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Conhecer o jornalismo passa por compreender como, ao longo do tempo, se cons‑
truiu e sedimentou o campo jornalístico no contexto social. E conhecer o jorna‑
lismo e o seu percurso ao longo da história é essencial para compreendermos o 
que foi e o que é a sociedade e como funciona.

* * *

O jornalismo é uma atividade de grande repercussão pública que convida ao 
conhecimento de singularidades da realidade material, conforme propuseram 
autores como Park (1940), Adelmo Genro Filho (1987) ou Eduardo Meditsch (1992). 
O jornalismo não produz conhecimento científico sobre a realidade, mas também 
se afasta do senso ‑comum. Nesse sentido, o jornalismo, enquanto prática social 
de produção de relatos voltada para o tempo presente (Franciscato, 2005), foi e é 
inultrapassável para o conhecimento de singularidades que concorrem para defi‑
nir a perceção pública e pessoal daquele que é o horizonte de atualidade em cada 
momento da história. Mais ainda, conforme explicou Carlos Eduardo Franciscato 
(2005), o jornalismo concorre para a construção de uma vivência específica do 
presente, articulada em torno de cinco fenómenos temporais: instantaneidade, 
simultaneidade, periodicidade, novidade e revelação pública.

O jornalismo influenciou, pois, e continua a influenciar o conhecimento 
individual e coletivo e as perceções que se fazem da realidade num determinado 
momento. Enquanto prática social, o jornalismo, ao relatar singularidades do 
tempo presente, promove, também, formas específicas de sociabilidade, já que 
providencia aos indivíduos e à sociedade uma experiência compartilhada do 
tempo presente (Franciscato, 2005). Tem, ademais, o poder de providenciar algu‑
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mas das formas narrativas pelas quais se decreta que determinados factos são 
verdadeiros (Shudson, 1995). Ou seja, o jornalismo tem o poder de certificar que 
são verdadeiras as singularidades que relata em formatos e géneros específicos 
(os géneros jornalísticos), sobre as quais produz conhecimento e uma vivência 
específica do tempo presente. 

Na verdade, apesar de vivermos um tempo dominado pela comunicação digi‑
tal online, que permite aos interessados comunicarem diretamente com quem 
querem, o jornalismo continua a ser um intermediário de valor entre fontes e 
público, ainda que o modelo ideal de relacionamento entre o jornalismo e a socie‑
dade, em democracia, seja ingénuo e simplista. Isto é, nem sempre o jornalismo 
informa adequada, clara e transparentemente; nem sempre o jornalismo provi‑
dencia informação contrastada, verificada e validada; nem sempre os jornalistas 
evidenciam comportamentos ética e deontologicamente inatacáveis... O jorna‑
lismo pode, eventualmente, ser criticado por muita coisa: pelo viés com que lê a 
realidade e para ela propõe um sentido; pelo sensacionalismo; por falta de ética; 
pelos erros dos jornalistas; pela ausência de contrastação de pontos de vista e 
fontes; pela difusão – normalmente, involuntária – de notícias falsas; pela falta 
de verificação da informação... Na sua ação de mediação do mundo, nem sempre 
o jornalismo é paladino da liberdade, campeão da luta contra a corrupção ou vigi‑
lante incansável dos poderes estabelecidos... Mas também se tende a colocar o 
ónus da responsabilidade por uma sociedade mal informada no jornalismo. Ora, 
nem sempre os sujeitos que recebem informações pelos meios jornalísticos são 
capazes de processar e usar racionalmente essa informação para participarem, 
informadamente, por meio do voto ou de outras formas (manifestações, peti‑
ções...), no processo decisório. Se esse conhecimento é adquirido, se empodera e 
se liberta depende da capacidade de processamento e uso das informações jorna‑
lísticas recebidas por cada cidadão.

Ainda assim, nas sociedades democráticas, o jornalismo é estimulante para a 
democracia e tem um importante papel na sociabilidade e, portanto, na coesão 
social (Carey, 1988; Franciscato, 2005). Conforme explicou James Carey (1988), o 
jornalismo contribui, ritualmente, para se formarem e sustentarem as comuni‑
dades que enformam a sociedade. Ou seja, repetimo ‑lo, o jornalismo pode gerar 
conhecimento sobre singularidades atuais e, ao propor referentes comuns aos 
indivíduos e comunidades que compõe uma determinada sociedade, pode esti‑
mular a sociabilidade, contribuindo para a integração social. Curiosamente, o 
processo implica que o jornalismo, se por um lado contribui para a integração 
social e para a afirmação identitária de uma sociedade ou de determinadas comu‑
nidades sociais, por outro, e em consequência, também pode desafiar a identi‑
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dade de determinadas comunidades, particularmente quando estas estão menos 
integradas no todo social.

* * *

O jornalismo vai buscar a sua origem mais remota aos tempos imemoriais em 
que os seres humanos começaram a transmitir informações e novidades e a 
contar histórias, quer por uma questão de necessidade (nenhuma sociedade, 
mesmo as mais primitivas, conseguiu sobreviver sem informação), quer por 
entretenimento, quer ainda para preservação da sua memória para gerações 
futuras (o que, simbolicamente, asseguraria a imortalidade). Mesmo as quali‑
dades que dão peso noticioso a determinados factos e assuntos, por exemplo, 
são historicamente definidas. A definição do que é importante ou interessante 
num determinado horizonte de atualidade provém do passado. Moderna‑
mente, autores como Galtung e Ruge (1965) elaboraram listas dos atributos que 
dão relevância sociocultural e, consequentemente, jornalística, a determina‑
dos factos e assuntos notáveis. Mas as listas de valores ‑notícia e de critérios de 
noticiabilidade – neste último caso, já numa perspetiva normativa – resultam, 
em grande medida, do peso que histórica e culturalmente se foi dando a factos 
sociais (acontecimentos) e a outros assuntos cujas características os fazem ser 
socialmente notados.

Apesar de ser o resultado de um longo processo evolutivo cujas raízes mergu‑
lham no passado longínquo, há um momento histórico mais próximo do nosso 
tempo que, pelas inovações e mudanças que trouxe, se conota com mais proprie‑
dade com a ideia de nascimento do jornalismo. Efetivamente, o jornalismo, como 
hoje o vemos e entendemos, é, com as suas virtudes e defeitos, principalmente 
um fenómeno da Modernidade ocidental, embora as suas raízes sejam historica‑
mente remotas. 

Com clareza, pode afirmar ‑se que foi na Europa da Modernidade, entre o meio 
do século xvi e meados do século xvii, que surgiram as primeiras publicações 
impressas que, servindo de suporte à difusão pública de novidades e de ideias, 
se assemelham a dispositivos jornalísticos, na forma, no conteúdo, no processo 
produtivo e, mais tarde, após ganharem periodicidade (as primeiras dessas publi‑
cações eram ocasionais), na cadência do seu aparecimento. 

Entre essas publicações nascidas na Modernidade europeia, podem destacar‑
‑se as que se tornaram conhecidas por gazetas. Os primeiros periódicos portu‑
gueses tiveram a palavra gazeta no seu título – a Gazeta de 1641 ‑1642 e a Gazeta de 
Novas Fora do Reino, de 1642 ‑1647. 
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As gazetas – independentemente de possuírem, ou não, essa palavra no respe‑
tivo título – tinham uma preocupação marcadamente informativa e, mais preci‑
samente, noticiosa. Mesmo quando possuíam, igualmente, uma feição propagan‑
dística, publicavam, essencialmente, notícias e algumas peças mais longas que 
podem ser consideradas como embriões de reportagens. Mantinham, além disso, 
um título unificador e identificador ao longo do tempo. Assim, assemelhavam‑
‑se aos jornais contemporâneos. A própria profissão de jornalista começou, nesse 
momento, a ser definida como a atividade de recolha, processamento e difusão 
de notícias. Ainda que não fossem jornalistas, tendo em conta o viés sociológico 
com que, hoje em dia, se tende a olhar para uma profissão, os gazeteiros, por ofí‑
cio e ocupação, exerciam tarefas que se poderiam classificar como jornalísticas, 
cultivando saberes e competências específicos que passaram às gerações futuras.

Tal como veremos ao longo deste livro, o jornalismo alargou desde a Moder‑
nidade a esfera do noticiável e aperfeiçoou e adaptou os formatos enunciativos 
às nobres finalidades da difusão de informação útil e socialmente relevante e 
da promoção geral do conhecimento por meio de diferentes meios de comuni‑
cação. Incorporou, ainda, múltiplas inovações, sendo particularmente relevan‑
tes as que ocorreram no contexto das revoluções industriais – a de meados do 
século xix; a do final do século xix e início do século xx – e a atual, a revolução 
digital. Mas provém do passado a definição do que é essencial e estrutural no 
jornalismo – em especial a sua função de servir um público por meio da difusão 
de informações novas, coletadas e processadas pelos intérpretes desta atividade 
social, os jornalistas. 

Os suportes da informação jornalística, os conteúdos (temas e discursos das 
matérias informativas), os formatos (estruturas textuais, estilos) e os géneros jor‑
nalísticos (notícias, entrevistas, reportagens, crónicas, editoriais e outros) têm, 
pois, memória. A profissão de jornalista tem uma memória. O jornalismo como 
um todo tem uma memória. É sobre o desvelamento dessa memória, num espaço 
nacional específico – Portugal – que este livro se ocupa. 

* * *

Difundindo informações e ideias novas, produzindo conhecimento sobre sin‑
gularidades relevantes da atualidade, o jornalismo tornou ‑se um dos agentes 
enformadores das sociedades ocidentais modernas e contemporâneas, um dos 
principais campos – um campo disputado – de produção e consumo de bens cul‑
turais, como diria Pierre Bourdieu (cf. Bourdieu, 1983). Em grande medida, foi 
por meio do jornalismo que circularam as ideias fervilhantes da Modernidade; 
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que a sociedade reinventou os seus valores, os seus referentes e o seu imaginário 
coletivo; e que a democracia e a liberdade de pensamento e expressão se solidi‑
ficaram nos estados de direito ocidentais, relevando valores como o laicismo e a 
tolerância. O jornalismo é, assim, incontornável na hora de explicar, entre outros, 
fenómenos como a democratização da cultura e o consumo generalizado de pro‑
dutos culturais; as reformas sociais, económicas e políticas; o fim da escravatura; 
a consolidação da ideia da existência de direitos humanos e a generalização do 
respeito pelos mesmos; a emancipação da mulher e a sua participação na vida 
pública; o reconhecimento do direito à diferença e dos direitos das minorias e 
dos animais; e, principalmente, o acesso coletivo e generalizado à informação e 
ao conhecimento.

O jornalismo e a democratização da cultura (por isso mal denominada “cultura 
de massas”) não são, pois, meras imposições do sistema capitalista, instrumen‑
tos de domínio ideológico e social ou mesmo apêndices do aparelho ideológico 
do estado. Nas sociedades livres, laicas e democráticas ocidentais, o jornalismo 
“de massas” foi, antes de mais, um dos instrumentos que promoveu a integração 
social dos indivíduos mais desfavorecidos e o seu acesso a bens culturais e mate‑
riais que, até então, pertenciam em exclusivo às elites. Repisando as palavras, 
nas sociedades democráticas ocidentais o jornalismo “de massas” foi, antes de 
tudo, um dos frutos do desejo de emancipação social, política, económica, social 
e cultural dos indivíduos, principalmente ao longo dos séculos xix e xx, desejo 
esse que foi, felizmente, compreendido por vários empresários com visão para 
o negócio informativo (recorde ‑se, aliás, que já em 1690 Tobias Peucer destacou 
que a busca do lucro era um dos fatores que impulsionava o aparecimento de 
periódicos). 

O jornalismo informativo moderno e contemporâneo foi assim, e no essen‑
cial, uma feliz invenção capitalista da Modernidade, acarinhada, mais tarde, 
pelos sistemas liberais ‑democráticos que se instituíram, principalmente, ao 
longo do século  xix, assentes em princípios como a laicidade, a tolerância, a 
liberdade, o progresso individual, a educação, a livre iniciativa e a competição. 
A  livre iniciativa, o laicismo, as liberdades de pensamento e expressão, bem 
como a alfabetização e a educação encontram ‑se entre os fatores que estiveram 
por trás da maravilhosa aventura que conduziu o jornalismo e o Ocidente àquilo 
que hoje são.

Não negamos que o jornalismo de difusão massiva de mensagens informati‑
vas possa ter efeitos ideológicos e sociais e que entre esses efeitos esteja o forta‑
lecimento dos valores, das ideias e das estruturas sociais que favorecem a manu‑
tenção do statu quo. Não negamos que o controlo da informação e da comunicação 
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seja, de alguma forma, vital para o controlo do poder – mesmo ponderando, para 
o bem e para o mal, o fenómeno das redes sociais e a facilidade com que são pro‑
pagadas mentiras, vulgarmente conhecidas por fake news (mas de que verdadeiras 
notícias nada têm). O que negamos é que o jornalismo “de massas” tenha sido 
maquiavelicamente implementado para assegurar o statu quo. Aliás, com todos os 
seus defeitos e enviesamentos, nos estados democráticos de direito o jornalismo 
contemporâneo funciona, de algum modo, como uma arena pública, onde se pole‑
miza e se compete por ideias e por enquadramentos interpretativos para os acon‑
tecimentos. Aliás, na sua essência, o jornalismo é uma representação discursiva de 
factos e ideias da vida do homem, construída para se contar ou mostrar a outrem. 
Por outras palavras, o jornalismo é uma representação da vida humana na sua 
diversidade de vivências e ideias. 

O estudo da história do jornalismo fornece, portanto, pistas para se entender 
não apenas o que é o jornalismo nos dias de hoje, mas também a sociedade atual 
e as transformações que sofreu desde o despontar da Modernidade.

* * *

Dado o impacto pessoal, social e cultural que teve e tem, o jornalismo foi e é um 
objeto relevante da realidade histórica portuguesa. Daí que seja cientificamente 
relevante construir conhecimento sobre a história do jornalismo português. Uma 
ciência portuguesa que não se ocupe da investigação sobre as realidades do país 
nem dissemine os resultados dessa investigação em português  –  mesmo que 
o faça, igualmente, noutras línguas – é uma ciência cega. Na disseminação do 
conhecimento científico é mais importante o que é dito do que a língua em que 
é dito. Tal como é mais importante o que é dito do que o suporte que serve aquilo 
que é dito.

Este livro vale a pena e tem sentido. Nas humanidades e ciências sociais, e 
na ciência em geral, as obras coletivas temáticas e os livros monográficos são 
relevantes e encontram ‑se, normalmente, entre as obras mais consultadas, refe‑
ridas e citadas, mesmo quando são, aberrantemente, desconsideradas na compa‑
ração com artigos publicados em revistas indexadas em certas bases de dados, 
modismo que resulta da confusão entre produção de conhecimento científico e 
competição por métricas de produtividade. Estamos em crer, contra a opinião dos 
defensores da avaliação da qualidade científica por simples métricas, acopladas, 
ou não, aos ditames da indexação e do impacto, que a relevância e o impacto cien‑
tífico e social de cada obra são independentes da forma que esta assume (artigo, 
capítulo ou livro monográfico).
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O espírito que alimentou a ideia que presidiu à organização deste livro foi, 
pois, muito simples: produzir uma obra coletiva temática, escrita em língua por‑
tuguesa, que narrasse uma história do jornalismo português, por meio de estu‑
dos de caso, dispostos cronologicamente. 

Obra necessariamente plural, cada autor construiu, livremente, quer o seu 
objeto, quer o seu referencial teórico e conceptual, quer, ainda, a sua metodologia 
de análise, procurando produzir conhecimento novo e original sobre a história do 
jornalismo português e sobre os seus intérpretes – os jornalistas. Os referenciais 
teóricos que moldaram os contextos de interpretação dos resultados são varia‑
dos, até porque nos preocupámos, desde o início, por evitar que o livro padecesse 
da doença infantil da autorreferenciação, evidenciada, principalmente, pela ciên‑
cia anglo ‑saxónica, até porque acreditamos que uma ciência autorreferencial é, 
por definição, uma ciência encapsulada.

* * *

Poucos objetos há tão sagrados para a cultura cívica e para a promoção da con‑
versação pública sobre assuntos de relevância social como os jornais e as revistas 
jornalísticas. A forma que esses dispositivos hoje assumem, os conteúdos que 
disseminam e o impacto pessoal, social e cultural que têm resultaram de um pro‑
cesso longo. Daí que a história da imprensa sobressai entre as múltiplas perspeti‑
vas que se podem impor à narração de uma história do jornalismo. 

Esta obra, especificamente, encerra uma proposta: olhar para a história do jor‑
nalismo português pela ótica do discurso da imprensa, ao longo de treze estudos, 
alguns deles inéditos, apresentados longitudinalmente, e que cobrem, grosso 
modo, cinco séculos, do século xvi ao século xx. É uma perspetiva similar àquela 
que Gonçalo Pereira Rosa (2015; 2017) explorou nos seus livros, embora mais dila‑
tada no tempo e, infelizmente, sem a perspetiva bem ‑humorada que este autor 
deu aos seus textos.

São onze os autores que nos levam a viajar pela história da imprensa portu‑
guesa. Os casos que aqui narram assinalam momentos de continuidades, rutu‑
ras e inovações jornalísticas em Portugal. Lendo ‑se, sucessivamente, os capítulos 
deste livro, percebe ‑se, efetivamente, quanto os regimes políticos, a expressão 
ideológica e normativa desses regimes na legislação reguladora da comunicação 
social, o ambiente cultural, a sociedade no seu conjunto, o conhecimento cien‑
tífico e os avanços tecnológicos transformaram ou condicionaram o jornalismo 
português. É uma história rica e multifacetada aquela que aqui é pluralmente 
apresentada. Na perspetiva do organizador da obra, essa história, não tendo, pro‑
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priamente, um fio condutor, pode ser encarada, contudo, como um processo. O 
processo histórico do jornalismo. O processo que contribuiu para fazer do jorna‑
lismo português aquilo que ele é hoje.

É, assim, da forma e do conteúdo do discurso jornalístico na imprensa por‑
tuguesa ao longo do tempo – um discurso, evidentemente, formulado por pes‑
soas – que se ocupa este livro. 

Várias perguntas podem ser colocadas quando se olha para a história do jor‑
nalismo e, concretamente, da imprensa, pelo viés do discurso que esta adotou, 
em vários casos. Como é que a imprensa periódica portuguesa narrou aconteci‑
mentos relevantes para o país e para o mundo? Quais foram os enquadramentos 
que emergiram do seu discurso? Que conhecimento sobre os acontecimentos e 
problemas promoveu? O que é que as notícias do passado revelam sobre a his‑
tória do jornalismo impresso português e sobre as influências que este sofreu? 
Quais são os géneros jornalísticos que se detetam na imprensa portuguesa ao 
longo do tempo? Quais foram as fontes usadas na produção noticiosa? Quais são 
os dispositivos retóricos que se podem identificar nas notícias dos periódicos do 
passado? Como é que o contexto influenciou as notícias publicadas na imprensa 
periódica portuguesa, na forma e no conteúdo, ao longo do tempo? Quais foram 
as influências internas e externas que, no decorrer dos anos, formataram o jorna‑
lismo português? Onde se detetam essas influências no discurso dos periódicos? 

Se responder a todas essas perguntas é difícil, pretende ‑se, pelo menos, que o 
conjunto dos capítulos inseridos neste livro lance luz sobre a evolução dos géne‑
ros, formatos e conteúdos e processos da imprensa portuguesa ao longo do tempo, 
respondendo a algumas das questões colocadas e a outras que sejam pertinentes.

O impulso para a organização deste livro partiu de um pressuposto cultivado 
pelo organizador. Esse pressuposto é o seguinte: a atividade de recolha, proces‑
samento e difusão pública de informações e ideias sobre a realidade que, atual‑
mente, se designa por jornalismo, é o resultado de uma evolução cujas raízes se 
encontram num passado longínquo (cf. Peucer, 1690; Casasús e Ladevéze, 1991; 
López, 2003; Hernando Cuadrado, 2007; Sousa, coord. et al, 2007; Stephens, 2008; 
Sousa, 2008; Karam, 2009; Karam e Hauser, 2011; Sousa, coord. et al., 2011; Sousa, 
2013; Teixeira e Sousa, 2015). Kevin Williams (2007) acusa mesmo os académicos 
que sustentam a ideia de que o que existia antes do jornalismo anglo ‑americano 
de Oitocentos “não era” jornalismo de negarem a pertença ao domínio do jorna‑
lismo de estilos e formatos anteriores e de outros pontos do mundo – nomeada‑
mente, da Europa  –  que mereciam ser melhor analisados. Só o manifesto des‑
conhecimento da retórica e da historiografia clássicas pode, por exemplo, como 
pretendem Chalabi (1996; 1998), Matheson (2000) ou, no caso português, Mateus 
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(2017), atribuir aos americanos e ingleses oitocentistas dispositivos, valores e for‑
mas de procedimento que, na verdade, provêm da Antiguidade e são o resultado 
de um processo evolutivo rico e complexo. A pirâmide invertida; o lead e as per‑
guntas a que o enunciado noticioso deve responder; a ideia de que a factualidade 
e a clareza devem presidir ao enunciado informativo (esses princípios enformam 
a noção comum de “objetividade”, não reduzível, como defende o académico bra‑
sileiro Elias Machado, à condição de “ritual estratégico” – cf. Tuchman, 1972); o 
respeito pela verdade; o princípio da verificação da informação; e o princípio da 
contrastação e crítica de fontes são, efetivamente, dispositivos ou valores que 
provêm da Antiguidade e que se terão infiltrado no jornalismo pela retórica e pela 
historiografia, disciplinas dominadas pelos primeiros empreendedores que, ao 
longo dos séculos xvi e xvii, lançaram publicações que, do ponto de vista estru‑
tural, podem ser encaradas como dispositivos jornalísticos arcaicos. Lendo ‑se 
Peucer (1690), por exemplo, percebe ‑se bem não só que a retórica clássica era bem 
estudada no seu tempo, sendo as suas regras do conhecimento geral dos letrados 
(Peucer mandava respeitar, no relato noticioso, as “circunstâncias já conhecidas 
que se costuma ter sempre em conta em uma ação tais como a pessoa, o objeto, 
o local, o tempo o modo e a causa”, ou seja, “quem?”, “o quê?”, “onde?”, “quando?”, 
“porquê?” e “como?” – ideia que, na realidade, ele vai buscar a Quintiliano e que 
poderá ter Cícero como autor ou sistematizador), como também que os primei‑
ros gazeteiros se viam a si mesmo como historiógrafos, cultivando, portanto os 
valores de busca da verdade e de contrastação de fontes que Tucídides e outros 
antigos historiadores gregos deram à atividade.

Assim, as gazetas e outros periódicos seiscentistas – e, até certo ponto, mesmo 
as Acta Diurnae romanas – já possuíam características que se podem considerar 
jornalísticas (cf. Groth, 1960), pois publicitavam (no sentido de tornarem públi‑
cas) informações, apresentavam periodicidade, tinham carácter noticioso (o jor‑
nalismo nasceu noticioso e factual, mesmo quando se subordinava a um propó‑
sito propagandístico), publicavam um noticiário universal (no sentido de ser um 
noticiário generalista capaz de interessar a uma universalidade de destinatários); 
disponibilizavam informação de atualidade; e mantinham um título unificador, 
característica suscetível de conferir identidade a um jornal (Stephens, 1988: 150). 
Ainda que não fossem “profissionais”, os gazeteiros tinham um “ofício” que con‑
sistia, como hoje em dia acontece com os jornalistas, na recolha, processamento 
e difusão de notícias e informações. De forma simples, ganhavam a vida a ven‑
der as palavras que produziam (às quais, mais tarde, se adicionaram imagens), 
como os jornalistas de hoje. No século xvii, o jornalismo, na sua forma arcaica, 
já se encontrava, portanto, estruturalmente definido, mesmo em Portugal, como 
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a atividade de recolha, processamento e difusão pública periódica e regular de 
notícias e informações que é hoje. E assim perdurou até à atualidade. Por isso, 
já pode apelidar ‑se de jornalismo – ainda que arcaico – a atividade seiscentista 
de recolha, processamento e difusão pública e massiva de informações – notí‑
cias – e ideias por meio de dispositivos adequados à comunicação pública. Com 
alguma ousadia, ampliando ‑se o conceito, podem considerar ‑se jornalistas os 
indivíduos que, para difundirem notícias ou ideias, colaboravam, assiduamente, 
com a imprensa nascente. Antes de ser profissão legalmente instituída e socio‑
logicamente identificável, o jornalismo foi ofício e ocupação de muitos sujeitos, 
que desta atividade obtinham rendimentos regulares e, quando não os obtinham, 
alcançavam outros ganhos relevantes, como reconhecimento político e influên‑
cia. No século xix, aliás, muitos desses literatos e políticos que colaboravam assi‑
duamente com a imprensa viam ‑se a si mesmos como jornalistas e encaravam 
o jornalismo como oratória e literatura. Assim, sintomaticamente, a primeira 
organização portuguesa a agrupar jornalistas por ofício e ocupação designou ‑se 
Associação de Jornalistas e Escritores Portugueses, datando de 1880.

De alguns dos textos reunidos nesta obra coletiva parece emergir, pois, a 
noção de que o jornalismo português deve muito aos modelos narrativos e for‑
mais provenientes da Antiguidade e fixados nos séculos xvi e xvii. É o que se 
deduz, particularmente, do primeiro texto inserido no livro, sobre uma publica‑
ção ocasional quinhentista, a Relação da Muito Notável Perda do Galeão Grande São 
João. Tal como outras das primeiras publicações ocasionais portuguesas, a Relação 
da Perda do Galeão São João narrava, em jeito de reportagem, ainda que com laivos 
de crónica medieva, um naufrágio na costa africana e os acontecimentos subse‑
quentes, num tom informativo, mas também dramático e moralista, com o obje‑
tivo central de dar a conhecer o que se passou, por meio da auscultação (“entre‑
vista”) de uma fonte (referida no início da narrativa), a quem não teve experiência 
direta do acontecimento.

O segundo capítulo debruça ‑se sobre a Gazeta “da Restauração”, primeiro 
periódico português, assim alcunhado por ter aparecido no quadro da luta pela 
Restauração da Independência de Portugal. É de realçar que o autor considera 
que a Gazeta de 1641 ‑1642 é uma publicação distinta da Gazeta de Novas Fora do 
Reino de 1642 ‑1647. 

A inclusão de um capítulo sobre a Gazeta de 1641 ‑1642 neste livro evoca, sim‑
bolicamente, o salto da ocasionalidade para a periodicidade, fundamental para 
a posterior evolução do jornalismo. A Gazeta sedimentou, além disso, uma linha 
editorial predominantemente informativa e, especificamente, noticiosa, embora 
de viés propagandístico, que seria prosseguida pelos pioneiros Mercúrio Português 
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e Gazeta de Lisboa e por vários periódicos subsequentes. O jornalismo português 
nasceu, pois, noticioso e com ambição historiográfica, ainda que tenha sido con‑
taminado pelo moralismo e pela propaganda da Restauração da Independência. 
Por outra parte, terá surgido, igualmente, para gerar lucro para os empreendedo‑
res – no caso da Gazeta de 1641 ‑1642, para Manuel de Galhegos.

No terceiro capítulo, André Belo evoca a primeira fase da publicação da Gazeta 
de Lisboa (1715 ‑1760), que introduz em Portugal, embora tardiamente, o periodismo 
semanal. Enfatiza o autor que esse periódico – caro e lento na divulgação do que 
havia de novo – deteve o monopólio da informação política no país, já que não teve 
concorrência, reimpressões locais ou mesmo contrafações. Curiosamente, apesar 
de a Gazeta de Lisboa se associar à coroa, quer por referência ao privilégio real, 
quer pela inclusão simbólica do brasão real na primeira página, o autor sustenta 
que este periódico não era nem um órgão oficial da Monarquia, nem uma mera 
correia de transmissão do discurso propagandístico e oficial régio, até porque era 
dominado por notícias do estrangeiro, relativas à esfera do “político” – relações 
internacionais, guerra, paz. Ao privilegiar a informação internacional, a Gazeta de 
Lisboa prosseguiu uma linha editorial que se manifestava desde o surgimento do 
periodismo em Portugal1, graças às práticas de publicação de notícias chegadas 
por carta ou transmitidas por viajantes e de inserção de matérias recolhidas nas 
publicações estrangeiras, que, por sua vez, incluíam notícias transcritas e tradu‑
zidas (por vezes com alterações e adulterações significativas) de publicações con‑
géneres de outros países, num circuito que se manteve por séculos.

O privilégio noticioso da Gazeta de Lisboa às notícias do estrangeiro, embora 
contribuísse para aumentar a sua penetração social, motivando, inclusivamente, 
a edição semanal, durante dez anos, de um Suplemento à Gazeta de Lisboa, tornava 
o periódico mais lento no acompanhamento da atualidade  –  já que havia que 
traduzir e editar os textos, normalmente provenientes da imprensa estrangeira. 
A censura, intensificada após o atentado de 1758 contra o rei, contribuía para 
emperrar o processo produtivo e para afastar do discurso qualquer antagonismo 
à hierarquia social.

No século xviii, em linha com o que se passava noutros países europeus, a 
imprensa portuguesa segmentou ‑se. Foi essa a grande novidade setecentista na 
paisagem periodística portuguesa. 

Durante esse século  percebeu ‑se, efetivamente, que uma das melhores for‑
mas de agrupar as pessoas que cultivavam interesses comuns ou se juntavam em 

1 Os conteúdos da Gazeta de Novas Fora do Reino (1642 ‑1647), por exemplo, eram, maioritariamente, 
traduções da Gazette francesa (Teixeira e Sousa, 2015).
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determinadas organizações era publicar um periódico em que elas se revissem. 
Um periódico possibilitava, igualmente, que se satisfizessem a curiosidade e as 
necessidades específicas de informação que certos segmentos da população deno‑
tavam. Por essa razão surgiram jornais ligados a academias científicas, periódicos 
enciclopédicos, literários e filosóficos, jornais especializados em comércio e eco‑
nomia, periódicos femininos, publicações jocosas e de crítica social e outros que, 
em conjunto, diversificaram a paisagem da imprensa portuguesa. Consequente‑
mente, tornaram ‑se familiares às elites da época os periódicos que faziam circular 
algumas das novas ideias setecentistas e noticiavam as descobertas e invenções 
mais recentes, como a Gazeta Literária e o Jornal Enciclopédico. Embora vigiadas e 
controladas, publicações como essas mudaram as expectativas do público que se 
ia formando em torno do consumo de periódicos e abriram caminho à imprensa 
política do século seguinte e à consequente solidificação do espaço público, ou, 
mais precisamente, de espaços públicos, em Portugal. A atividade editorial deu, 
pois, mais expressão, no século xviii, ao embrião de espaço público que, então, se 
ia desenhando, estruturado em torno das publicações, da corte, da vida mercantil 
e das redes de correspondentes. Mas esse espaço público emergente ainda não 
tinha por contraponto uma esfera privada, a qual, verdadeiramente, só se afir‑
mará com o liberalismo oitocentista, inclusivamente como reação à ampliação da 
esfera pública trazida por periódicos com tiragens e circulação cada vez maiores.

É nesse enquadramento que surge o quarto capítulo deste livro. Escrito por 
Joaquim Fernandes, trata ‑se de um estudo sobre a Gazeta Literária (1761 ‑1762), um 
periódico iluminista. O texto sugere que apesar do contributo da Gazeta Literá‑
ria para que os portugueses letrados fossem tomando conhecimento das novas 
ideias que se iam difundindo pela Europa, este periódico não hostilizou os gover‑
nantes nem desafiou os dogmas católicos, conforme o seu editor, Bernardo 
de Lima, prometeu na apresentação da publicação. Das temáticas que tratou, 
assume especial relevância a tríade Ciências Naturais ‑Literatura ‑Medicina, face 
à História, à Política e à Guerra. A maioria dos artigos resultava de recensões da 
imprensa congénere estrangeira.

O quinto capítulo, de carácter biográfico, já remete o leitor para um novo hori‑
zonte temporal – o do século xix. Foi um tempo de intensificação da segmenta‑
ção da imprensa portuguesa, dando continuidade a uma tendência desenhada 
no século anterior. A principal novidade trazida ao jornalismo português, nesse 
século, foi a aparição da imprensa política, durante o vintismo (ou mesmo antes, 
caso se considere a imprensa da primeira emigração liberal ou os periódicos 
antifranceses do tempo das invasões napoleónicas). Essa imprensa sustentou a 
afirmação e o alargamento da esfera pública. O debate público dos assuntos polí‑
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ticos deixou de estar circunscrito às elites (uma das críticas a alguns dos jornais 
vintistas era, precisamente, o de serem escritos por pessoas mal preparadas). Os 
jornais políticos vintistas aceleraram o debate político, mesmo antes de surgi‑
rem partidos políticos minimamente organizados em Portugal. Em contraponto, 
o espaço público desaguou na esfera simbólica dos jornais políticos, que se digla‑
diavam uns com os outros. A expansão da esfera pública, estruturada em torno 
dos jornais e das revistas, e a politização da sociedade que a imprensa política 
doutrinária promoveu, geraram mecanismos de publicitação do poder que per‑
mitiram a um número crescente de cidadãos vigiar e criticar o poder político e a 
governação.

Os primeiros periódicos políticos, artesanais e obras de indivíduos isolados, 
deram, com o tempo, lugar aos jornais político ‑noticiosos de partido, mais orga‑
nizados e sofisticados e dotados de estruturas empresariais. Um deles foi A Revo‑
lução de Setembro, jornal no qual sobressaiu António Rodrigues Sampaio, talvez o 
jornalista político, ou político jornalista, mais bem ‑sucedido no Portugal de Oito‑
centos e biografado no quinto capítulo desta obra coletiva. Com esses periódicos 
partidários, cada vez mais sofisticado à medida que o século progredia, a imprensa 
política afastou ‑se do carácter eminentemente panfletário que tinha tido durante 
o vintismo, metamorfoseando ‑se num modelo híbrido político ‑noticioso. Os jor‑
nais políticos e partidários do tempo da Regeneração podiam fazer uma leitura 
política da atualidade e da governação, mas também davam notícias e inseriam 
anúncios publicitários que aumentavam o interesse da população em geral pela 
imprensa e mitigavam algumas das necessidades de financiamento das empre‑
sas jornalísticas. Notava ‑se, além do mais, que os portugueses, num século em 
que a vida – particularmente nas grandes cidades – enfrentou profundas trans‑
formações, queriam e necessitavam de informações. Ou seja, queriam notícias e 
necessitavam delas. E a imprensa, mesmo que de cariz político, teve de acolher 
a informação, indo ao encontro das novas necessidades socialmente evidentes.

É nesse mesmo contexto que, no sexto capítulo, Marco Gomes e Carmine Cas‑
sino evocam a cobertura da República Romana (1849) e do processo de unifica‑
ção de Itália (1860) pela imprensa portuguesa, dando especial atenção à luta pela 
supremacia simbólica de enquadramentos opostos entre jornais políticos polari‑
zados, concretamente A Revolução de Setembro, da esquerda liberal; e A Nação, cató‑
lico e legitimista. Trata ‑se de um capítulo que mostra como os jornais políticos 
oitocentistas portugueses operavam. Os omnipresentes e hegemónicos periódi‑
cos políticos desse tempo – ou, mais concretamente, para se evitar a sinédoque, 
os seus redatores – faziam leituras políticas dos acontecimentos e problemas da 
atualidade. Expandiam, em consequência, o espaço público para além das fron‑
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teiras do Parlamento. Digladiavam ‑se na praça pública pelo triunfo dos seus pon‑
tos de vista, marcadamente ideológicos, sobre os acontecimentos e problemas da 
atualidade. 

O sétimo capítulo é dedicado à fundação e aos primeiros tempos de vida do 
diário que inaugurou, em Portugal, um modelo industrializado de jornalismo – o 
Diário de Notícias – em 1864 (números ‑programa)/1865 (publicação regular). Cen‑
trado na figura do seu ideólogo, promotor e primeiro diretor, Eduardo Coelho, 
o texto evoca a rutura corporizada pelo DN com o modelo de jornalismo então 
dominante, centrado no jornalismo político de doutrinação e partido, dominado 
pela retórica argumentativa e opinativa. Enfatiza o texto que o Diário de Notícias 
recuperou a matriz noticiosa original do jornalismo, impondo um modelo discur‑
sivo no qual a notícia se tornou central. A notícia, arredada para segundo plano 
na imprensa política, tornou ‑se protagonista do discurso do DN. Cultivando a 
notícia e, mais tarde, a reportagem, o jornalismo nacional tornou ‑se, crescen‑
temente, interclassista, já que a informação noticiosa interessava, transversal‑
mente, à sociedade, coisa que não se podia dizer da retórica partidária expressa 
na imprensa política. Além disso, o DN cultivou um novo modelo de negócio. 
Ao optar pela centralidade da notícia, o jornal teve ganhos crescentes de tiragem 
e circulação, tornando ‑se um apelativo suporte publicitário. Afluíram, então, ao 
Diário de Notícias milhares de anúncios publicitários, muitos deles breves e orien‑
tados para as transações entre particulares. Isso aumentou a atratividade do jor‑
nal – quem queria comprar alguma coisa, beneficiar de um serviço ou encontrar 
emprego passou a ter de ler o jornal e quem queria vender alguma coisa, propor 
um serviço ou contratar alguém passou a ter de inserir anúncios no periódico. 
Assim, o Diário de Notícias pôde praticar um preço reduzido em comparação com 
aquele que era praticado pelos jornais políticos. Sendo mais interessante, mais 
apelativo, mais interclassista e mais barato do que a imprensa política doutri‑
nária, o Diário de Notícias impôs ‑se, apesar das críticas que enfrentou, no pano‑
rama jornalístico nacional. Periódicos posteriores já nasceram dentro desse novo 
modelo jornalístico e alguns periódicos políticos partidários, para subsistirem, 
foram forçados a dar um espaço relevante à informação noticiosa. 

Diga ‑se, no entanto, que, durante o século  xix, o grau de desenvolvimento 
socioeconómico e cultural e o crescente grau de politização dos cidadãos (em 
especial dos cidadãos urbanos) detonaram um movimento imparável de surgi‑
mento de novos periódicos de géneros diversos em todo o país. Por exemplo, no 
Porto, a cidade que se ia afirmando como segunda cidade portuguesa, fundaram‑
‑se diários importantes e longevos como O Comércio do Porto, O Primeiro de Janeiro e 
o Jornal de Notícias. Mas a imprensa regional também adquiriu enorme importân‑
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cia na paisagem mediática portuguesa, principalmente depois da Regeneração. É 
assim que um estudo do Distrito de Évora, periódico dirigido e quase integralmente 
redigido por Eça de Queirós, em 1867, ocupa o oitavo capítulo. É esse capítulo o 
retrato de um tempo em que algum jornalismo português – em especial no inte‑
rior do país – ainda vivia, ou podia viver, da labuta constante de um só homem, 
ainda que recolhendo colaborações pontuais de correspondentes e outros per‑
sonagens. Eça tinha, no periódico, “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”, afirma a autora do estudo, Ana Teresa 
Peixinho. E Eça ainda vai teorizando sobre jornalismo, pontualmente, ao longo do 
tempo em que redigiu o Distrito de Évora, considerando que ao jornalismo caberia, 
nomeadamente, dar a conhecer os assuntos públicos, vigiar, controlar e ajudar a 
moralizar o poder, lutar pelo progresso, pela justiça e pela lei e velar pelos mais 
pobres, ensinando “ao povo os seus direitos e as garantias da sua segurança”.

O estudo de Peixinho disseca, efetivamente, em profundidade, esse bisse‑
manário político regional, sempre evocado por causa do destaque que Eça veio 
a adquirir nas Letras nacionais. O jornal foi, assegura Peixinho, um espaço de 
génese da escrita queirosiana. Foi o espaço onde o escritor ensaiou estilos e géne‑
ros, experimentou fórmulas literárias, criou histórias e “aprendeu a ler o mundo e 
dele colher matéria ‑prima”. Evidenciam ‑se, pois, no estudo de Peixinho, as intera‑
ções quase incestuosas que literatura e jornalismo mantinham no século xix – e 
que o jornalismo literário e a grande reportagem continuam a cultivar na atuali‑
dade. O jornalismo de hoje é, assim o defendemos, o resultado de um longo pro‑
cesso histórico que casos como o d’O Distrito de Évora sedimentam.

O papel jornalístico das revistas ilustradas da transição do século xix para o 
xx é tema do nono capítulo desta obra coletiva, centrado na história e discurso 
da Ocidente (1875 ‑1915) e no seu contributo ao desenvolvimento do fotojornalismo 
em Portugal. A vida da publicação documenta, efetivamente, não apenas o pro‑
cesso de substituição da gravura pela fotografia como instrumento preferencial 
de cobertura visual da atualidade, mas também a progressiva atenção à cobertura 
gráfica da atualidade, protagonizada, inicialmente, pelas revistas ilustradas, mas 
que acabaria por contaminar a restante imprensa – diários se semanários.

Quando surgiu, O Ocidente era, efetivamente, uma revista ilustrada alinhada 
com o padrão editorial de outras revistas do seu tempo, possuindo uma natureza 
que, essencialmente, misturava cultura e entretenimento e onde a gravura tinha 
presença relevante. Mas, com o tempo, a cobertura gráfica dos assuntos e acon‑
tecimentos da atualidade coeva passou a constituir um dos elementos estrutu‑
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rantes dos conteúdos revista. Além disso, esta foi introduzindo, paulatinamente, 
a fotografia como dispositivo preferencial de cobertura visual do mundo e, em 
particular, da atualidade (ainda que não necessariamente dos acontecimentos 
da atualidade). Pelas páginas d’O Ocidente desfilaram, pois, iconograficamente 
representados, personagens, momentos e espaços que ajudam a construir uma 
imagem do Portugal no último quartel do século xix e na alvorada do século xx. 
Na revista pode observar ‑se, igualmente, conforme se escreve na conclusão do 
capítulo, a afirmação da reportagem gráfica, com gravuras de madeira e, depois, 
o progressivo abandono da gravura de madeira perante a afirmação do desenho 
fotogravado e, principalmente, do fotojornalismo. Novos protagonistas da pro‑
dução iconográfica entraram em cena, sendo notório o papel do repórter foto‑
gráfico, ou seja, do fotojornalista. Os fotojornalistas foram, lentamente, afas‑
tando das revistas ilustradas os gravadores e desenhadores, os quais, em breve, 
se tornariam, no mundo do jornalismo, apenas uma memória de um passado em 
que havia tempo para se produzirem belas estampas gravadas pacientemente em 
madeira. A fotografia, na alvorada do século xx, caía melhor não apenas na ideo‑
logia desenvolvimentista que trespassava a sociedade portuguesa, mas também 
nos novos padrões estéticos que anunciavam o Modernismo, satisfazendo, ainda, 
os requisitos de rapidez na execução e de iconicidade na representação gráfica 
do real que, crescentemente, se constituíam como matrizes do jornalismo visual.

O capítulo seguinte, da autoria de Helena Lima, evoca o nascimento, em 1888, 
e o desenvolvimento, até aos anos 20 (do século xx), do Jornal de Notícias, o mais 
importante e longevo diário do Porto. Trata ‑se de um texto que enquadra o jor‑
nalismo tardo ‑oitocentista português no contexto da época, marcado pelo surgi‑
mento do Diário de Notícias e pelos reflexos que a aparição deste diário, que mais 
não fez do que seguir as tendências internacionais de industrialização da ativi‑
dade jornalística, teve em Portugal. 

Relembra Helena Lima que, ao tempo, era difícil manter um jornal, apesar do 
espaço citadino ser favorável às iniciativas empresariais jornalísticas – o Porto 
atravessava mesmo, quando o JN foi lançado, um período de crescimento, de 
industrialização e de melhorias urbanas. Os diários dependiam muito das assina‑
turas e eram lidos por poucos – até porque o analfabetismo, à época, atingia mais 
de 70% da população (embora os jornais, sendo lidos em voz alta, alargassem a sua 
influência). O anúncio publicitário ia afluindo aos periódicos, mas nem sempre 
na quantidade necessária para sustentar projetos jornalísticos empresariais. A 
difusão era complicada – os diários dependiam muito dos correios – e a susten‑
tabilidade dos negócios jornalísticos era difícil. As redações, cheias de jornalistas 
literatos, defensores de causas, só muito lentamente se iam abrindo a redatores 
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contratados para escreverem notícias e reportagens sobre os temas que a urba‑
nização e modernização do país motivavam: dramas passionais, acidentes, nau‑
frágios, incêndios, cheias, crimes. Ora, apesar de ser um jornal lançado por uma 
sociedade ligada ao Partido Regenerador, o Jornal de Notícias diferenciou ‑se no 
panorama mediático da cidade, conquistando um público crescente, pela oferta 
de notícias de “interesse humano” sobre esses pequenos dramas quotidianos que 
a imprensa política tendia a desprezar e por cultivar uma linha editorial mais 
moderna, materializada num estilo popular e acessível, por vezes sensacionalista, 
dramático e até mórbido, e pelo culto das novas tendências do design editorial, 
mais apelativas, já que combinavam recursos gráficos como títulos, manchetes, 
ilustrações e fotografias. Enfatiza Helena Lima que os protagonistas dos aconte‑
cimentos eram, por vezes, retratados como heróis de aventuras pelo Jornal de Notí‑
cias e algumas histórias então publicadas no JN eram construídas com muitos 
detalhes, tratados em continuidade em vários números, à maneira do follow ‑up 
introduzido por Pulitzer nos Estados Unidos, na última década de Oitocentos. O 
referencial teórico da autora constrói ‑se, assim, em grande medida, ao redor do 
conceito de tabloidização, que poderá ser aplicado, segundo Lima, à deriva edito‑
rial popular protagonizada pelo Notícias nos primeiros decénios da sua existência.

É já no início do Estado Novo que se situa, temporalmente, o objeto do capítulo 
seguinte. Da autoria de Alberto Pena Rodríguez, o texto incinde sobre o Boletim da 
Legião Portuguesa e outras publicações salazaristas publicadas ao tempo da Guerra 
Civil de Espanha, como a Alma Nacional e a Ação – Semanário Português para os Por‑
tugueses. O autor realça o papel ideológico e político dessas publicações, financia‑
das pelas estruturas do regime e destinadas à propaganda e controlo ideológico 
da população. Nacionalismo e anticomunismo cruzaram ‑se nessas publicações, 
sistematicamente enaltecedoras dos feitos dos rebeldes franquistas – com cujas 
publicações, por vezes, mantinham intercâmbio – durante o conflito espanhol e 
denegridoras do lado republicano. A República Espanhola era apresentada como 
um perigo potencial à independência de Portugal e garante de expansão do inde‑
sejado comunismo soviético, enquanto o desejado triunfo nacionalista era apre‑
sentado como uma garantia de paz e estabilidade. 

Ao longo do Estado Novo, apesar do controlo a que foi sujeita, a imprensa 
conseguiu, aqui e ali, pela força do noticiário, corroer os alicerces do regime. 
Uma dessas ocasiões ocorreu em 1969, graças à enorme mediatização que teve 
o regresso a Portugal do bispo do Porto, D. António Ferreira Gomes, um crítico 
do regime, ligado ao catolicismo progressista. D. António, recorde ‑se, tinha sido 
obrigado a abandonar Portugal, uma década antes, por causa de uma carta crítica 
que escreveu a Salazar e que circulou clandestinamente no país. Carla Baptista 
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recorda o caso, iniciado com a notícia do regresso do bispo ao Porto, publicada a 
20 de junho de 1969, no Diário de Lisboa, por ação do jornalista Raul Rego. Outros 
jornais, em especial os do Porto, acompanharam esse diário da capital e D. Antó‑
nio Ferreira Gomes tornou ‑se a personagem mediática do momento. Esse episó‑
dio constituiu, segundo Carla Baptista, “um acontecimento marcante para a his‑
tória do jornalismo português durante o Estado Novo, um dos raros episódios em 
que a mediatização foi decisiva para vencer as tibiezas do governo que apostava 
no regresso discreto do bispo e mobilizar a opinião pública”, sendo “um episódio 
ilustrativo da força que o jornalismo pode ter num contexto de rarefação e con‑
trole de informação”.

Em 1970, Salazar morreu, na sequência de uma queda que deu em 1968. 
Durante quase dois anos, o ditador foi resguardado e toda uma encenação foi 
montada para o levar a acreditar que ainda governava o país. A imprensa portu‑
guesa noticiou a morte do ditador por meio de um discurso que o sacralizava, glo‑
rificava e mitificava, justificando, assim, as homenagens intermináveis que lhe 
foram feitas em nome de uma nação agradecida. É este o tema do capítulo subse‑
quente, subscrito por Helena Lima. A autora cruza os conceitos de valor ‑notícia 
e de enquadramento para justificar o tom adotado por cinco dos diários portu‑
gueses então publicados para falar da morte de Salazar, mas tendo como pano de 
fundo a censura, que necessariamente contribuiu para configurar a forma como 
as notícias narraram o acontecimento. Concluindo, escreve Helena Lima: “Os diá‑
rios portugueses destacam o enquadramento do grande estadista e salvador da 
pátria e, como resultado, surge outro elemento discursivo, que é o da orfandade, 
dor e perda, o que de alguma forma a transpõe para o domínio da esfera pública. 
As representações da emoção individual ou coletiva estão presentes em todos os 
jornais, sendo mais uma vez o DN a utilizar a emoção em diferentes figuras nar‑
rativas, inclusivamente no discurso pessoal. A dimensão da homenagem ao esta‑
dista é dada em diferentes peças, abrangências geográficas e reconhecimento 
da elite governativa internacional. Este enquadramento é complementado pelas 
inúmeras biografias que retratam a obra do ditador. Pontualmente, o discurso 
dos jornais reconhece que Salazar tinha detratores, mas não há publicação de 
notícias críticas, o que denota o discurso condicionado.”

O último capítulo deste livro, da autoria de Pedro Marques Gomes, evoca 
os tempos da agitação revolucionária no pós ‑25 de Abril, em especial durante o 
“Verão Quente” de 1975, e as suas consequências no palco mediático. Baseando ‑se 
no conceito de “jornal como ator político”, Marques Gomes analisou a postura 
discursiva de três semanários conotados com o campo ideológico que defendia 
a evolução de Portugal para um modelo de democracia europeia  –  Expresso, O 
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Jornal e Tempo. Segundo o autor, os três jornais deram protagonismo ao Partido 
Socialista e ao seu líder, Mário Soares, e criticaram, direta ou veladamente, o Par‑
tido Comunista Português e o polo ideológico oposto, mas, dos três, o Expresso e 
o Tempo foram os mais veementes na crítica. O artigo constitui, pois, uma reevo‑
cação de um tempo em que a imprensa, ao dar voz pública e expandir determina‑
das ideias políticas e posições sobre o futuro do país, teve grande influência em 
Portugal.

O conjunto de textos aqui reunidos permite ‑nos, pois, olhar, com prazer, para 
a evolução dos meios impressos em Portugal. Lendo cada um dos textos, viaja‑
mos pela história e acompanhamos as transformações que foram introduzidas 
na imprensa. Das primeiras gazetas e publicações ocasionais parecidas com 
livros, passamos pelas páginas sobrepovoadas de assuntos dos jornais tardo‑
‑oitocentistas, de grande dimensão, mas também pelas páginas mais repou‑
santes e cheias de imagens das revistas desse século. Mais tarde, chegamos aos 
meios jornalísticos impressos contemporâneos, organizados e racionalizados e 
nos quais a infografia – dispositivo símbolo da racionalidade e síntese informa‑
tivas – é uma das estrelas.

O livro acompanha, igualmente, a evolução mercadológica da imprensa. O 
periódico noticioso para as elites, propriedade de uma tipografia ou, a maioria 
das vezes, de um individuo que, frequentemente, era também seu redator e pro‑
motor, teve a companhia, no século xviii, em pleno Iluminismo, de periódicos 
culturais e económicos. No século xix, os periódicos políticos, inicialmente indi‑
viduais, depois de partidos, tornaram ‑se relevantes na paisagem jornalística. Esse 
foi também o século que viu nascer, em Portugal, o jornalismo industrializado, 
empresarialmente organizado, tendencialmente noticioso e que tinha o lucro 
por objetivo. Acompanhando esta redescoberta do valor da informação noticiosa 
não acompanhada por uma leitura política e partidária, novos géneros jorna‑
lísticos  –  em alguns casos já admitindo texto e imagem  –  vieram juntar ‑se às 
notícias, aos artigos, aos sueltos e às crónicas. Entre esses novos géneros estavam 
a reportagem e a entrevista. As reportagens fizeram emergir o repórter, figura 
importante para o processo de profissionalização do jornalismo e dos jornalistas 
que ocorreu, em Portugal, entre o final do século xix (criação das primeiras orga‑
nizações de classe) e 1934, ano em que, com a fundação do Sindicato Nacional dos 
Jornalistas, se começou a emitir a carteira profissional de jornalista, documento 
central  –  e, ao tempo, algo polémico  –  que distinguia os que faziam do jorna‑
lismo uma profissão dos políticos, literatos e outros que, por colaborarem com a 
imprensa, também se consideravam jornalistas.
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