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Numa perspetiva comparada, dois traços parecem definir a Gazeta de Lisboa na sua 
primeira fase de publicação em Portugal, aqui considerada. Em primeiro lugar, o 
caráter relativamente tardio do aparecimento de um periódico impresso semanal 
em língua portuguesa, se comparado com os seus congéneres que apareceram ao 
longo do século xvii em língua alemã, francesa, inglesa, italiana ou castelhana; 
tardio, também, se tivermos presente o exemplo, sem continuidade para as últi‑
mas décadas daquele século, das gazetas e mercúrios das “guerras da restauração”. 
De facto, depois destes dois periódicos, durante quase cinco décadas não existi‑
ram no Reino empresas de impressão regular de notícias em língua portuguesa. 
Como segunda característica, saliente ‑se, após 1715, a eficácia do monopólio da 
informação de caráter político detido pelos proprietários da Gazeta, com ausência 
de uma concorrência duradoura, assim como de reimpressões locais ou de con‑
trafações. Em janeiro de 1740, um observador bem colocado, o padre Luís Montês 
Matoso, correspondente do redator da Gazeta de Lisboa, José Freire de Montarroio 
Mascarenhas, e ele próprio redator de um manuscrito noticioso de difusão sema‑

1 Este capítulo constitui uma tradução de um artigo publicado anteriormente em castelhano, 
modificado para se adequar aos objetivos deste livro (BELO, 2012: 245 ‑262).
2 Historiador, professor auxiliar (“maître de conférences”) na Universidade de Rennes 2, em França. 
Trabalhou sobre a informação impressa e manuscrita em Portugal durante o período joanino e 
pombalino. Atualmente investiga sobre identidade social e cultural na Monarquia Católica, em torno 
do primeiro sebastianismo.
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nal, caracterizava o periódico impresso como caro e lento, atribuindo a respon‑
sabilidade para tal aos gastos com a impressão3. Mais de duas décadas depois, 
em 1763, um livreiro francês que viajou por Lisboa e por Cádis, Antoine Boudet, 
qualificava o periódico português como pouco instrutivo e demasiado controlado 
politicamente por un governo despótico4. Assinale ‑se porém que estes testemu‑
nhos devem ser matizados quando nos referimos ao período mais interessante 
da história do periódico, a década entre 1742 e 1752, em que a Gazeta de Lisboa pas‑
sou a bissemanal e conheceu o seu momento de maior difusão5. No que toca ao 
controlo político, e apesar de ele ter sido sempre forte, as afirmações do livreiro 
francês parecem mais adaptadas ao período pombalino – que em 1760 colocou a 
publicação nas mãos de um órgão da coroa e pouco depois a suprimiu – do que 
ao período joanino. 

A ideia de que a Gazeta de Lisboa era um periódico oficial também merece ser 
problematizada. Tratava ‑se evidentemente de um objeto impresso associado 
ao poder do rei através de instrumentos legais como o privilégio de impressão 
e formas de controlo político como a censura prévia, de que os leitores tinham 
consciência e sobre o conteúdo da qual, como veremos adiante, chegavam a tro‑
car informações. A associação à coroa era enfatizada pelo próprio periódico, que 
ostentava a referência ao privilégio real em cada número, acompanhada a partir de 
1718 de uma gravura com o brasão da monarquia, na metade superior da primeira 
página. O periódico afetava implicitamente ser oriundo da corte ao intitular ‑se, 
também a partir de 1718, Gazeta de Lisboa Ocidental, divisão urbana a que então 
pertencia o Paço da Ribeira. No entanto, sobretudo até à década de 1750, penso 
que devemos pressupor a existência de uma distância relativa entre os gabinetes 
do poder e a administração e redação da Gazeta. Ela não era nesta época um órgão 
oficial da monarquia, se por tal entendermos um veículo de propaganda e oficia‑
lização das decisões régias. Se existia uma associação política à Corte, tal não se 
traduzia, nos anos aqui considerados, nem numa administração direta por parte 
da coroa – o periódico foi gerido por privados até 1760 – nem numa utilização 
política da Gazeta como mera correia de transmissão de um discurso.

3 Assim escreveu no primeiro número do seu periódico manuscrito Folheto de Lisboa: «O uso 
das Gazetas entre as Nações estrangeiras é tão vulgar que no dia em que se publica se vê até nas 
mãos dos aguadeiros das Cortes para saberem as notícias do mundo a troco de um limitado custo, 
incomparavelmente diminuto ao que se dá pela deste Reino, por causa dos gastos das impressões 
dele», “Antiloquio” de Folheto de Lisboa, Biblioteca Nacional de Lisboa (BNL), Reservados, Cod. 8065, n°1, 
2 de janeiro de 1740. 
4 Carta a Mr. de Bombarde, existente nos manuscritos da Biblioteca Nacional de França (Ms. Français, 
22130, f. 266 e seguintes), transcrita por GUINARD, P. 1957.
5 Para os detalhes relativos à administração do periódico ao longo deste período, ver a minha 
dissertação de doutoramento, Nouvelles d’Ancien Régime (BELO, 2005: 58 ‑79).
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1. NOTÍCIAS “DE FORA” E NOTÍCIAS “DA CORTE”

A gazeta portuguesa integrava ‑se num género intertextual que era transnacional 
e, deste ponto de vista, é possível generalizar sobre algumas das suas caracterís‑
ticas discursivas. Politicamente, era estrutural ao género “gazeta” a divisão entre 
as noticias emanadas do local da redação do periódico e as notícias chegadas do 
exterior. Se é certo que todo o texto era submetido a uma censura prévia, atenta 
a cada detalhe do discurso produzido e tão periódica como o próprio periódico, 
há que ver para além desta, e constatar a fundamental diferença entre o teor e 
a extensão dos capítulos noticiosos dedicados aos diferentes reinos ou estados 
europeus e as notícias da corte portuguesa. Tal diferença discursiva correspondia 
a uma redução deliberada aos assuntos internacionais da esfera do político que 
era objeto dos relatos. As gazetas do século xviii eram com efeito identificadas 
como papéis “políticos”, mas nesta definição compreendia ‑se essencialmente 
o âmbito das relações externas, de guerra, paz e diplomacia entre os diferentes 
estados. Este era o objeto noticioso principal do periódico – e também o nervo 
do seu negócio  –  e isso traduzia ‑se numa economia textual dominada pelas 
notícias do estrangeiro. Há que acrescentar também que a esta exigência polí‑
tica de base correspondiam constrangimentos de ordem tipográfica, de relação 
com o tempo e o espaço disponíveis para o fabrico do periódico. A publicação 
em dias pré ‑determinados e o tempo necessário para a tradução e edição de tex‑
tos, e depois para a censura e a impressão da gazeta, dificultavam a conciliação 
entre a atualidade e a publicação de textos mais extensos. Numa definição que 
foi proposta há já várias décadas na historiografia francesa e norte ‑americana 
sobre as gazetas europeias, a periodicidade curta era, em si mesma, um constran‑
gimento para os redatores de periódicos, a somar à vigilância censória (Labrosse, 
1979: 16 ‑17; Popkin, 1989). Não se trata aqui de relativizar o peso da censura sobre 
as notícias, da Corte ou de fora; mas de sugerir que a censura engendrava e se 
relacionava com condicionalismos, de ordem técnica e editorial, de relação com 
o tempo curto.

A política, com os seus conflitos e grupos antagónicos, estava em todo o caso 
praticamente ausente das notícias sobre a corte. Não apenas a política em sentido 
estrito, mas de um modo geral tudo o que fosse suscetível de ser lido como indí‑
cio de desordem no corpo social. Conflitos diplomáticos, lutas por precedências 
ou por nomeações para cargos e rendas, política matrimonial da alta nobreza, 
agravos de vária ordem, protestos populares, crimes e processos judiciais impor‑
tantes, tudo isto era o que não se lia na secção de notícias da Corte  –  mas se 
podia eventualmente saber por outras vias, quer através de carta e outros textos 
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manuscritos quer através da incessante transmissão oral de notícias sobre o que 
acontecia na cidade e em torno do Paço. Na Gazeta reproduziam ‑se outros relatos, 
marcados pelo que podemos chamar de “tempo cíclico cortesão” (aniversários, 
festas religiosas, deslocações da família real, batismos, matrimónios e óbitos de 
membros da nobreza, assim como óbitos de outras pessoas consideradas dignas 
de memória, como membros de academias ou de comunidades religiosas). Nestes 
relatos, mais importante do que a notícia – que não era já noticia para muitos lei‑
tores quando circulava impressa – era a correta representação no reduzido texto 
impresso da Gazeta de uma hierarquia social cortesã. Tratava ‑se de um discurso 
que devia prolongar a ordem social da monarquia e em que, apesar de os eventos 
extraordinários fazerem parte do seu âmbito, se reproduzia, por via textual, um 
certor “horror” pelo caráter disruptivo dos acontecimentos, fossem eles sociais 
ou de ordem natural6.

2. A CENSURA

O que sabemos em concreto sobre a censura do periódico, incluindo as suas roti‑
nas de revisão prévia do texto e o envio direto de instruções políticas ao redator, 
mostra a importância atribuída pelo monarca ao controlo das formas de designa‑
ção social. Duas preocupações principais parecem ter orientado a censura régia 
no que toca aos parágrafos sobre a Corte e sobre o Reino de Portugal nos anos 
de 1730 e 1740: por um lado, tratou ‑se de impedir que a Gazeta concorresse com 
a publicação oficial pela chancelaria de novos títulos ou nomeações7. Outro tipo 
de instruções que chegou ao redator era relativo à limitação do leque social que 
devia figurar nos relatos. Numa carta de 25 de fevereiro de 1741, o redator escre‑
veu a um correspondente que tinha ordens expressas do rei para não incluir na 
Gazeta matrimónios e batizados de fidalgos de fora da corte8. A restrição à publi‑
cação de atos em que interviesse uma nobreza de província, ainda que limitada 
a certo tipo de eventos, é assim, pelo menos nos anos de 1740, uma característica 
das notícias portuguesas. Também de acordo com o que a correspondência do 

6 Para um desenvolvimento destas considerações a partir do tratamento dado ao terramoto de 1755, 
veja ‑se o meu artigo “A Gazeta de Lisboa e o terramoto de 1755 : a margem do não escrito” (BELO, 2000).
7 Veja ‑se um indício disso mesmo na compilação noticiosa Diario das novidades q. socedem em Lisboa..., 
relatando a censura ao relato destinado à gazeta, antes da redação da carta régia, da nomeação do 
Duque de Banhos como Duque de Aveiro (BNL, reservados, cod., 10745, f. 4v, diário de 6 de maio de 
1732).
8 “Cartas originais de José Freire Montarroio Mascarenhas para o Dr. Rodrigo Xavier Pereira de Faria 
(1741 ‑1749)”, Biblioteca Pública de Évora, cod. CVIII/1 ‑4, f. 7.
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redator permite perceber, a partir do início de 1745 verificou ‑se um controlo mais 
estrito da informação sobre a Corte. Alegando ‑se com o descontentamento do rei 
com a publicação de uma notícia sobre uma doação régia, o redator recebeu ins‑
truções para não publicar mais notícias relativas ao palácio real sem expresso 
aviso de lá. Ainda que não saibamos com que rigor se aplicou esta diretiva nos 
anos seguintes, temos aqui um princípio de mudança no que anteriormente teria 
sido uma prática regular: o recurso pelo periódico a uma pluralidade de informa‑
dores e correspondentes sobre o que sucedia na Corte. São testemunhos como 
este que convidam a pressupôr uma distância política entre os círculos do Paço e 
a redação do periódico: o descontentamento que obrigou a um aperto da censura 
é revelador de uma anterior separação relativa entre as duas esferas.

As críticas ao texto da Gazeta não provinham apenas do Paço. Na verdade, o 
discurso do periódico estava sujeito a uma pluralidade de pressões. Uma parte 
dos leitores tinha uma chave de leitura análoga à dos censores, valorizando a dig‑
nidade social das figuras citadas nos relatos e criticando por vezes o redator por 
dar visibilidade e uma forma de grandeza a famílias que não as mereceriam. No 
próprio entender do redator, a seleção das notícias devia obedecer a uma ética 
nobiliárquica, associada a ideias de serviço e de honra, embora esses critérios 
pudessem não coincidir com os do Paço. Também o condicionavam pressões 
várias, exercidas por embaixadores, e laços de fidelidade e submissão a membros 
da nobreza titular, como por exemplo os que o ligavam à casa nobre dos condes 
da Ericeira9. Mas o controlo social às aparições na Gazeta revela como esta, ainda 
que de modo limitado, tinha de facto um papel intermediário na publicação da 
reputação social. A título de exemplo, durante as décadas aqui consideradas, a 
Gazeta publicou regularmente notícias das pequenas academias de província, 
dando notoriedade a eruditos locais através da publicação na Gazeta do seu nome. 
Tratava ‑se de uma forma de retribuição pelo envio de informação de vária ordem, 
nomeadamente genealógica, que o redator do periódico utilizava para os serviços 
que, à margem do trabalho com a Gazeta, prestava como genealogista. 

Outro testemunho relacionado com a censura permite concluir sobre este 
ponto. Confirmando o que vimos anteriormente sobre o silenciamento habitual 
dos conflitos sociais nos relatos de gazetas, um volume manuscrito de anedotas 
sobre diversas personalidades contém uma referência ao facto de o redator da 

9 O 4.º conde da Ericeira, Francisco Xavier de Meneses, académico e patrono literário, manteve 
uma longa atividade de difusão de notícias manuscritas desde pelo menos os tempos da participação 
portuguesa na guerra da sucessão de Espanha até ao final dos anos de 1730. Foi correspondente regular 
de Montarroio Mascarenhas, enviando ‑lhe notícias da Corte e da sua casa. Sobre a sua atividade como 
redator de notícias, veja ‑se MIRANDA, 2005: 35 ‑42. 
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Gazeta ter sido advertido, no ano de 1730, que não devia falar no periódico de um 
levantamento de carpinteiros do arsenal de Lisboa, descontentes com o seu salá‑
rio. A esta informação sobre as instruções censórias dadas ao redator acrescenta‑
‑se uma anedota sobre a ignorância diligente do censor de turno do periódico, 
o confessor do rei e padre oratoriano Martinho de Barros. Levando demasiado 
à letra as instruções de censura sobre “levantamentos”, o censor teria mandado 
cortar uma notícia de levantamento (no sentido de recrutamento) de tropas num 
Principado do Norte da Europa (Lisboa et al., 2002: 68, n. 34). Mais do que a ver‑
dade do conteúdo da anedota, que não temos modo de verificar totalmente, note‑
mos a posição retórica em que se coloca o compilador do manuscrito, um oficial 
do exército. Retrata o censor como alguém incapaz de fazer distinções semân‑
ticas básicas e, por conseguinte, incapaz também de perceber a diferente rele‑
vância política das notícias que devia censurar; enquanto ele próprio – censor 
do censor – se coloca na posição de bom conhecedor dos critérios da censura e 
sabedor da incompetência, quase proverbial, do padre censor. Notemos, por fim, 
recordando a escassez noticiosa da Gazeta sobre matérias de estado, o grau de 
informação detalhada de que este compilador dispõe: notícias sobre a insatisfa‑
ção de um corpo social, sobre as instruções políticas que chegavam ao redator, 
sobre a identidade do censor de turno e sobre a sua incompetência como letrado. 

A circulação de notícias manuscritas a propósito da vida interna do perió‑
dico, com origem possível na própria redação, não era casual. Como sucedia com 
outras gazetas europeias, o periódico português, apesar das restrições políticas, 
era uma agência, primeiro, de recolha de novas sobre a Corte, o Reino e o estran‑
geiro e, depois, de transmissão dessas novas, por canais diferenciados, adequando 
a sensibilidade maior ou menor das notícias à qualidade desses canais. Calar no 
periódico impresso certa informação não significava que não se pudesse falar 
por outras vias, desde logo pela interação quotidiana da oralidade, e depois pela 
via também discreta da carta ou da folha manuscrita. A existência de diversos 
canais, valores e ritmos de troca de notícias permitia, aos que formavam parte de 
redes de intercâmbio de informação, conciliar a curiosidade pela atualidade com 
o respeito por um dos valores associados ao texto impresso, o “sossego público” e 
a hostilidade à proliferação descontrolada das novidades. 

Na historiografia portuguesa das duas últimas décadas desenvolveu ‑se um 
interesse particular pelas redes de informação manuscrita e pelo caráter com‑
plementar destas notícias relativamente à Gazeta de Lisboa: diários, cartas, folhas 
periódicas intituladas “folhetos”, “mercúrios” ou “adições à gazeta” foram publica‑
dos e constituem fontes preciosas para a reconstituição dum sistema informativo 
sem o qual é difícil perceber ‑se o discurso do próprio periódico impresso (Lisboa 
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et al.: 2002 ‑2011). A leitura das notícias manuscritas revela ‑nos toda uma narrativa 
pormenorizada sobre os sucessos da Corte, cheia de detalhes políticos e sociais 
significativos, incluindo o relato de conflitos simbólicos em torno do prestígio 
cortesão, muitas vezes cristalizados em querelas de precedências. Por aqui se 
manifesta, como escreveu João Luís Lisboa, «a forma como as famílias exprimem 
o seu poder na Corte e como fazem valer as suas relações. Os sinais que as notícias 
fazem passar fornecem imagens da importância política dos vários atores e de 
como usam a informação social para fazer valer as suas posições» (Lisboa, 2002: 38). 

3. INCIDÊNCIA POLÍTICO ‑DIPLOMÁTICA DAS NOTÍCIAS 
INTERNACIONAIS

Era possível, não obstante o que ficou dito, ler nas notícias impressas sobre a 
Corte referências tardias ou descontextualizadas a situações conflituais que, 
por outras vias de informação, eram públicas e notórias. Por exemplo, no final 
de janeiro de 1725 Portugal e França romperam relações diplomáticas depois de 
um conflito de alguns meses sobre protocolo entre o embaixador francês recém‑
‑chegado a Lisboa, o abade de Livry, e o Secretário de Estado português, Diogo de 
Mendonça de Corte Real. Livry acabou por abandonar a Corte portuguesa, e a 
Gazeta de Lisboa publicou duas curtas linhas sobre o assunto (GL, n.º 5 de 1725, de 1 
de fevereiro), relatando apenas que o embaixador tinha partido e omitindo todo o 
contexto político que a envolvia, um contexto a propósito do qual se propagou de 
imediato bastante informação por via manuscrita e oral e sobre o qual os leitores 
portugueses que tinham acesso a periódicos estrangeiros sabiam também que 
iriam dispôr de relatos noutras línguas. 

Um desses relatos aparece num registo de acontecimentos do tempo presente 
feito por Tristão da Cunha de Ataíde, conde de Povolide (Vasconcelos de Saldanha 
et al., 1990: 374). No contexto da tensão diplomática envolvendo o embaixador fran‑
cês, este último terá mandado chamar o impressor da Gazeta, solicitando ‑lhe expli‑
cações sobre uma notícia impressa no periódico em que se dizia que a frota fran‑
cesa estava enfraquecida, com falta de navios. O impressor desresponsabilizou ‑se 
da autoria do texto, tendo remetido o embaixador para o redator, que por sua vez se 
justificou dizendo que se tinha limitado a traduzir uma gazeta inglesa. O embai‑
xador não obteve satisfação para os seus protestos, mas este interessante episódio 
revela ‑nos, novamente, uma circulação abundante de informações, por via da ora‑
lidade e do manuscrito, sobre um contexto político delicado, esse mesmo contexto 
que o periódico impresso omitia das suas notícias da Corte. 
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Por outro lado, ao dar ‑nos detalhes sobre a leitura crítica feita pelo embaixa‑
dor francês, o relato do manuscrito do conde de Povolide permite ‑nos abordar 
o tema da sensibilidade diplomática das notícias publicadas na secção interna‑
cional das gazetas. Em contraste com as notícias impressas sobre a Corte, nas 
notícias internacionais publicadas na Gazeta, traduzidas de periódicos de língua 
inglesa, holandesa, francesa ou italiana, a narrativa político ‑diplomática tinha 
um aspeto bem diferente, e de certo modo mais próximo das notícias manuscri‑
tas. Ao discurso da ordem que era característico do capítulo de Lisboa podemos 
contrapor o da desordem, ou pelo menos do conflito, presente nas cartas e des‑
pachos enviados de outras cidades europeias. Semana após semana, estes con‑
tinham relatos pormenorizados de batalhas, intrigas diplomáticas, manifestos 
de reis e potências em conflito, especulação sobre assuntos de estado, incluindo 
por vezes os rumores que corriam e as críticas explícitas que eram feitas a certas 
orientações políticas. 

A relação entre o teor destes relatos e a diplomacia é conhecida. Embaixado‑
res, cônsules, núncios e outros representantes diplomáticos nas diferentes cortes 
tentavam inserir artigos ou controlar os relatos publicados sobre os estados que 
representavam. Não tanto pelo facto de tais artigos revelarem segredos particu‑
lares, mas porque podiam pôr em causa a reputação desses estados, dando azo a 
rumores e a “murmurações” indesejadas. A celebridade e o crédito de repúblicas 
e dinastias, refletidos nos periódicos, eram pois uma questão de negócios estran‑
geiros. E, dado o caráter internacional da circulação das gazetas e da tradução 
de noticias, pouco importava a cidade ou língua do periódico em questão. Isto 
mesmo nos aparece confirmado nas cartas do rei português D. João V ao Cardeal 
da Mota: em 1736, no contexto dos conflitos entre Portugal e Espanha na região 
do rio da Prata, o rei exprime a sua preocupação com artigos da gazeta de Mântua 
desfavoráveis aos interesses portugueses. E vê claramente por trás deles a mão 
dos representantes do rei de Espanha na cúria romana (Brazão, 1945: 117 ‑119). 

 Alinhados, por um lado, com a política externa da Coroa e obrigados, 
por outro, a não descontentar os ministros estrangeiros estabelecidos na Corte, 
os responsáveis pela Gazeta tinham uma margem de atuação particularmente 
estreita. O posicionamento do periódico português relativamente aos conflitos 
diplomáticos em que a monarquia participava fazia ‑se discretamente e de modo 
indireto. Reencontramos aqui de certo modo a questão da Gazeta como órgão “ofi‑
cial”. Mais do que na tomada de posições explícitas, era na forma como eram sele‑
cionadas e organizadas as notícias internacionais que se liam, muitas vezes nas 
entrelinhas, os alinhamentos políticos oficiais da Corte portuguesa. Ao manter 
implícitas estas escolhas, o periódico satisfazia o seu alinhamento político corte‑
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são, ao mesmo tempo que se defendia de eventuais críticas, como a que vimos do 
embaixador de França. Tentemos explicar melhor esta ideia, que se prende com o 
dispositivo narrativo presente neste tipo de publicações.

Ao concederem a maioria do seu espaço tipográfico às notícias do estrangeiro, 
que organizavam em “capítulos” geográficos, os periódicos do género gazeta res‑
peitavam retoricamente a “voz” epistolar de cada relato que inseriam nas suas 
páginas. Numa estrutura aparentemente polifónica, publicavam despachos 
informativos com a data e o local de origem das notícias, apresentando o ponto 
de vista das diferentes cortes e chancelarias. Tal dispositivo, ao mesmo tempo 
que pretendia dar autenticidade aos relatos, mantinha um respeito pela fonte, 
que protegia os periódicos em caso de difusão indevida de rumores ou de notí‑
cias que o tempo revelaria falsas. Por esta via, garantia ‑se a sua “sinceridade” ou 
imparcialidade. Mas, em termos políticos, esta imparcialidade não era mais do 
que um efeito de superfície que o leitor “discreto” facilmente observava. 

Na realidade, o periódico tomava posições claras em matéria de política inter‑
nacional, por exemplo através da supressão programada da secção em prove‑
niência de uma cidade identificada com a diplomacia rival. Foi o que sucedeu 
com a secção de Madrid no ano de 1735, depois de incidentes diplomáticos com 
o embaixador português na Corte castelhana. O mesmo ocorreu com o capítulo 
de Roma entre 1728 e 1731. Como referi, tal não impedia – pelo contrário, eviden‑
ciava ‑a – uma leitura política das notícias internacionais. Os leitores bem fami‑
liarizados com a leitura de gazetas, habituados a cruzá ‑las com outras fontes de 
informação, eram capazes de fazer falar estes silêncios significativos. Era o caso 
de um correspondente sevilhano de Monterroio Mascarenhas, o padre jesuíta 
Andrés de Sá Ávila y Gomez: depois de, em carta de outubro de 1731, ter transmi‑
tido notícias ao redator da Gazeta que faziam prever o fim do conflito diplomático 
português com a Santa Sé, declarava a sua expectativa por ver de novo um capí‑
tulo de Roma publicado regularmente no periódico10. 

4. UM PERIÓDICO PRÓ ‑AUSTRÍACO E ANTIFRANCÊS 

O periódico também tomou posição clara nas principais guerras que atravessa‑
ram a Europa. Na Guerra de Sucessão Austríaca (1740 ‑1748), a Gazeta de Lisboa ali‑
nhou sistematicamente com a casa de Áustria, representada nas pretensões ao 
trono imperial de Maria Teresa, rainha da Hungria, contra o eleitor da Baviera e o 

10 BNL, Reservados, Pombalina, n°672, f. 100 ‑100a. Carta de Sevilha de 23 de outubro de 1731.



DiscURsO E LEitURA pOLíticA DA GAzEtA DE LisBOA (1715 ‑1760)

76 | NOTÍCIAS EM PORTUGAL

“partido francês” que o apoiava. Tal como no exemplo anterior, este alinhamento 
encontrava ‑se dissimulado por trás de uma imparcialidade narrativa aparente. O 
leitor habitual do periódico, conhecedor do seu discurso, identificava facilmente 
aquilo que, na realidade, constituía uma longa litania favorável aos aliados de 
Maria Teresa, e antifrancesa. 

Retoricamente, tratava ‑se de organizar a narrativa do periódico de forma a 
permitir que, para o leitor, o sentido dos acontecimentos se apresentasse como 
evidente e dispensasse o redator de julgamentos de valor explícitos. Como ficou 
escrito no primeiro número da Gazeta do ano de 1743, após uma referência às difi‑
culdades militares da França, os acontecimentos “são tão públicos [que] parecem 
supérfluas as reflexões”. Duas técnicas principais foram utilizadas para se obter 
esse efeito. Em primeiro lugar, utilizar a secção dedicada ao inimigo identificado 
como principal – a França – para evidenciar as dificuldades sentidas por este, 
algo que, como vimos, está também presente no exemplo do embaixador Livry. 
A forma retórica que toma esta técnica é o golpe autoinfligido: a melhor forma 
de desarmar o adversário é fazer voltar contra ele uma notícia apresentada como 
oriunda do seu próprio campo. Uma nova que sai da própria boca do inimigo é 
uma confissão implícita.

A outra estratégia utilizada para criar um sentido dos acontecimentos favo‑
rável ao partido da rainha da Hungria, e talvez a mais eficaz, constituía na arti‑
culação entre a escolha de um ponto de vista e a disposição das notícias. O caso 
do cerco e assalto a Praga pelo exército austríaco, um dos momentos importan‑
tes da guerra no ano de 1742, iniciado em 9 de agosto e narrado nos Suplementos 
à Gazeta a partir de 20 de setembro, serve ‑nos de exemplo. O periódico portu‑
guês adota o ponto de vista austríaco ao dar sistematicamente prioridade ao 
relato feito a partir do seu quartel ‑general. Na forma de um diário do exército 
atacante, o narrador anónimo utiliza um “nós” que coincide com a posição do 
assaltante. Saídas, tiros de artilharia, movimentos dos desertores permitem ao 
narrador retirar deduções sobre a capacidade dos sitiados, sublinhando as suas 
perdas. Na secção seguinte, com despachos oriundos de Francoforte, sede da 
Dieta imperial, o periódico muda de ponto de vista para dar voz às cartas ali 
recebidas de Praga. Mas estas, que sublinham os bons preparativos da cidade 
em vista do ataque iminente, são anteriores ao início do assalto. Os factos nar‑
rados são menos atuais e são também de segunda mão, enviados de Praga a 
Francoforte, contrastando com a impressão deixada pelos despachos oriundos 
diretamente do campo de batalha. Assim, ao ler uma descrição dos preparativos 
para a defesa de Praga, o leitor da Gazeta já tinha lido previamente, no mesmo 
número do periódico, um relato mais atual e de primeira mão descrevendo os 
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rombos provocados pelo assalto austríaco a essa mesma defesa. Os primeiros 
relatos anulam o efeito dos segundos, tornando ‑os menos atuais, remetendo ‑os 
para o passado. O mesmo efeito é induzido pela descrição do avanço do reforço 
militar francês em direção a Praga. Apesar da velocidade aparente deste avanço, 
é patente a impressão de atraso que ressalta da leitura – o assalto está já em 
curso, como se pode ler no mesmo número do periódico. Enquanto no presente 
da redação do despacho, a marcha do exército francês parece favorável a este 
partido, no presente da leitura do periódico, este exército parece bem longe de 
poder socorrer uma Praga cujo assalto estava já a decorrer. O mesmo disposi‑
tivo está presente nos números seguintes, de setembro e outubro de 1742. Por 
trás de uma apresentação de aparência relativista e polifónica, com a existência 
de diferentes pontos de vista noticiosos, encontra ‑se a “verdadeira” narrativa 
do periódico, identificado com o diário do campo austríaco. Trata ‑se dos des‑
pachos que aparecem primeiro aos olhos do leitor e que são também os mais 
recentes e detalhados. A adoção de um ponto de vista “francês” está sempre 
subordinada a esta hierarquia narrativa, que faz pender sistematicamente a 
vitória para o outro campo.

5. A POLITIZAÇÃO DOS LEITORES

Dispomos de numerosos testemunhos de como, através dos relatos publicados 
pela Gazeta e também dos que apareciam nas redes de notícias manuscritas, as 
questões de política externa transbordavam para fora dos circuitos áulicos. Na 
verdade, ainda que geograficamente distantes, os conflitos europeus traduziam‑
‑se para os leitores portugueses em oposições políticas locais. A receção das 
notícias das guerras europeias estruturava ‑se em fações ou parcialidades que 
correspondiam a um prolongamento, na perceção do leitorado, das clivagens 
político ‑diplomáticas que existiam na Corte e no Conselho de Estado. Tais cliva‑
gens vinham certamente de trás, remontando pelo menos à Guerra de Sucessão 
espanhola, momento muito importante na definição do alinhamento diplomá‑
tico da monarquia portuguesa com a casa imperial dos Áustrias e as potências 
marítimas, em oposição ao eixo franco ‑espanhol da casa Bourbon (Monteiro: 
2001 e 2003).

Esta politização dos leitores em partidos opostos ter ‑se ‑á prolongado ao longo 
do século xviii, sendo reativada, por vezes sob nomes diferentes, a cada guerra 
europeia. Uma fonte interessante para o entender é um pequeno texto teatral, um 
entremês intitulado «Notícias da Gazeta do Mundo da Guerra da Europa do Ano 
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de 1734» – a guerra em questão era a da Sucessão da Polónia11. Representa ‑se neste 
texto uma situação de leitura de uma gazeta. Duas personagens, um estudante e 
um sapateiro, discutem sobre as notícias do periódico. Lançam ‑se mutuamente 
acusações e identificam ‑se reciprocamente com campos opostos nos conflitos 
militares do momento – o estudante aparece como pró ‑francês e o sapateiro como 
pró ‑alemão. Censuram um no outro a parcialidade e a incompetência para comen‑
tar notícias de gazetas. Das recriminações pessoais passam a criticar a Gazeta 
e o gazeteiro – acusados de mentira e de venalidade – e logo voltam ao ataque 
recíproco, seja contra o que representam os franceses e os alemães, seja contra 
a condição social de um e outro. No momento em que o estudante começa a ler 
a Gazeta em voz alta, o sapateiro acusa ‑o de deturpar deliberadamente o texto ao 
oralizá ‑lo, com o objetivo de ridicularizar a posição do exército alemão. Por fim, 
a escalada verbal leva ‑os a passar à violência física – e é nesse momento que um 
sacristão entra em cena para cumprir a função moralizadora que o diálogo ante‑
rior fazia prever desde o início. No fim, com umas bastonadas e um pouco de ser‑
mão, o sacristão remete cada um para o seu lugar, o estudante para os seus livros 
de estudo e o sapateiro para o seu ofício manual. Na sua sociologia estereotipada, 
este texto teatral exprime, em meu entender, a angústia de uma parte dos leito‑
res do periódico, que rejeitavam o alargamento do seu leitorado. Tratava ‑se de um 
fenómeno sociológico real e que os anos seguintes iriam confirmar. 

De facto, o interesse dos leitores pelas notícias internacionais permitiu o 
aumento da circulação comercial do periódico, para o qual dispomos de indícios 
certos a partir da década de 1740. Foi a já referida Guerra de Sucessão Austríaca 
que motivou o incremento de periodicidade e na tiragem da Gazeta de Lisboa, a 
partir de 1742. Tal deveu ‑se a uma estratégia editorial dos administradores do 
periódico  –  uma família lisboeta de impressores de pequena dimensão. A par‑
tir de setembro de 1742, quando as notícias sobre o cerco de Praga começaram a 
chegar a Lisboa, começou a ser publicado às quintas ‑feiras o Suplemento à Gazeta 
de Lisboa, que saiu sem interrupção durante 10 anos, alternando com o número 
ordinário da Gazeta publicado às terças. No primeiro número desse Suplemento 
um pequeno texto de cariz editorial explicava ao leitor as razões para a passagem 
a bissemanário: era o aumento no ritmo dos acontecimentos militares na Europa 
que exigia mais espaço tipográfico por semana para as notícias; associada a esta 
razão se contavam os pedidos de leitores “desejosos” de notícias em maior ritmo 

11 O texto chegou ‑nos por uma cópia tardia, datada de 1779, numa compilação de António Correia 
Viana: «Obras de Félix da Silva Freire ourives que foi de profissão, e natural da vila de Santarém... 
3.ª parte», p. 137 ‑171. Biblioteca da Ajuda, 50 ‑I ‑18.
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e quantidade: “as instâncias de muitas pessoas, desejosas de se instruir inteira‑
mente nos sucessos do Mundo” (13 ‑9 ‑1742).

Há que ler esta referência a um aparentemente inocente desejo de instrução 
do público como uma justificação para a novidade que representava a criação de 
um segundo folheto semanal. Ele não deveria, segundo o editorial, durar mais 
do que o exigido pela conjuntura militar do momento. No entanto, os suple‑
mentos resistiram ao final das hostilidades militares, não sem conflitos inter‑
nos no periódico nem reações hostis de leitores (Belo, 2002: 59 ‑75). Só deixaram 
de circular a partir de 1752, depois de a propriedade do privilégio de impressão 
passar para Monterroio Mascarenhas, e com instruções explícitas para limitar o 
espaço noticioso a uma folha de imprensa por semana (equivalendo a 8 páginas 
in quarto). Voltavam a ser maiores os constrangimentos à publicação detalhada de 
atualidade internacional, mantendo ‑se no entanto as características discursivas 
do periódico que procurámos identificar aqui, com a fundamental divisão no teor 
político de notícias da Corte e notícias internacionais. 

* * *

Novas mudanças no discurso político sobre a Corte se tornam evidentes a partir 
do atentado fracassado contra o rei de 3 de setembro de 1758, que deu o sinal para a 
brutal repressão da oposição aristocrática e jesuítica comandada por Sebastião de 
Carvalho e Melo. Deixamos de encontrar, neste caso, a informação lacónica, frag‑
mentada e politicamente descontextualizada da época joanina. Após o atentado e 
de uma breve e eufemística referência à “queda” que o rei teria sofrido, seguiu ‑se 
um silêncio programado de vários meses. Tal resultou, presumivelmente de uma 
nova política de controlo estrito da difusão de notícias impressas, que obrigava 
a Gazeta a submeter ‑se rigidamente aos tempos e conteúdos políticos desejados 
pela coroa. Conhecida e executada a sentença do “processo dos Távoras”, a 13 de 
janeiro de 1759, a Gazeta pôde finalmente terminar o seu silêncio, publicando lar‑
gos relatos sobre o atentado, a sentença e execução, relatos marcados pelo pathos 
político e pela adesão cerimonial das diferentes localidades portuguesas à ideolo‑
gia regalista que caracterizava o novo governo. 
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