gráfico que o orientasse ou 
distraísse, o que era uma apresentação comum nos jornais da primeira metade de 
oitocentos. Para isso contribui também a monotonia dos tipos de fonte utilizados, 

sido alvo de acesas polémicas na imprensa. A opinião pública reage, fomentada pelos diversos meios 
de informação, estimulados por um clima de liberdade de imprensa.” (Ribeiro, 1993: 128 -129).
8 Como se disse, durante os sete meses que passa à frente do D.E. nunca Eça de Queirós falhou um 
número, cumprindo escrupulosamente a cadência da publicação.
9 O século xix assiste à alteração da apresentação gráfica dos jornais e é nesta época que “o formato 
dos jornais evolui do pequeno formato (in -4.º , como os livros da época) para um tamanho maior (in-
-folio), permitindo a divisão em várias colunas, e seguindo o tradicional processo do «chouriço».” 
(Crato, 1992: 38).
10 A primeira página apresenta apenas, no seu cabeçalho, o título do jornal, a data e o número da 
edição, bem como o nome do proprietário e responsável – Francisco da Cunha Bravo (homem ligado à 
imprensa e tipógrafo – aliás, nos “Anúncios” é frequente publicidade à sua tipografia (cf. por exemplo, 
D.E., N.º  58, p.  4)  –  proprietário e futuro responsável por dois outros periódicos locais: O Correio 
Alentejano, publicado entre 1 de maio de 1888 e 20 de abril de 1890, e o Manuelinho de Évora, publicado 
entre 1 de dezembro de 1880 e 14 de dezembro de 1932.
11 Esta disposição gráfica é alterada somente em duas ocasiões: na última página do jornal, preenchida 
maioritariamente com publicidade (“Anúncios”), esbatem -se as colunas e a sua composição é muito 
variável, em função do número e formato dos anúncios publicados; outra exceção diz respeito à 
presença do folhetim, que ocupa o rodapé da primeira e da segunda páginas, a que Eça deu o título de 
“Leituras Modernas”.
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exceção feita ao título do jornal, que ocupa longitudinalmente o cabeçalho da pri-
meira página e é impresso em carateres de caixa alta12, mas sem nenhum embele-
zamento ou efeito gráfico, longe ainda dos góticos que viriam a usar -se posterior-
mente. Cotejando a mancha do D. E. com o aspeto das primeiras páginas de um 
jornal de referência como o Diário de Notícias, fundado dois anos antes, detetam -se 
estas mesmas características gráficas: “singeleza da composição”, “elegância das 
vinhetas separadoras”, “letras sem serifas”, divisão em quatro colunas de texto 
(Diário de Notícias, n.º 50000, 20 de fevereiro de 2006)13.

A primeira página do primeiro número do D.E. apresenta apenas, no seu cabe-
çalho, o título do jornal, o nome do proprietário e responsável  –  Francisco da 
Cunha Bravo – e a data e número da edição. As informações relativas ao preço da 
assinatura e do número avulso, bem como a morada da Redação são remetidas 
para o cabeçalho da quarta e última página, geralmente reservada aos anúncios: 
o número avulso do jornal custava 40 réis e uma assinatura anual, para Évora, era 
de 4$000 réis, sendo que, para qualquer outra parte do país, ficava em 4$480 réis; 
o preço de cada linha de anúncio era de 20 réis.

Relativamente às rubricas que compunham o jornal, não existe sistematici-
dade nem rigor, o que se explica por questões contextuais e circunstanciais. Na 
imprensa do século xix, nomeadamente na da primeira metade do século, rubrica 
e género jornalísticos eram conceitos afetados por grande indeterminação e flu-
tuação terminológica, em virtude da escassa consciência genológica no campo da 
imprensa, ainda em processo de afirmação e autonomização institucional. Além 
do mais, talvez seja prudente relativizar -se esta questão, uma vez que se trata, no 
caso em apreço, de um jornal regional cuja duração não excedeu os oito meses.

O primeiro número do D.E., saído a 6 de janeiro de 1867, está organizado em 
nove secções, com título e separadas por filetes14: “Revista Crítica dos Jornais”, 
“Política Estrangeira”, “Leituras Modernas”, publicadas na primeira página; “Cor-
respondência do Reino”, “Crónica”, “Crítica de literatura e arte”, “Agricultura, 
Comércio e Indústria” e “Interesse Provincial”, nas segunda e terceira páginas; 

12 “Nome que os tipógrafos deram às letras maiúsculas, por guardarem os tipos móveis destes 
caracteres na parte superior de um tabuleiro, a caixa do tipógrafo, que estava dividido em 
compartimentos – os caixotins.” (Ferrand e Bicker, 2000: 22).
13 À época, este layout era comum aos jornais nacionais e europeus: num estudo ao grafismo de um 
jornal como La Presse, saído no ano de 1836 em França, Alain Vaillant e Marie -Ève Thérenty mostram 
como Emile de Girardin também optou por esta disposição e pela sobriedade de composição (Thérenty 
e Vaillant, 2001: 60 -78).
14 “Antigamente a paginação dos jornais seguia o processo do “chouriço”: as notícias juntavam -se 
umas às outras, sem títulos, separadas apenas por um pequeno traço – “filete” ou “bigode”.” (Crato, 
1992: 147).
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na última página, os “Anúncios”15. Para além das secções tituladas, a maioria dos 
números abre com textos de longa dimensão, que geralmente ocupam duas colu-
nas, sem título, que desempenhariam as funções do que hoje se pode enquadrar 
no artigo de fundo. Todas estas secções eram escritas por Eça, à exceção de comu-
nicados, manifestos ou cartas recebidas na redação. Contudo, uma leitura cui-
dada dos 59 números do jornal16 permitiu verificar que nenhum deles apresenta a 
mesma estruturação temática, embora certas rubricas revelem maior estabilidade 
e sistematicidade. Por exemplo, o espaço do folhetim, no D.E. chamado de “Leitu-
ras Modernas”, a rubrica “Correspondência do Reino” e a “Crónica” são as secções 
mais regulares, embora nem sempre sejam editadas. Já as rubricas “Revista Crí-
tica dos Jornais”, “Política Estrangeira” e “Interesse Provincial”, embora integrem 
os primeiros quinze números do jornal, tornam -se muito irregulares nas edições 
subsequentes. Quanto às restantes secções que aparecem no primeiro número, 
são descontinuadas, como é o caso da “Crítica de Literatura e Arte”, “Agricultura 
Comércio e Indústria”, sendo substituídas por outras também sem regularidade 
alguma – “Ciências Sociais e Políticas”, presente em apenas dois números, “Ciên-
cias Históricas”, “Mercados”, “Revista Interna”, com apenas uma ocorrência. 
Também se verifica, porém, o processo inverso: o aparecimento de rubricas como 
“Crimes e Delitos” e “Obituário”, ausentes do primeiro número do D.E., mas que se 
mantém de uma forma mais ou menos constante até ao final; bem como a exis-
tência de secções pontuais como é o caso de “Obras Municipais”, “Administração”, 
“Interesse Oficial”, “Ciências Económicas”, “Charadas” e “Acidentes e Sinistros”.

JORNALISMO POLÍTICO

Em janeiro de 1867, acabado de sair da Universidade de Coimbra, Eça de Queirós é 
convidado a dirigir o D.E., atividade que o manteria durante sete meses na capital 
alentejana. O convite terá partido de um amigo do pai, José Maria Eugénio de 
Almeida, abastado proprietário agrícola da região e opositor ao governo de Fusão, 
que era diretamente afetado pelas medidas fiscais do executivo, nomeadamente 
pelo imposto do consumo e pela contribuição predial. Interessava -lhe, assim, ter 

15 Um estudo interessante e que, segundo se sabe, está ainda por fazer, será uma análise cuidada dos 
conteúdos publicitários dos anúncios que ocupam a última página, em que se encontra refletida boa 
parte da vida da cidade e do distrito de há 150 anos: desde informações sobre a vida cultural da cidade, 
a feiras da região ou a estabelecimentos comerciais e produtos.
16 Embora o D.E. tenha mais edições, tendo terminado em 25 de agosto no número 66, consideram -se 
aqui apenas os 59 números feitos por Eça de Queirós, que se iniciam a 6 de janeiro de 1867 e terminam 
a 1 de agosto do mesmo ano.
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um modo eficaz de combate: o jornalismo era esse instrumento (Sardica, 2005: 
148)17 e Eça, recém bacharel em Leis ainda sem ocupação definida, com habilidade 
para a escrita, a pessoa ideal para o concretizar.

Era assim nesses meados de oitocentos: dificilmente se distinguiam os cam-
pos jornalístico do político ou do literário, uma vez que os atores ou eram coin-
cidentes ou circulavam entre essas áreas com relativa facilidade. A sobreposição 
destes planos – jornalismo, literatura e política – foi determinante para o cami-
nho que a imprensa portuguesa viria a traçar, não sendo, como se sabe, apanágio 
exclusivamente nacional. São hoje sobejamente conhecidas da história cultural 
as ligações próximas entre jornais, tribunas políticas e homens de letras durante 
toda a centúria. Ao longo de todo o século  xix, desde a geração dos escritores 
romântico -liberais, aos elementos da afamada Geração de 70, os homens de letras 
participaram ativamente na elaboração e direção de muitos periódicos. A título 
de exemplo, recorde -se que Ramalho Ortigão se revela, desde muito jovem, um 
ativo colaborador em jornais e revistas, tendo escrito para O Jornal do Porto, para a 
Gazeta Literária, para a Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro e para a Revista Contem‑
porânea e continua a publicar, mesmo depois de Eça de Queirós abandonar o pro-
jeto em 1872, as suas Farpas. Oliveira Martins colabora com A Revolução de Setembro 
e com O Jornal do Comércio desde finais da década de sessenta, dirige, com Antero e 
Batalha Reis, a Revista Ocidental, em 1875, e funda dois jornais nos anos oitenta: A 
Província do Porto e O Repórter de Lisboa. Também Teófilo Braga, outro membro da 
Geração de 70, prestou uma intensa colaboração em variados jornais: O Instituto, 
A Grinalda, O Ocidente e a Revista de Portugal. Batalha Reis escreve para O Repórter e 
para a Gazeta de Notícias, entre 1888 e 1896, um conjunto de crónicas sob o título 
“Revista Inglesa” e colabora em variados periódicos: A Ilustração Diário de Notícias, 
A Luta. Christian Delporte, reportando -se à realidade francesa, considera mesmo 
a imprensa como “a antecâmara da literatura, do poder ou da administração” 
(Delporte, 1995: 17) e Thomas Ferenczi refere -se ao jornalismo como uma “via de 
acesso” a outros cargos e outras carreiras (Ferenczi, 1993). Numa análise às nos-
sas elites intelectuais da primeira metade de oitocentos, Maria de Lourdes Lima 
dos Santos constata precisamente que “fazer jornalismo (e particularmente jor-
nalismo político) significava enveredar por uma via promocional que, nos novos 
tempos, exercia sobre os jovens desfavorecidos um poder de atração comparável 
ao da carreira eclesiástica no antigo regime” (Santos, 1985: 332).

17 Estas informações foram complementadas pela palestra de Rui Carreteiro, “Práticas de escrita no 
século xix: de José Maria “a” Eça de Queirós”, proferida no colóquio 150 Anos de Eça em Évora, a 17 de 
março de 2017.
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Ora, o percurso de Eça de Queirós é eloquente quanto a esta relação umbili-
cal entre imprensa, política e literatura: desde que se estreia como folhetinista 
da Gazeta de Portugal, em 1866, até ao final da sua vida, sempre sustentou uma 
estreita colaboração com revistas e jornais nacionais e brasileiros. Essa relação 
adquiriu, ao longo dos anos, perfis de diferente natureza: nuns casos, o jornal 
cedeu a Eça, como aliás era comum no jornalismo da época, espaço de publica-
ção e divulgação de algumas das suas obras; noutros, serviu de meio à afirma-
ção pública de determinados posicionamentos políticos, ideológicos ou estéticos, 
como o prova o elenco de suas cartas públicas (Queirós, 2009); finalmente, o jor-
nalismo oitocentista enriqueceu -se com uma vastíssima colaboração cronística 
de Eça como correspondente exterior, como o demonstram as Cartas de Londres, 
publicadas no final da década de setenta no jornal Atualidade do Porto e o grande 
conjunto de textos com que o autor alimentou as páginas da Gazeta de Notícias18 do 
Rio de Janeiro, entre 1880 e 1897, atualmente editados pela INCM (Queirós, 2002).

Porém, a experiência no D.E. é, neste âmbito, totalmente diversa, pois só aqui 
tem a responsabilidade multifuncional de um ‘verdadeiro jornalista’: escreve 
textos de opinião, crónicas, folhetins, pequenas ‘notícias’; organiza as secções do 
jornal; gere a rede de correspondentes; assume, enfim, toda a responsabilidade 
editorial. E, embora seja difícil aferir o impacto do jornal no panorama local da 
época19, a avaliar pela polémica que travou com o principal jornal pró -governo da 
cidade, a Folha do Sul20, dirigido por Manuel da Rocha Viana (Sardica, 2005: 148) 

18 A Gazeta de Notícias era, na altura, um dos mais importantes jornais brasileiros, fundado em 1875 
por Ferreira de Araújo, Elísio Mendes e Manuel Carneiro e tinha como característica distintiva o facto 
de albergar, entre os seus colaboradores, um escol de intelectuais, escritores e artistas, promovendo 
e publicitando as suas obras e autoprestigiando -se, simultaneamente, por acolher nas suas páginas 
textos de nomes afamados das letras nacionais e internacionais. Esta é, aliás, uma marca incontornável 
da Gazeta de Ferreira de Araújo: autores como Machado de Assis, Aloísio de Azevedo e Olavo Bilac, do 
lado brasileiro, Oliveira Martins, Ramalho Ortigão e Eça de Queirós são alguns dos ilustres nomes que 
passaram pela Gazeta (Asperti, 2005). A presença de Eça de Queirós nas páginas da Gazeta de Notícias 
do Rio de Janeiro vem, de algum modo, confirmar a importância que o jornalismo brasileiro começou 
a dar, a partir de determinada época, à presença do homem de letras no seu campo. Como demonstra 
a análise de Lavínia Ribeiro, no caso específico do Brasil, o jornalismo político antecedeu o jornalismo 
literário que só começou a afirmar -se com a progressiva heterogeneização do espaço público, no 
momento em que os jornais, desvinculando -se do peso partidário, se diversificam, quer em termos de 
géneros, quer ao nível dos conteúdos (Ribeiro, 2004: 118 -122).
19 Neste âmbito, há que ter em consideração o peso da população leitora em Évora: Num censo 
publicado em 1878, mas que reportará a meados da década, 16,0% dos indivíduos do distrito de Évora 
tinha capacidade de ler (discriminam -se  neste censo os que sabem ler e escrever e os que apenas 
sabem ler), sendo 18,6% de homens e 13,1% de mulheres, quando, nos distritos de Lisboa e Porto, eram, 
respetivamente, de 29,3% e 23,9% os indivíduos com capacidade de leitura; e, numa comparação 
regional, o distrito de Beja tinha 12,9% de indivíduos com capacidade de leitura (Dias, 2017: 9; A.A. 
1877 -1925).
20 Sobre a Folha do Sul, Celestino David explica: “A Folha do Sul, jornal de bom formato, era o outro 
jornal de Évora, semanário, continuador da Voz da Infância e do qual era proprietário e editor António 



O DISTRITO DE ÉvORA DE EçA DE QUEIRóS ENTRE O LOCAL E O INTERNACIONAL

NOTÍCIAS EM PORTUGAL  |  201

e que contava com Augusto Filipe Simões – bibliotecário da Biblioteca Pública 
de Évora entre 1863 e 1872 –, como redator principal, o D.E. causou pelo menos 
alguma perturbação no restrito espaço público da capital alentejana, agitando o 
‘universo jornalístico’ provincial. 

Ao longo de toda a polémica que trava com a Folha do Sul, o mais importante 
periódico regional eborense, – consubstanciada nos textos que publica na rubrica 
“Revista Crítica dos jornais do Alentejo”  –  Eça constantemente critica a vacui-
dade de ideias dos jornais governamentais, a sua parcialidade e dependência, a 
sua incapacidade de sustentar uma discussão em termos elevados: “Correm -se os 
jornais do ministério, nem se encontram ideias, nem discussões, nem sistemas, 
nem entusiasmos, nem vida.” (D.E., N.º 27, 11/04/1867). Há que ter em considera-
ção, naturalmente, que tais críticas eram sobretudo motivadas pelo facto de a 
Folha do Sul ser o jornal do regime, como tal, Eça de Queirós tinha de criticar e 
desacreditar esse órgão, não só para se defender dos ataques de que era alvo o 
seu jornal, mas sobretudo para cumprir as funções de que tinha sido investido. 
Não se trata tanto de uma reflexão ou crítica estruturadas sobre o jornalismo, 
enquanto prática, mas antes de um conjunto de ‘farpas’ que visavam destruir a 
reputação do jornal concorrente e da fação da opinião que o suportava.

 Cumpriu, sobretudo, o objetivo para que fora criado: fazer oposição cerrada 
ao governo de fusão. Era um jornal político fundado e patrocinado por alguém 
que tinha interesses económicos na região e a quem interessava fazer oposição 
a um governo cujas medidas fiscais e financeiras estavam longe de ser consen-
suais e em muito prejudicavam o investimento. A experiência de Eça no D.E. foi 
efémera: no número 60, saído no dia 4 de agosto de 1867, pode ler -se, em lugar de 
destaque na primeira página, o anúncio da sua resignação, embora o jornal tenha 
ainda sido publicado até fim de agosto desse ano21:

José Maria d’Eça de Queirós declara que desde o dia 1.º  de agosto deixou 
de ser o redator e diretor político do jornal “Distrito de Évora”, e, desligado 
da empresa fundadora, dá como terminada a sua responsabilidade material, 
moral, política e literária. (D.E., n.º 60).

Maria Batista Tavares; mas foi cedido depois ao Dr. Manuel da Rocha Viana, cujo nome passou a 
figurar no alto da sua primeira página, como diretor, ao lado do nome do Dr. Augusto Felipe Simões, 
que se indicava como redator. Tinha a redação na Rua do Imaginário n.º 4, e a sua atitude política era a 
de um órgão do governo, embora se considerasse independente.” (David, 1945: 93).
21 O jornal D.E. ainda foi publicado até setembro de 1867, tendo sido posteriormente substituído pelo 
jornal A Perseverança (Pereira, 1897).
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A imprensa regional expandiu -se, sobretudo, no período da Regeneração, bene-
ficiando essencialmente, como explica José Tengarrinha, quer da maior fluidez 
das comunicações, quer do alargamento do espaço público subsequente ao fim 
do Cabralismo, que se concretizou pelo recrudescimento do debate político e pela 
disseminação de núcleos políticos locais. Ainda de acordo com o mesmo autor, 
entre 1851 e 1864, contavam -se, em todo o país, 86 jornais de imprensa regional e, 
nos primeiros anos da Regeneração, a imprensa política dominava o universo dos 
jornais nacionais (36%) (Tengarrinha, 2013: 793, 846).

Neste contexto, o D.E. surge como mais um jornal respaldado no círculo polí-
tico eborense de oposição ao governo, num momento em que o país vivia sob 
pressão e em crise social, financeira e política; tinha, por isso, um posiciona-
mento e objetivos bem definidos, que Eça de Queirós tentou cumprir com apa-
rente empenho e zelo. O convite dirigido ao jovem Eça para assumir este projeto 
pressupunha precisamente esse combate, compromisso que foi honrado, com 
fulgor: as páginas do seu jornal, sobretudo as reservadas à política nacional, são 
autênticos libelos políticos:

Ora, o Distrito de Évora era contra o Governo. Tratava -se, portanto, de bater 
no Governo, de apontar os malefícios, a estupidez, o ridículo dos homens do 
Governo. O jovem anarquizante estava, pois, nas suas quintas. Podia demo-
lir à vontade  –  teoricamente, bem entendido  –  a velha carcaça do poder, 
apontar -lhe as podridões e, sobretudo, crivá -la de ridículo (…) (Brasil, 1945: 
512)22. 

Longe vinham ainda os tempos do jornalismo industrial, massificado e informa-
tivo que caracterizaria a nova fase da imprensa nacional: as páginas do D.E. são 
páginas de denúncia, de crítica acérrima, de combate político, de polémica, glo-
sando a retórica do jornalismo opinativo da primeira metade do século. Eça não 
se poupou a esforços para construir um negro quadro sobre o estado da nação, 
denunciando todos os vícios governamentais, desde as simples questiúnculas de 
bastidores, até a problemas de fundo: a corrupção política, a falência das finanças 

22 Também Aníbal Pinto de Castro, na introdução a Páginas de Jornalismo, sublinha precisamente 
esta atitude exaltada com que o jovem Eça abordou as questões políticas internacionais e nacionais e 
explica -as sobretudo por questões de dever profissional e de juventude: “(…) não poderá deixar -se de 
levar em linha de conta a situação em que então se encontrava – profissionalmente tinha o dever de 
dar voz a uma oposição, cujos fundamentos e pressupostos político -ideológicos eram naturalmente 
contrários aos do Governo (…)”, explicando adiante que “a crítica serena que o tempo havia de trazer 
consigo, permitindo -lhe (…) uma análise mais objetiva dos factos, explica a duração efémera das suas 
afirmações mais radicais.” (Castro, 1981: xvii).
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públicas, a polémica criação do imposto do consumo – que como se sabe levaria 
à queda do governo de Fusão em janeiro de 1868 –, a decadência da qualidade de 
vida do povo português, o despesismo inútil, a ‘política -espetáculo’, o enfeuda-
mento da imprensa, etc. Cumpre, portanto, os objetivos assumidos no texto inau-
gural da rubrica “Revista Crítica dos Jornais do Alentejo” e honra o compromisso 
tacitamente assumido por quem lhe pagava o salário:

A atividade do jornalismo nunca deve abrandar, a sua consciência deve ter 
sempre o mesmo vigor, a sua pena o mesmo colorido, o seu sentimento a 
mesma justa intensidade (D.E., n.º 1).

Um dos textos que melhor traduzem a substância combativa deste jornalismo 
é o célebre “Manifesto” do povo de Évora, publicado a 17 de março, no n.º 20 do 
jornal, e subscrito por 673 cidadãos. Trata -se de um autêntico manifesto político, 
idêntico a muitos que à época surgiram em diversas capitais de distrito do país, 
que ocupa toda a extensão da primeira página, e em que Eça assume a voz do des-
contentamento popular contra as medidas do governo: o imposto do consumo, 
que havia sido promulgado no dia anterior, a reforma administrativa, a criação 
da guarda civil:

O povo de Évora vem depor nas mãos da Câmara o seu protesto de severa 
oposição ao governo. O povo de Évora rejeita o imposto de consumo, a 
reforma da administração e a criação da guarda civil.
Neste concílio tremendo das cidades e das vilas, donde sai sonora e forte 
a voz das oposições populares, o povo de Évora vem dar o seu voto justo e 
incorruptível, fazer sentir a palpitação do seu coração, para que o não jul-
guem prostrado e morto, e o não atirem à vala da miséria (D.E., n.º 20, 17 de 
março).

Ao longo do D.E., sobretudo em duas das suas secções – “Crónica” e “Revista Crí-
tica dos Jornais do Alentejo” – Eça vai tecendo considerações sobre o jornalismo, 
que podem consubstanciar aquilo a que Elza Miné chama de “a sua teoria do jor-
nalismo” (Miné, 2000: 16)23. A visão que transparece desses textos é fundamental-
mente utópica e romântica, mas cauciona a prática ensaiada por Eça nas páginas 

23 Em trabalho anterior, procedeu -se a uma leitura crítica desta teoria fragmentária do jornalismo 
presente nos textos de Eça de Queirós (Peixinho, 2010: 133 -160).
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do D.E. Logo no primeiro número do jornal, a 6 de janeiro de 1867, escreve Eça de 
forma entusiástica e num tom apologético:

É o grande dever do jornalismo fazer conhecer o estado das cousas públi-
cas, ensinar ao povo os seus direitos e as garantias da sua segurança, estar 
atento às atitudes que toma a política estrangeira, protestar com justa vio-
lência contra os atos culposos, frouxos, nocivos, velar pelo poder interior da 
Pátria, pela grandeza moral, intelectual e material em presença das outras 
nações, pelo progresso que fazem os espíritos, pela conservação da justiça, 
pelo respeito do direito, da família, do trabalho, pelo melhoramento das clas-
ses infelizes (D.E., n.º 1, 6/01/1867).

O jornal é visto como um meio civilizador, como um serviço público, com 
elevadas responsabilidades em todos os setores da vida social: fazer conhecer, 
ensinar, protestar, velar são verbos fortemente performativos que veiculam um 
ideal de jornalismo de ação, interventivo e politicamente empenhado, realizado 
em função do interesse público. Um jornalismo, portanto, muito semelhante 
àquele por que os nossos escritores liberais pugnavam, para quem o jornal era 
um “instrumento privilegiado para compensar as carências de uma escolari-
dade insuficiente ou irregular, permitindo uma distribuição democratizante de 
conhecimentos” (Santos, 1985: 165). Para o então jovem Eça, o jornalismo, apesar 
da sua efemeridade, mais do que um meio de informação ou uma mediação 
da realidade e da atualidade, tinha uma função mobilizadora, comprometida e 
projetiva:

O jornalismo não deve ser sempre a expressão mais ou menos real das ideias 
recebidas; ele não é somente o arquivo da opinião moderna: a repercussão 
duma impressão geral; ele é o motor dos espíritos, descobre novas e fecun-
das relações sociais entre os povos dum mesmo continente; ele consagra 
e robustece a solidariedade moral que liga os homens, a fraternidade que 
os rende; o jornalismo ensina, professa, alumia sobretudo; ele é o grande 
construidor [sic] do futuro; não é só o facto de hoje que o prende – isso é o 
menos – é o facto que o futuro contém (…)” (D.E., n.º 1, 6/01/1867).

Ao longo de alguns textos do jornal, vai deixando breves comentários sobre o 
papel da imprensa, tendo sempre como denominador comum o seu papel civi-
lizador e politicamente comprometido. Numa das crónicas de política nacional, 
do dia 4 de abril, elogiando o progressivo empenhamento do povo na vida social 



O DISTRITO DE ÉvORA DE EçA DE QUEIRóS ENTRE O LOCAL E O INTERNACIONAL

NOTÍCIAS EM PORTUGAL  |  205

e política do reino, Eça comenta o decisivo papel da imprensa na formação dessa 
consciência popular:

À imprensa se deve esse despertar fecundo e salutar. (…) Mais que nunca 
o seu direito é ser respeitada pelo Governo, mais que nunca o seu dever é 
esclarecer o povo (D.E., n.º 25, 4/04/1867).

Trata -se de uma visão que denuncia ainda uma clara influência dos princípios 
que regiam a imprensa romântica, nomeadamente a liberal, em que o ‘jornalista’, 
à semelhança do escritor, era entendido como um vate, condutor das massas que, 
de forma apaixonada e empenhada, defendia e lutava por ideais, educando e for-
mando o leitor, intervindo na sociedade e assumindo um poder de repercussão 
no espaço público. 

Com pouca ou nenhuma experiência profissional, recém -bacharel e jovem, 
não deixa de ser notável o modo tão empenhado e credível como mergulha na 
política nacional e internacional, simulando um conhecimento e uma experiên-
cia que estava longe de possuir. Quando, em 1943, Lopes de Oliveira sugere a 
Câmara Reys a publicação de alguns dos textos do D.E. em livro, sublinha a sin-
gularidade desta empresa:

Não há na nossa literatura – e julgo que em nenhuma outra – coisa igual a 
esta: um moço de 21 anos, formado há pouco em Direito, apenas conhecido 
por algumas páginas com intenções de arte, que toma conta dum bissema-
nário de província, e durante sete meses, tratando os mais variados assun-
tos, o redige todo, desde o artigo de fundo até aos anúncios! (Reys e Oliveira, 
1944: 9).

Recorde -se que os poucos textos que até à data havia publicado, na Gazeta de Por‑
tugal, eram folhetins literários, eivados de um certo tipo de lirismo romântico e, 
na sua maioria, totalmente apartados do contexto real da sociedade e do país24. 
Em manifesto contraste, as crónicas, os artigos, as “reportagens” e as cartas do 
jornal eborense, salvo raras exceções, são textos ancorados em realidades pre-
cisas –  locais, nacionais ou internacionais – que Eça se esforçou por conhecer 
ou fingir que conhecia bem. Vejam -se dois exemplos que ilustram este empe-
nhamento. Depois da publicação do “Manifesto do Povo de Évora”, os líderes da 

24 Trata -se do macrotexto póstumo Prosas Bárbaras, publicado em 1905 por Luís de Magalhães, que 
hoje se encontra reeditado na Edição Crítica das Obras de Eça de Queirós em: Textos de Imprensa I, 
Contos I e Cartas Públicas.
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oposição, entre os quais se contava José Maria Eugénio de Almeida, prossegui-
ram o combate parlamentar em Lisboa, defendendo a necessidade de publicação 
integral das representações populares que se multiplicavam um pouco por todo 
o país; ora, “o desfecho deste incidente parlamentar escandalizou Eça de Queirós, 
e deu -lhe o mote para um violento editorial no Distrito de Évora” (Sardica, 2005: 
151), o que evidencia da parte do jovem redator uma atenção empenhada ao que 
ia ocorrendo politicamente no país. De outra natureza, mas também reveladora 
do modo como Eça se esforçava por assumir as suas funções de ‘jornalista’ com 
seriedade, é a espantosa descrição da Exposição Universal de Paris, que faz ques-
tão de reportar –no espaço da “Crónica” ou em alguns textos dispersos – e que é 
modelar quanto à tentativa de simular um conhecimento profundo dos aconte-
cimentos da atualidade. Um leitor desprevenido, que desconheça o seu percurso 
à data, pode facilmente cair na ilusão de que o então jovem Eça havia sido um 
enviado especial ao referido evento, tal é a vivacidade do relato, o visualismo, os 
pormenores descritivos, certamente inspirado na leitura de imprensa internacio-
nal e nacional, que, por vezes, chegava a parafrasear.

Apesar de o verdadeiro interesse do autor se ter focado na política nacional, à 
qual consagra grande parte das colunas do periódico, Eça não deixou de passar em 
revista as principais questões europeias e mundiais, narrando -as, descrevendo -as 
e comentando -as, a partir dos jornais que vinham do estrangeiro, nomeadamente 
de Espanha, Inglaterra e França.

Percebendo o momento conturbado vivido pela Europa, pressuposto com que 
inaugura precisamente a rubrica de política internacional – “Política Estrangeira” 
–, o jovem ‘jornalista’, ao longo dos vinte e três artigos desta secção, vai enun-
ciando os principais acontecimentos que redesenhavam o mapa geopolítico euro-
peu, acompanhando essa abordagem de um misto claro de informação e opinião: 
o fortíssimo poder clerical em Roma; a absorção da Polónia pela Rússia; a agitação 
irlandesa devido à afirmação crescente do Fenianismo, que inquietava a Ingla-
terra; a política do imperador francês. 

Nestas páginas, Eça revela -se um analista político, opinando sempre sobre 
os acontecimentos dessa Europa em convulsão, desde a visita do Czar russo a 
Paris, à questão do Oriente ou à reforma do sistema eleitoral inglês. A escolha dos 
assuntos e a perspetiva adotada no seu tratamento eram inspiradas pelos telegra-
mas e pela imprensa estrangeira que lia seguramente em quantidade e variedade, 
e nos quais a política externa também ocupava um lugar significativo: as dificul-
dades de afirmação e legitimação do Presidente norte -americano e, claro está, 
um caso que o apaixonou, a queda do regime imperialista no México. Este tema 
ocupa uma boa parte das páginas da secção “Política Estrangeira”, bem como 
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algumas crónicas, constituindo uma narrativa serial que se vai construindo, 
acompanhando a evolução dos acontecimentos. A atenção dada a este assunto 
compagina -se com duas características dos textos de política internacional do 
D.E.: por um lado, a preocupação em manter os leitores atualizados sobre assun-
tos políticos de outras geografias, procurando temas que permitissem a expres-
são dos ideais “revolucionários” que o entusiasmavam à época, indubitavelmente 
influenciado pela leitura de Proudhon e pelo magistério de Antero do Quental 
(Castro, 1981: vii); por outro lado, a narrativização deste acontecimento evidencia 
uma tendência – que prenunciava já a germinação do futuro romancista – para 
a construção de histórias de maior fôlego, nas quais pudesse, com alguma liber-
dade, construir figuras, desenhar ambientes e esboçar enredos, mesmo que, para 
tal, se obrigasse a sacrificar o rigor informativo, preocupação profissional ainda 
muito esbatida nesse remoto século xix.

A REDE DE CORRESPONDENTES

Grande parte da matéria de interesse do D.E. escapa, de facto, à lógica da proximi-
dade local que seria expectável num jornal regional, centrando -se nos problemas 
nacionais e internacionais, sem, contudo, nunca perder de vista o público a quem 
diretamente se dirigia. Se o interesse de Eça pelos assuntos locais era mínimo, a 
ver pela quantidade de textos sobre a cidade e a região da sua autoria, parece que 
o D.E. privilegiou os temas de política nacional, embora contemplasse, quando da 
sua fundação, uma rubrica de “Interesse Provincial”, reservada exclusivamente 
às notícias sobre problemas locais.

Esta, porém, só é publicada em apenas seis números do jornal25 e é maiorita-
riamente da responsabilidade de correspondentes exteriores. Estes textos versam 
sobre questões da região: a criação do Banco Agrícola ligado à Misericórdia de 
Évora, o problema da falta de cemitério numa aldeia do limite do Concelho, as 
novas técnicas de fertilização da terra e a necessidade de instrução dos agricul-
tores da Cartuxa.

A partir da edição n.º 9, a secção de “Interesse Provincial” é descontinuada, 
embora o foco de proximidade e a abordagem às questões de interesse local se 
mantenha através da publicação de inúmeras cartas e comunicados, provenien-
tes de algumas vilas alentejanas – Grândola, Montemor -o -Novo, Alter do Chão. 

25 De facto, esta rubrica apenas é publicada nos números 1, 2, 5, 6, 7 e 9 dos dias 6, 10, 20, 24 e 27 de 
janeiro e 7 de fevereiro, respetivamente.
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Alguns desses textos, dispersos pelas colunas do jornal, são anónimos, apresen-
tando assinaturas metafóricas como “o defensor da Nação”, “um filho do povo”, ou 
simplesmente sem assinatura. No entanto, encontram -se também artigos vários 
apenas assinados por diversos correspondentes fixos do jornal que integravam 
uma rede de correspondentes, essencialmente constituída por assinantes do 
periódico, que Eça habilmente utilizou para dar conta das problemáticas locais, 
o que lhe terá permitido focar a sua atenção fundamentalmente nas questões 
de política nacional e internacional, e nas secções que lhe dariam mais prazer. 
É, aliás, este o apelo plasmado no texto de abertura da secção “Interesse Provin-
cial”, o único desta rubrica da autoria de Eça:

Esta secção foi reservada para os interesses que afetem a terra do Alentejo. A 
empresa tem sempre francas e amigáveis as páginas deste jornal, para todos 
os homens ricos ou pobres, humildes ou influentes, das cidades, das vilas, 
dos campos, de todo o Alentejo, que queiram vir falar dos interesses da sua 
localidade, revelar -lhe as necessidades, apontar -lhe os melhoramentos pre-
cisos ou acusar os abusos que aí se cometam. Esta secção ficará assim como 
um honroso arquivo, em que se foram notando e discutindo, dia por dia, as 
necessidades desta província trabalhadora. Os que governam poderão não 
atender; no entanto, à empresa fica a consciência de ter dado, pela publi-
cação, o seu modesto apoio moral a todas as reclamações justas, a todas as 
exigências dignas e honrosas (D.E., n.º 1, 6/01/1867).

Esta estratégia pode explicar -se mediante algumas ordens de razões: em primeiro 
lugar, muito provavelmente, a vida local provinciana talvez não fornecesse a Eça 
material suficiente, em quantidade e em interesse, para que o pudesse explorar 
e com ele compor, totalmente sozinho, as quatro páginas de um jornal bissema-
nal; além do mais, acabado de chegar da capital, os enredos da vida eborense, 
mais do que as tramas políticas nacionais, ainda escapavam ao conhecimento do 
jovem ‘jornalista’, daí a necessidade de apelar à colaboração de correspondentes 
exteriores; um terceiro aspeto que merece aqui especial atenção prende -se com 
questões de obrigatoriedade profissional – Eça veio para Évora fundar um jornal 
oposicionista e, como tal, o seu objetivo primordial era fazer oposição ao governo 
do reino, combatendo as suas medidas e projetos de âmbito nacional; finalmente, 
é também relevante o facto de ser dada voz a um conjunto de homens – quer cida-
dãos da região, quer de outras capitais de distrito do reino – que, integrando as 
elites das suas cidades, ecoavam as ideias políticas defendidas no D.E., reforçando 
e caucionando a linha oposicionista da publicação.
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Não obstante, é na secção “Crónica” que Eça de Queirós ‘noticia’ a atualidade 
local: a falta de policiamento da cidade e o crescente ambiente de insegurança, 
apoiado pelo relato de alguns fait divers de pequenos delitos; a deficiente ilumi-
nação das ruas; a falta de condições sanitárias do mercado local; o andamento de 
algumas obras da cidade; a realização de feiras, mercados e festas populares; a 
degradação do património, etc. Trata -se da secção mais maleável e polivalente do 
jornal, absorvendo um conjunto de discursos muito diversificado, de dimensões, 
formas e conteúdos heterogéneos, facto aliás consonante com a célebre definição 
do género, inscrita nas páginas do DE:

A crónica é como que a conversa íntima, indolente desleixada, do jornal com 
os que o leem: conta mil coisas, sem sistema, sem nexo; espalha -se livre-
mente pela natureza, pela vida, pela literatura, pela cidade; (…) (D.E., n.º  1, 
6/01/1867).

Esta é uma peculiaridade da crónica queirosiana26 deste período, bem distinta do 
caminho que o género fará anos mais tarde: a “Crónica” no D.E. era fragmentá-
ria, polifónica e indefinida, evidenciando uma forte dimensão informativa e uma 
propensão noticiarista, deixando -se fecundar por outros géneros do jornal. Em 
alguns casos, a secção de “Crimes e Delitos”, um conjunto de breves, dando conta 
da pequena criminalidade do distrito, pequenas notícias de furtos, infrações e 
desavenças, chega a integrar o corpo textual da “Crónica”.

Uma das secções mais conhecidas do D. E., a que o biógrafo de Eça de Queirós, 
João Gaspar Simões, chamou “a rubrica nobre da folha” (Simões, 1980: 145), é a 
“Correspondência do Reino”. Trata -se de um conjunto de cartas, datadas de Lis-
boa, em que dois correspondentes imaginários narram diversos aspetos da vida 
da capital aos leitores de província. Um desses correspondentes assina, como é 
sabido, com as iniciais A.Z.27, e é apresentado como o “correspondente literário” 
do jornal; o outro, o correspondente político, não assina nenhuma das cartas.

A criação destes dois correspondentes é, talvez, dos aspetos mais instigantes 
da rede de correspondentes do D.E.: dois anos antes da criação coletiva de Carlos 
Fradique Mendes28, já Eça de Queirós ensaia aqui, nas páginas do D.E., uma ten-
tativa de desdobramento, neste contexto favorecida pelo veículo jornalístico que 

26 Sobre a crónica queirosiana do D.E. veja -se Rita, 1998.
27 Segundo Guerra da Cal (1975: 592) um anagrama das letras finais do nome do escritor.
28 Trata -se da criação coletiva, da responsabilidade de Antero de Quental, Eça de Queirós e Jaime 
Batalha Reis, do poeta satânico Carlos Fradique Mendes, que é apresentado nas páginas d’ A Revolução 
de Setembro em 1869, através de um conjunto de poemas e de algumas notas biográficas (Reis, 1999).
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a suporta. Distante da capital e “exilado” no interior alentejano, sabia que deveria 
dar aos seus leitores testemunhos credíveis sobre a vida política e social da capital 
do reino, comentando as notícias de Lisboa: inaugurava virtualmente, portanto, o 
papel que lhe estaria reservado de correspondente de imprensa, quando, alguns 
anos mais tarde, já na carreira diplomática, escreveria periodicamente para jor-
nais nacionais e estrangeiros29.

A criação destas duas ‘figuras’ permitiu a Eça incorporar, nas páginas do seu 
periódico, discursos alternativos que lhe proporcionavam, simultaneamente, um 
espaço de crítica humorística à vida da capital. Com as cartas de “Correspondên-
cia do Reino”, tratava -se de olhar para Lisboa de fora, com o distanciamento que 
o exílio alentejano lhe proporcionava, mas fazê -lo como se nunca de lá tivesse 
saído, contando ao leitor de província os segredos da vida na capital e desmitifi-
cando a imagem idealizada que dela pudesse fazer. Talvez esta seja uma marca da 
idiossincrasia de Eça: mais tarde, nas décadas de 80 e 90, será a ausência de Por-
tugal, ditada pela carreira diplomática, que o levará a olhar o país de uma outra 
perspetiva, diversa daquela que teria se aqui vivesse. De facto, tanto A.Z. como 
o correspondente político são figuras forjadas para credibilizar o ponto de vista 
e as opiniões do jovem Eça sobre a vida lisboeta. Esta credibilização é reforçada 
pela forma como ambos reclamam uma independência e autonomia ideológicas, 
tanto em relação à vida político -partidária, como relativamente ao próprio posi-
cionamento do jornal para onde escrevem.

CONCLUSÕES

O exposto, que apresenta de modo sumário o jornal Distrito de Évora, permite tirar 
duas ilações prévias: a primeira, mais relevante para o estudo que agora se apre-
senta, prende -se com o facto de este jornal poder ilustrar algumas das práticas 
da imprensa de meados de oitocentos em Portugal, nomeadamente da imprensa 
regional, contribuindo, assim se espera, para a História do Jornalismo Português, 
mais concretamente para aquele que foi o seu período de ouro; a segunda diz res-
peito ao valor desta publicação na obra de Eça Queirós, pois ela permite antever 
algumas das tendências que marcariam a sua escrita literária futura. 

Trata -se, de facto, como se explicou, de um jornal de âmbito regional da res-
ponsabilidade de um jovem que desconhecia por completo o território em que 

29 Sobre as suas colaborações com o jornal A Atualidade do Porto, no fim da década de setenta, e com a 
Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro, nas duas últimas décadas do século, veja -se Peixinho, 2010.
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trabalhava, mas que habilmente soube contornar esse obstáculo. Eça acabara 
o seu curso em Coimbra pouco tempo antes de partir para Évora e, nos poucos 
meses que passara em Lisboa, não se lhe conhece nenhuma atividade relevante. 
Este aparente paradoxo – ter sido confiado a Eça de Queirós, recém -bacharel, sem 
qualquer experiência profissional ou política, salvo a habilidade para a escrita, a 
empresa de redigir, compor e manter um jornal local de um espaço sociocultural 
que lhe era estranho – tem consequências interessantes que fazem do D.E. um 
objeto de estudo estimulante.

A primeira dessas consequências é o ensaio por parte de Eça de uma atitude 
de “fingimento”, que, como se sabe, terá frutuosos efeitos na sua obra em devir. 
Eça simula, nas páginas do D. E., não só um conhecimento da realidade que estava 
longe de possuir, mas também um profissionalismo que à data não poderia ter. É 
precisamente esta atitude que permite oferecer as vívidas ‘reportagens’ da Expo-
sição de Paris ou as cartas dos dois correspondentes da capital da “Correspon-
dência do Reino”. O jovem ‘jornalista’ tinha, porém, a perfeita noção do quanto 
desconhecia do território de atuação do seu periódico, dificuldade que ultrapassa 
ao acolher nas páginas do D.E. um conjunto significativo de correspondentes de 
diversas partes do reino, sobretudo da região do Alentejo. É nesta rede de corres-
pondentes, facilitada por inovações tecnológicas e infraestruturais – caminhos 
de ferro, correios –, que Eça se apoia para enfrentar a empresa de preencher as 
quatro páginas de um jornal bissemanal, sem falhar uma única edição nos sete 
meses em que assume funções, mas também para cultivar a lógica de proximi-
dade que preside necessariamente a um projeto desta natureza, essencial para 
a criação de elos identitários simbólicos com o público. Será precisamente Eça 
que, três décadas mais tarde, publica na Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro, uma 
crónica sobre a influência da proximidade na gestão das emoções, texto que tem 
sido glosado por todos quantos pretendem compreender e explicar a lógica de 
proximidade que preside a projetos de jornalismo local30:

Dois mil javaneses sepultados no terramoto, a Hungria inundada, soldados 
matando crianças, um comboio esmigalhado numa ponte, fomes, pestes e 
guerras, tudo desaparecera – era sombra ligeira e remota. Mas o pé desman-
chado da Luísa Carneiro esmagava os nossos corações… Pudera! Todos nós 
conhecíamos a Luisinha  –  e ela morava adiante, no começo da Bela Vista, 

30 Trata -se da última crónica que envia para a Gazeta, publicada nos dias 20 e 21 de setembro de 1897, 
na secção “Bilhetes de Paris”, na qual o cronista, depois de narrar um conjunto de acontecimentos de 
política internacional, se interroga sobre o impacto que tais acontecimentos teriam sobre o seu leitor, 
ou seja, até que ponto os seus critérios de importância coincidiriam com os do seu público.
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naquela casa onde a grande mimosa se debruçava do muro dando à rua som-
bra e perfume (Queirós, 2002: 655).

O D. E. fala aos cidadãos de Évora numa voz plural que agrega algumas das elites 
da cidade e da região. Fá -lo através dos diversos comunicados e cartas de cor-
respondentes, de teor essencialmente político, mas também através do conjunto 
de artigos que versam sobre práticas económicas ligadas a atividades da região, 
como a agricultura ou a pecuária.

Trata -se, portanto, de um jornal de natureza política, que serve os interesses 
de um círculo político de oposição ao governo de Fusão, mas que não dispensa 
uma dimensão de utilidade informativa e cultural, na linha do que era, nesse 
século, a “party press”31. Como outros congéneres, o D.E. é financiado por um 
grande empresário com interesses na região, José Maria António de Almeida, e 
está ao serviço da oposição. Esta matriz reflete -se a diversos níveis na organi-
zação do jornal e no próprio estilo: o protagonismo dado aos temas de política, 
nomeadamente nos artigos de fundo da autoria de Eça; a polémica com a Folha do 
Sul; a publicação de manifestos e comunicados populares; a cedência de espaço às 
sínteses das reuniões da Câmara dos Pares; a transcrição de grandes discursos de 
alguns políticos de renome que serviam a causa da oposição como Lobo d’Ávila.

O D.E. foi mais um entre os muitos jornais locais que surgiram na época, como 
veículos de afirmação de núcleos políticos locais. Distingue -se dos outros pela 
fortuna literária e cultural que o seu redator e editor granjeou nas décadas seguin-
tes, mas também pelo vigor, interesse e qualidade de muitos dos seus textos, o 
que, como já se disse, explica, em parte, a atenção que ainda hoje lhe é dedicada.
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