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INTRODUÇÃO

Há vários antes e depois na história da imprensa portuguesa. Esses antes e depois 
estão intrinsecamente ligados aos sucessivos regimes políticos que existiram em 
Portugal e à sua produção normativa. A Revolução Liberal de 24 de agosto de 1820 
foi um dos momentos transformadores que geraram um antes e um depois para 
a imprensa portuguesa (Cunha, 1941; Tengarrinha, 1989; 2013; Alves, 2005; 2013; 
2018; Sousa, 2008; 2017). A conquista, ainda que por um breve triénio (1820-1823), 
da liberdade formal de imprensa1, durante o Primeiro Liberalismo, marcou essa 
transformação. A partir de 1823/1824, os golpes miguelistas da Vilafrancada e da 
Abrilada detonaram a remontada do poder absolutista, ainda que sob a égide do 
moderado Rei D. João VI, que chefiou o Estado até à sua morte, em 1826.

1 A censura prévia para certos assuntos relacionados com a Monarquia, a religião, a chefia do Estado, 
a Constituição e as relações internacionais manteve-se, mas, durante o Primeiro Liberalismo, o País 
beneficiou da liberdade de expressão do pensamento pela imprensa, sem censura, sobre os restantes 
temas. Depois do regresso do Absolutismo, somente após o triunfo liberal na guerra civil de 1831 
(tomada dos Açores)-1834 (capitulação absolutista) é que o País voltaria a beneficiar de uma imprensa 
(mais ou menos) livre.
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Nesta pesquisa, olha-se para o comportamento da Gazeta de Lisboa2, periódico 

2 Lançada por iniciativa privada de José Freire de Monterroyo Mascarenhas (1670-1760), que para isso 
teve privilégio real, a Gazeta de Lisboa, antecessora do diário oficial – Diário da República –, foi o mais 
importante periódico português durante mais de um século. Veio a público a 10 de agosto de 1715, sob 
a denominação Notícias do Estado do Mundo. 
Tratava-se, como então era comum, de um periódico de números encadeados feito para ser 
colecionado e encadernado em volumes anuais. O volume completo de 1715 intitula-se História Anual 
Cronológica e Política do Mundo e Especialmente da Europa (…), título que documenta que, para os redatores 
de periódicos noticiosos do século  XVIII, o “jornalismo” era uma forma de historiografia. A partir 
do segundo número, o jornal já ostenta o título que o unifica: Gazeta de Lisboa. No entanto, apesar 
do título, uma percentagem significativa da informação versava sobre o estrangeiro, resultando de 
transcrições e traduções de matérias retiradas dos periódicos estrangeiros, apresentadas por ordem 
cronológica (a informação mais recente ficava para o fim, o que diferencia o periódico do jornalismo 
atual, que privilegia as notícias mais recentes).
A 6 de janeiro de 1718, o título da Gazeta de Lisboa mudou para Gazeta de Lisboa Ocidental, devido à divisão 
administrativa da cidade de Lisboa em duas dioceses (Lisboa Ocidental e Lisboa Oriental), ocorrida no 
ano anterior. Assim se manteve até ao número de 31 de agosto de 1741. No número seguinte, já retomava 
a denominação Gazeta de Lisboa, que manteve até 22 de julho de 1760, data em que passou a ser publicada 
sob a denominação Lisboa. Depois, passou a ser redigida pelo poeta Pedro António Correia Garção e outros 
funcionários públicos da Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra e beneficiou da 
criação de uma tipografia dedicada, mas a sua publicação foi suspensa pelo “primeiro-ministro” de então, 
o marquês de Pombal, entre 15 de junho de 1762 e 4 de agosto de 1778. Nesta última data, já sob o reinado 
de D. Maria I, a Gazeta de Lisboa reapareceu, sob a direção de Félix António Castrioto. Entre 1807 e 1808 
esteve ao serviço dos invasores franceses e foi dirigida pelo inspetor da polícia Pierre Lagarde. Conservou 
o título até 30 de dezembro de 1820, data em que, para vincar a sua ligação ao Diário do Governo, fundado 
a 16 de outubro deste mesmo ano, incluiu, em separata, o número do dia deste jornal (o Diário do Governo 
foi redigido, até março de 1821, pelo mesmo redator da Gazeta de Lisboa, Joaquim José Pedro Lopes). Após 
Castrioto, terão redigido a Gazeta de Lisboa o médico e professor Francisco Soares Franco (1771-1844), o 
padre José Agostinho de Macedo e, eventualmente, Félix Avelar Brotero. O redator principal, ao tempo 
da Revolução Liberal, já era Joaquim José Pedro Lopes, cuja amizade com Agostinho de Macedo terá 
sido forjada nestas lides periodísticas e que assumiu a redação da Gazeta de Lisboa em 1813, mantendo-a, 
com algumas interrupções no Primeiro Liberalismo, até 1831 (terá saído da Gazeta de Lisboa para redigir a 
Gazeta Universal, principal periódico contrarrevolucionário do Primeiro Liberalismo, pelo menos entre 1 
de maio de 1821 e 6 de março de 1823).
Entre 31 de dezembro de 1820 e 5 de junho de 1823, a Gazeta de Lisboa foi substituída, enquanto diário 
oficial, saindo com os títulos Diário do Governo (fundado a 16 de outubro de 1820, perdurou até 10 de 
fevereiro de 1821 e de 5 de julho de 1821 a 4 de maio de 1823) e Diário da Regência (12 de Fevereiro de 1821 
a 4 de julho de 1821). 
Voltou a adotar o título Gazeta de Lisboa, entre 5 de junho de 1823 e 23 de julho de 1833, tendo sido 
redigida, como se disse, por Joaquim José Pedro Lopes e, depois, por José Luís Pinto Queiroz, José 
Liberato Freire de Carvalho (1772-1855) e António Vicente Dellaneve. Desde 25 de julho de 1833 a 30 de 
junho de 1834, saiu com o título Crónica Constitucional de Lisboa, sendo redigida por David da Fonseca 
Pinto, José Maria da Costa e Silva e José Maria de Sousa Monteiro; de 1 de julho a 4 de outubro de 1834, 
foi editada com o título Gazeta Oficial do Governo e redigida por José Frederico Pereira Marecos; e entre 
6 de outubro e 31 de dezembro de 1834, saiu com o título Gazeta do Governo. De 1 de janeiro de 1835 a 31 
de outubro de 1859 e de 2 de janeiro de 1869 a 9 de abril de 1976, passou a designar-se Diário do Governo, 
sendo que entre 1 de novembro de 1859 e 31 de dezembro de 1868, numa interrupção, teve por título 
Diário de Lisboa. Entre 1835 e 1859, ano em que, por Carta de Lei, passou a ser totalmente oficial, o Diário 
do Governo teve os seguintes redatores: Paulo Midosi Senior, Bartholomeu dos Martyres Dias e Sousa 
(julho de 1835 a setembro de 1836); João Carlos Lara de Carvalho (setembro de 1836); António Pereira 
Ferreira Aragão (outubro de 1836 a outubro de 1837); Alexandre Herculano (em 1835); José Frederico 
Pereira Marecas (pela segunda vez: janeiro de 1840 a fevereiro de 1842); José Feliciano de Castilho 
Barreto e Noronha (fevereiro de 1842), José Maria da Silva Leal (final de 1842 e 1843), Carlos Bento da 
Silva (últimos meses de 1845 e 1846); Eleutério Francisco de Castelo Branco (últimos meses de 1846 até 
setembro de 1847); e Inácio Vilhena Barbosa (outubro de 1847 a maio de 1849). 
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oficial português, provavelmente redigido, ao tempo, por Joaquim José Pedro 
Lopes3, antes e depois da Revolução Liberal de 1820, entre julho e setembro deste 
ano, com o objetivo de caracterizar as mudanças discursivas e estruturais que 
sofreu, esclarecer as suas razões, à luz do contexto histórico e dos constran-
gimentos do momento, e tentar intuir qual a influência que poderá ter tido 
enquanto jornal oficial. Trata-se de uma investigação tributária, em especial, da 
historiografia de Tengarrinha (1989, 2013) e das obras de José Augusto dos Santos 
Alves (2005; 2013; 2018), que permitem colocar por hipótese que a Gazeta de Lisboa, 
na sua condição de jornal oficial, terá mudado o tom do seu discurso em função 
do poder de turno4, mas dificilmente terá mudado o seu formato ou a estrutura 
dos textos, enraizados na cultura periodística nacional desde o surgimento dos 
primeiros periódicos portugueses, no século XVII (Sousa, 2008; 2013; 2015; 2017).

Trata-se de um contributo à história do mais longevo periódico português, 
caso se considere que a Gazeta de Lisboa circula, ainda hoje, com o título de Diário 
da República. Tem o interesse adicional de mostrar como agiu o diário oficial num 
momento particularmente relevante da história do País e do jornalismo nacio-
nal, já que, no Primeiro Liberalismo (1820-1823), o País beneficiou de liberdade 
formal de imprensa5, ocorrência que facultou, pela primeira vez em território 
português, a fundação e circulação legal de periódicos políticos.

A 10 de abril de 1976, o título do jornal sofreu nova alteração, para Diário da República, que mantém até 
hoje.
3 Escritor, poeta, bibliófilo e jornalista, nasceu em 1781 e faleceu em 1840. Foi redator principal da 
Gazeta de Lisboa entre 1813 e 1831, com algumas interrupções, designadamente durante parte dos 33 
meses constitucionais do Primeiro Liberalismo, já que era um indivíduo conservador e claramente 
partidário do absolutismo régio. Curiosamente, foi o primeiro redator do Diário do Governo, em 1820, 
acumulando com a redação da Gazeta de Lisboa. Editou vários periódicos, alguns deles em colaboração 
com o seu amigo padre José Agostinho de Macedo – como o famoso periódico contrarrevolucionário 
e antiliberal Gazeta Universal. Era funcionário público, oficial da Secretaria de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, como vários dos seus antecessores e sucessores na redação da Gazeta.
4 O Conselho de Regência antes do Primeiro Liberalismo era constituído pelo cardeal patriarca, 
Carlos da Cunha e Menezes; pelo marquês de Borba, Fernando Maria de Sousa Coutinho; pelo conde 
de Peniche, Caetano José de Noronha e Albuquerque; pelo conde da Feira, Miguel Pereira Forjaz 
Coutinho Barreto de Sá e Resende; e pelo juiz António Gomes Ribeiro. Os governos liberais foram 
chefiados, sucessivamente, por: António da Silveira Pinto da Fonseca, brigadeiro-general, presidente 
da Junta Provisional do Governo Supremo do Reino, de 24 de agosto de 1820 a 28 de setembro de 
1820; José Gomes Freire de Andrade, deão da Sé de Lisboa, presidente da Junta Provisional do Governo 
Supremo do Reino, de 28 de setembro de 1820 a 27 de janeiro de 1821; Manuel Maria Baltasar de São 
Paio Melo e Castro Torres e Lusignan, 1.º Marquês e 2.º Conde de Sampaio, presidente do Conselho 
de Regência designado pelas Cortes Constituintes, de 27 de janeiro de 1821 a 5 de julho de 1821; Inácio 
da Costa Quintela, ministro do Reino, de julho de 1821 a novembro de 1821; Filipe Ferreira de Araújo 
e Castro, ministro do Reino, de novembro de 1821 a junho de 1823. Outros nomes importantes do 
Primeiro Liberalismo foram Manuel Fernandes Tomás e José Ferreira Borges.
5 A censura prévia manteve-se, primeiro exclusivamente para temas relacionados com o catolicismo, 
o Rei e a dinastia de Bragança, os ataques pessoais, a Constituição e questões que pudessem afetar o 
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Cruzando a história com os estudos jornalísticos, este texto divide-se, assim, 
em três partes. As duas primeiras são contextuais. Baseadas em pesquisa biblio-
gráfica e documental, são tributárias das investigações conduzidas por Alfredo 
da Cunha (1941), José Tengarrinha (2013) e José Augusto dos Santos Alves (2005; 
2013; 2018), bem como de investigações anteriores do autor (Sousa, 2017) e da 
leitura de periódicos e folhetos da época sob análise. Procuram caracterizar o 
ambiente político, jurídico e periodístico português antes e depois da Revolu-
ção Liberal, com o fim de se estabelecer um horizonte suscetível de basear uma 
interpretação informada e fundada da informação recolhida. A terceira parte, 
empírica, baseia-se na análise qualitativa do discurso, desde a perspetiva herme-
nêutica de Ricoeur (1987), Gadamer (1999) e Schleiermarcher (cit in. Palmer, 1969), 
tendo por fim caracterizar a Gazeta de Lisboa antes e depois da Revolução Liberal 
e testar a hipótese de que o seu tom mudou com a mudança de regime, mesmo 
considerando que o principal redator se manteve no seu posto. 

1. A IMPRENSA PORTUGUESA (1777-1823)

Portugal e, por consequência, o Brasil viveram, no início do século XIX, as con-
sequências da Revolução Americana e da Revolução Francesa. Na Europa, espaço 
geográfico de referência para este estudo6, Napoleão fazia o seu caminho, desa-
fiando e enevoando o futuro das casas reinantes europeias e ameaçando os paí-
ses que procuravam furtar-se aos ditames franceses. Sobre as ideias e valores do 
Antigo Regime e sobre a sua consequente expressão na ordem política, social e 
cultural, pairava o espetro da mudança. 

Portugal era, então, um País conservador, onde até mesmo a Inquisição, sob a 
denominação de Santo Ofício, continuava a agir, apesar das tentativas de alinhar 
o País com os ventos da Modernidade desenvolvidas, em especial, a partir do 
consulado de Pombal. Reinava a ensandecida D. Maria I, rainha em 1777, substi-
tuída pelo seu filho, o futuro D. João VI, como regente, em 1792. Os poderes fáti-
cos portugueses, fizeram os possíveis para evitar que as ideias revolucionárias se 
propagassem a Portugal e, por arrasto, ao Brasil e a outras possessões da coroa. 
Nesse quadro, o controlo da imprensa foi fundamental.

relacionamento de Portugal com outros países, depois alargada aos periódicos antigovernamentais, 
fossem estes contrarrevolucionários ou liberais.
6 Há que relembrar, no entanto, o quanto a Revolução Americana serviu de inspiração às forças 
independentistas sul-americanas que separaram quase toda a América Central e do Sul das coroas 
ibéricas.
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A imprensa portuguesa do início do século XIX sofreu, pois, as consequên-
cias da reação do poder régio absolutista às ideias revolucionárias. Não foi pre-
ciso, porém, inventar novas e sofisticadas formas de controlo da imprensa além 
daquelas que já então existiam e que eram claras e conhecidas. O sistema de con-
trolo da imprensa existente em Portugal no começo do século XIX era estrutural-
mente o mesmo que tinha sido implantado no século XVII, baseando-se na cen-
sura – civil, eclesiástica e inquisitorial – e no licenciamento. A Mesa da Comissão 
Geral sobre o Exame e Censura dos Livros7, instituída a 21 de junho de 1787, com 
poderes reforçados a 18 de dezembro de 1793, era a entidade principal desse sis-
tema antes de assumir protagonismo o Desembargo do Paço [equivalente ao que 
hoje seria o Supremo Tribunal de Justiça], organismo que censurava as publi-
cações na véspera da Revolução Liberal. Ao poder estabelecido não interessava 
uma imprensa que pudesse sonhar com uma sociedade liberal e muito menos 
uma imprensa livre. O intendente da polícia, Pina Manique, em 1803, reforçou, 
inclusivamente, a censura a todas as publicações, nacionais ou distribuídas no 
Reino, incluindo as eclesiásticas.

Nesses tempos não era fácil publicar um periódico. E era demorado. Primeiro, 
havia que obter licença de publicação, que o regime concedia somente àqueles em 
quem confiava. Depois, redigido o periódico e contratualizada a tipografia, esta 
também obrigatoriamente licenciada, havia que apresentar provas tipográficas 
aos agentes da censura, civis e religiosos. Esperar pela autorização de circulação, 
eventualmente eliminando ou emendando os textos. E, claro, pagar as taxas de 
circulação. Por isso, no início do século XIX, além da Gazeta de Lisboa, jornal ofi-
cial e principal periódico do Reino, poucos mais circulavam. Entre as exceções 
contavam-se o Jornal Enciclopédico de Lisboa, essencialmente cultural e devotado à 
instrução, e o Jornal de Coimbra, mensal, que misturava temas culturais, filosófi-
cos e científicos com notícias. Na verdade, estes últimos, embora se denominas-
sem jornais, podem mais bem ser categorizados como revistas.

O controlo da imprensa, porém, não impediu a circulação clandestina de 
periódicos e folhetos que, por influência das ideias das revoluções Americana 
e Francesa, advogavam a necessidade de mudança na sociedade portuguesa. 
Inclusivamente, várias personalidades portuguesas que queriam que o País 
mudasse emigraram para países liberais, designadamente para Inglaterra, onde 

7 Substituiu a Real Mesa Censória, que tinha sido instituída pelo marquês de Pombal, a 5 de abril 
de 1768. Esta entidade jurídica juntou, pela primeira vez, censores civis e eclesiásticos, passando a 
centralizar toda a censura à imprensa, podendo, de acordo com o seu regimento, datado de 18 de maio 
desse mesmo ano, inspecionar livrarias, bibliotecas, tipografias e todas as obras impressas. O mesmo 
documento proibia, nomeadamente, as obras que veiculassem ideias “supersticiosas, ateias e hereges”.
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publicaram periódicos que, circulando clandestinamente em Portugal, propaga-
vam as novas ideias liberais. Entre 1800 e 1826, isso sucedeu pelo menos em duas 
ocasiões. A primeira, aquando das invasões francesas. Os primeiros emigrados 
liberais saíram do País, acompanhando as tropas inglesas que regressavam a 
Inglaterra, para se furtarem aos invasores e ao absolutismo régio. Uma segunda 
vaga de emigrados liberais saiu do País após 1823-1824, altura em que, depois da 
experiência liberal e constitucional de 1820-1823, o absolutismo recomeçou a ser 
implantado no País, sob a égide, no entanto, do moderado D. João VI. Entre essas 
duas vagas de emigração liberal, o País viveu a sua primeira experiência libe-
ral, entre 24 de agosto de 1820, data da Revolução Liberal, um dos principais, ou 
mesmo o principal momento transformador que o País teve na sua história, e 27 
de maio de 1823, o golpe da Vilafrancada8, evento que detonou o regresso ao abso-
lutismo9. A 30 de abril de 1824, a Abrilada, segundo golpe intentado pelo prín-
cipe D. Miguel para se assenhorar do poder – e que o levou ao exílio – liquidou, 
no momento, as esperanças liberais. A Vilafrancada e a Abrilada foram, efetiva-
mente, aproveitadas por D. João VI para se converter na figura tutelar do regime 
até à sua morte10, em 1826, e para fazer o País regredir para o Antigo Regime, 
ainda que de uma forma moderada.

A tomada do poder pelos liberais em todo o País após a revolta de 24 de agosto 
de 1820 não foi imediata. A revolução eclodiu no Porto, mas os liberais somente 
ganharam Lisboa quase um mês depois. De permeio, foram conquistando as 
principais cidades do centro e do norte para a sua causa. A 15 de setembro, um 
movimento de oficiais subalternos derrubou, em Lisboa, a Regência, e constituiu 
um Governo Interino. A 28 de setembro de 1820, formou-se um Governo provi-
sório com o encargo de conduzir o País e organizar eleições para as Cortes Cons-

8 Antes disso descobriu-se a conspiração absolutista da rua Formosa (abril de 1822), que os 
contrarrevolucionários classificaram como uma invenção do Governo liberal para exercer 
arbitrariamente o poder. A alegada aparição da Senhora da Rocha, em Carnaxide, em maio de 1822, 
também foi aproveitada pelos contrarrevolucionários para argumentar que Portugal perdera o favor 
divino quando enveredara pelo liberalismo.
9 São várias as razões que ajudam a explicar a queda do constitucionalismo entre 1823 e 1824. 
Torgal (1980), por exemplo, elenca a oposição do alto clero e da alta nobreza ao regime constitucional; 
a desmoralização e a crise económica detonada pela independência do Brasil e consequente perda 
do comércio colonial; a falta de resolução dos problemas rurais pelo Governo liberal; a anuência do 
exército, que não retirara do constitucionalismo vantagens relevantes; a descrença geral nas lutas 
parlamentares, que os contrarrevolucionários caracterizavam e propagandeavam como estéreis e 
geradoras de inação política; e finalmente a falta de apoio internacional, designadamente inglês, ao 
regime vintista (o regime liberal espanhol tinha sido, inclusivamente, liquidado pelas tropas francesas 
ao serviço da Sacra Aliança). Tengarrinha (2013: 338) adiciona o clima de instabilidade e pressão 
suscitado pelo terror absolutista (incêndios de edifícios públicos, assassinatos e agressões, ameaças, 
cartas anónimas...).
10 É possível que o Rei tenha sido envenenado.
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tituintes, pela fusão da Junta Provisional do Governo Supremo do Reino, que 
tinha sido instituída, no Porto, a 24 de agosto, com o Governo Interino instituído, 
em Lisboa, a 15 de setembro. Os liberais reivindicaram a convocação de Cortes 
Constituintes para elaborar uma primeira Constituição para o País, o imediato 
retorno do Rei a Portugal e a restauração da exclusividade de comércio com o 
Brasil (reinstituição do Pacto Colonial), vista como essencial para a economia da 
metrópole.

A Revolução Liberal e a subsequente promulgação de legislação sobre liber-
dade de imprensa, com acolhimento na Constituição de 1822, detonaram um 
imparável movimento de fundação de novos periódicos11, em Portugal, nos 
domínios ultramarinos portugueses12 e no reino unido do Brasil13. As elites, nor-
malmente homens letrados e endinheirados (burgueses, pequena nobreza, fun-
cionários e militares) que se queriam envolver nos negócios públicos, queriam 
estar informadas para se envolverem na luta política. Compravam jornais e, por 
vezes, até os publicaram, convertendo-se em editores e redatores. Para estimula-
rem a cidadania, que só poderia emancipar-se numa sociedade devidamente for-
mada e informada, os liberais tentaram, igualmente, estimular a leitura pública 
de periódicos e livros por meio da criação de uma rede de gabinetes de leitura 
– bibliotecas – no País e seus domínios. 

Os novos jornais e revistas do vintismo beneficiaram, pela primeira vez, da 
instituição, ainda que condicionada14, da liberdade de imprensa no País, con-
forme foi previsto nas Bases da Constituição, aprovadas pelas Cortes, a 9 de 
março de 1821. Os periódicos vintistas eram, todavia, artesanais e, normalmente, 
individuais, escritos numa linguagem simples e direta por um único indivíduo, 
ficando vinculados à sua perspetiva pessoal. José Tengarrinha (2013: 345) refere-
-se-lhes nos seguintes termos: “foi visível a falta de consistência do debate polí-
tico e ideológico na imprensa tanto por óbvia impreparação e imaturidade dos 
jornalistas como porque a sua análise se circunscrevia, em geral, ao imediato e 
casuístico.” António José Saraiva e Óscar Lopes (1979: 810) caracterizam-nos como 

11 Tengarrinha (2013: 320 e 328) inventaria 112 jornais criados em Portugal continental, nas ilhas 
adjacentes e nos domínios portugueses entre 1820 e 1823, dos quais 71 (64%) de cariz político, 79 (70%) 
dos quais publicados em Lisboa.
12 Notem-se, por exemplo, a Gazeta de Goa (1821-1826), periódico oficial da colónia; e A Abelha da China, 
periódico macaense (1822-1823).
13 Tais como: O Compilador Mineiro, O Semanário Cívico, A Sentinela Baiense, O Imparcial, O Brasileiro 
Imparcial, Minerva Brasiliense, O Conciliador do Reino Unido, O Amigo do Rei e da Nação, O Constitucional, 
O Conciliador (do Maranhão), o Revérbero Constitucional Fluminense e outros.
14 Ver o ponto seguinte deste texto.
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“panfletos políticos em séries editadas periodicamente”, mas salientam que, em 
vários deles, “exercitaram a pena os melhores escritores da época”.

A ausência de sofisticação no discurso dos novos periódicos facilitava, no 
entanto, a difusão das novas ideias junto da população (Vargues, 1997). Carlos 
Carrasco, Cecília Cunha e Joaquim Pintassilgo (1983, p. 66) notam que o vintismo 
trouxe consigo “o gosto pelo jornal”, faceta não despicienda para a evolução do 
jornalismo português e que permitiu a solidificação de uma esfera pública bur-
guesa em Portugal, a partir dos periódicos políticos.

Os jornais começaram, nessa altura, a ser apregoados e vendidos nas ruas, 
competindo pela atenção do público. Os próprios ardinas, que, naturalmente, 
queriam ver o seu rendimento aumentar, estimulavam a competição, cada um 
gritando pelo seu jornal mais alto do que o colega. O principal crítico coevo da 
liberdade de imprensa, o padre José Agostinho de Macedo (1821a: 13), descreveu 
nos seguintes termos o novo ambiente periodístico:

Quem não conhece o peso desta praga devastadora (...) quando pela manhã 
(...) uma nuvem de rapazes, ministros executores da praga, levanta as des-
concertadas vozes e grita (...): “Quem leva o Astro? Quem vem ao Liberal? (...)”. 
Isto em todos os becos, em todas as alfurjas, às portas de todas as tabernas. 

O padre José Agostinho de Macedo distinguiu-se entre os mais prolixos 
adversários da imprensa política livre trazida pelo liberalismo vintista. Em 
fevereiro de 1821, lançou o seu panfleto Exorcismos Contra Periódicos e Outros 
Malefícios15. Nele, Macedo sustenta que a profusão de periódicos com posições 
políticas díspares e exacerbadas contribuiria para instaurar a anarquia e impe-
diria a necessária obtenção dos consensos e da tranquilidade que a governação 
exigiria. 

Ao século da política, que outra praga se devia adotar que não fosse a dos 
periódicos políticos? (...) Portugal está coberto, alastrado, entulhado de perió-
dicos (…). A multidão dos faladores fez parar a majestosa Torre da Babiló-
nia: onde todos falam ninguém se entende. (...).Mentem, tanto dizem, tanto 
desdizem, tão mal, tão fora do tempo querem propor coisas, demolindo em 
lugar de consertar, que o povo alucinado (...) cuida que se obra no Governo 

15 Lançou ainda outros, como Cordão da Peste ou Medidas contra o Contágio Periodiqueiro e, eventualmente. 
Forja dos Periódicos ou Exame do Aprendiz Periodiqueiro, o Braz Corcunda, O Brás já sem Corcunda e Já Fui 
Corcunda ou a Zanga dos Periódicos. Corcunda era o epíteto metafórico dos defensores do autoritarismo 
régio (corcundas porque se vergavam servilmente ao poder real).
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e no congresso como os periodiqueiros falam, [cuida que o Governo e o 
congresso] têm as mesmas ideias incendiárias, subversivas, destampadas, 
que há impressas nos periódicos (...), [que] revoltam e desorientam a Nação 
(...). É justo ganhar dinheiro (...), mas três vinténs por parvoíces... (Macedo, 
1821a: 1-14)

No mesmo opúsculo (Exorcismos Contra Periódicos e Outros Malefícios), Agos-
tinho de Macedo critica, ainda, os que abandonavam os seus ofícios para se 
consagrarem a um periodismo de fraca qualidade. Em acréscimo, dá pistas não 
só para se perceber a origem social e cultural de muitos dos “jornalistas” portu-
gueses das primeiras décadas de oitocentos, mas também para se compreender 
como funcionavam e eram vendidos (segundo ele, aos incautos) os periódicos 
de então:

Mas quem são os periodiqueiros? (…) Sapateiros (...), livreiros, passama-
neiros, cabeleireiros (...). A quem lembraria que no momento em que Por-
tugal mais necessitava de mais luzes, mais ciência, mais conhecimentos, 
que coadjuvassem a mais árdua e difícil empresa, (...) tudo seria desampa-
rado e (...) os seus cultores se convertiam em periodiqueiros? Parece que 
para a grande arte de escritor se não necessita de outra coisa mais que 
saber formar bem ou mal, tortos ou direitos, os caracteres do alfabeto. (...) 
Fugi diabos, ide para as vossas oficinas, tornai para a enchó, para o sar-
rafo. Se podes fazer bem uma cadeira, para que te metes a fazer tão mal 
um periódico? 
(...)
Ora se é praga deixar o próprio ofício para ser periodiqueiro, ainda é maior 
flagelo não ter ofício nenhum senão o de periodiqueiro. Vivia um ocioso 
pelos cantos dos botequins (...) e de repente salta ao mundo com um perió-
dico (...). Que quer este diabo com a folha diária ou semanária? Ilustrar a 
Nação? Como? Copiando muito mal da aluvião dos periódicos castelhanos 
(...), retalho aqui, fala acolá, reflexão além, mas tudo sem ordem, sem uma 
ideia dominante, sem um fim, e quando este devia fixar a opinião sobre um 
objeto único, grande, público, vantajoso à causa, não faz mais que desvai-
rá-la de tal maneira que ninguém se entende (...). O pior é abrir as portas às 
correspondências, ou reais, ou fantasiosas, e transcrever quantos desaforos 
lhe enviam, ou fingem que lhe enviam. Que vantagens tem tirado a Nação 
desta praga periodical (...)? Talvez maiores males do que bens. Segue-se a 
uma mal entendida liberdade de falar uma mais mal entendida liberdade de 
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pensar, e obrar.
(...)
É preciso ilustrar a Nação (...), é preciso que o povo conheça o que se faz, 
para aprovar o que se faz, (...) porém os meios são os periódicos? Basta que 
qualquer diabo (...) pegue na pena e escreva um periódico (...) e o último diz o 
mesmo que o primeiro, e todos com uma linguagem avessa (...) e (...) parvoíce 
em política. Eu os tenho observado (...), são verdadeiros camaleões, tomam 
a tintura do ar que respiram. Nove meses os vi franceses de gema, nunca 
falavam em Napoleão que não viesse o trambolho “O Grande” (...). Pois este 
(...) periodiqueiro apenas aí aportaram os ingleses parecia um cidadão de 
Londres.” (Macedo, 1821a: 3-8)

Ainda em 1821, Agostinho de Macedo deu à estampa o seu segundo panfleto 
contra a liberdade de imprensa. Teve por título O Cordão da Peste ou Medidas 
Contra o Contágio Periodiqueiro. No panfleto, profundamente reacionário, o autor 
desenvolve um dos seus temas prediletos: o da ignorância de grande número 
de redatores de jornais, quer sobre a alma dos portugueses, quer sobre os meca-
nismos da governação, sobre os quais sentenciavam sem sequer a sua vida 
saberem gerir:

Eu não falo daquela ignorância que provém da absoluta carência de luzes, 
de instrução e conhecimentos, que provém da instituição de alguns nos 
ofícios braçais, tão úteis à Pátria (...); nem falo daquela ignorância que nou-
tros provém da ociosidade e pobreza (...); falo daquela ignorância em que os 
(...) da política e publicismo [outro sinónimo então usado para jornalismo] 
exibem a respeito da índole, do carácter e dos sentimentos da Nação para 
quem escrevem e que eles querem, ou dizem que querem, ilustrar. (...) Eis a 
primeira bostela, a ignorância do carácter geral da Nação (...).
O que estes homens (...) querem é governar. E a si, sabem eles governar-se? 
Alguns conheci eu, antes de rebentar a peste, e que agora dão grandes pla-
nos de economias, de finanças e melhoramentos, que não digo que sabiam 
governar a sua casa, porque não a tinham, nem eira, nem beira, nem ramo 
de figueira.” (Macedo, 1821b: 9-15)

Um segundo ponto que merece, novamente, a atenção de José Agostinho de 
Macedo no Cordão da Peste prende-se com a nefasta influência dos jornais sobre 
a opinião pública. Para o autor, o público é iludido pelos jornais, “cuidando que 
os periodiqueiros são os órgãos (...) do Governo e que o Governo quer fazer o 
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que os periodiqueiros dizem. (...) Não só querem ser os mestres da Nação, mas os 
mestres do Governo” (Macedo, 1821b: 12-14). Essas breves frases têm ainda outra 
leitura. Macedo notava já que a imprensa se tendia a substituir aos mecanismos 
próprios da democracia representativa – ou seja, ao Parlamento – no processo 
decisório e que cada jornal se arrogava ser o representante da Nação.

Apesar das críticas mordazes, algumas eventualmente pertinentes, que 
os contrarrevolucionários fizeram à imprensa vintista, entre 24 de agosto de 
1820 e a Vilafrancada de 27 de maio de 1823 nasceram e circularam vários 
periódicos liberais, vinculados não a partidos políticos, que ainda não exis-
tiam, mas somente aos pontos de vista pessoais dos indivíduos que os promo-
viam, redigiam e editavam. São os casos, por exemplo, dos seguintes periódi-
cos lisboetas: 

– O Português Constitucional (22 de setembro de 1820 a julho de 1821), editado 
por Nuno Álvares Pereira Pato Moniz, sucedido por O Português Constitucio-
nal Regenerado (1 de agosto de 1821 a 30 de março de 1822); 

– O Independente (1821-1822), liderado por José Joaquim Ferreira de Moura e 
Manuel Fernandes Tomás; 

– O Astro da Lusitânia (30 de outubro de 1820 a 15 de abril de 1823), talvez 
o mais impactante periódico liberal português publicado no período sub-
sequente à Revolução Liberal, redigido por Joaquim Maria Alves Sinval. O 
jornal tornou-se notado pelas críticas que não hesitava em fazer ao Governo 
liberal;

– Mnemosine Constitucional (25 de setembro de 1820 a 30 de junho de 1821), edi-
tado por Henrique de Campos Ferreira de Lima, com a colaboração de Pedro 
Alexandre Cavroé, que por vezes é mencionado como redator principal; 

– O Liberal (28 de setembro de 1820 a 29 de agosto de 1821), de António Maria 
do Couto; 

– O Amigo do Povo ou Sentinela da Liberdade (1820-1821), de Manuel José Gomes 
de Abreu Vidal, que, surgido no campo liberal, acabou por se tornar num 
crítico do liberalismo. 
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Fora da capital também se fundaram e circularam periódicos de cariz liberal, 
tais como os seguintes:

– Manifesto da Razão, em Coimbra;

– Génio Constitucional (2 de outubro de 1820 – 30 de dezembro de 1820), o 
mais importante periódico liberal portuense enquanto foi publicado, edi-
tado por Alfredo Braga e António Luís de Abreu.

– Diário Nacional, primeiro periódico liberal publicado no País, afeto à Junta 
Provisional do Governo Supremo do Reino, publicado somente de 26 de 
agosto a 5 de setembro de 1820, sucedido por A Regeneração de Portugal, tam-
bém de breve duração (18 a 26 de setembro de 1820) e, depois, por O Correio do 
Porto (27 de setembro de 1820 a 7 de maio de 1834), de João António Frederico 
Ferro e Joaquim Rodrigues de Andrade. O Correio do Porto, nascido liberal, 
acabaria por virar a casaca e aderir, mais tarde, ao absolutismo, altura em 
que já terá sido redigido pelo padre Alvito Buela Pereira de Miranda. O Cor-
reio do Porto afastava-se, no entanto, da linha editorial dos restantes perió-
dicos por ter um perfil predominantemente noticioso, o que lhe valeu não 
ter sido suspenso quando os liberais iniciaram a repressão aos periódicos 
contrarrevolucionários, no início de 1823.

Para se ter uma ideia do que diziam estes periódicos sobre ao que vinham, 
atente-se na Introdução do Astro da Lusitânia, no número de 30 de outubro de 1820, 
escrita pela mão do intelectual Joaquim Maria Alves Sinval, seu editor. Com uma 
perspetiva combativa, o editor procurava influenciar a governação, não temia em 
acusar o Antigo Regime pelos males de Portugal e em assumir-se como “porta-
-voz” dos leitores e até do povo em geral:

Portugal acaba de fazer uma revolução, que nas idades futuras passará por 
milagrosa, e servirá ainda de prova de que seus habitantes conservarão 
alguns restos de virtude, apesar dos contínuos assaltos do despotismo, que 
não podendo estender o cetro de aço sobre uma Nação moribunda, unica-
mente tratava de fazer-nos perder aquele caráter com que tanto se ilustra-
ram os nossos maiores nos dourados séculos da monarquia lusitana.
Por um sistema desde longo tempo combinado foram os portugueses pri-
vados de tudo quanto pertencia ao Governo, à legislação e administração 
da fazenda: todos esses importantes objetos foram reservados unicamente 
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para certos indivíduos privilegiados e que dispunham de tudo sem respon-
sabilidade alguma. Não havia entre nós quem ousasse pedir contas das ren-
das do Estado, quem pedisse as razões e os motivos de tantas leis ineptas e 
parciais. Nós não tínhamos verdadeiramente pátria.
Por outra parte, os prémios e as aparatosas honras concedidas àqueles que mais 
se esmeraram em devorar a substância da Nação, ou iludir com a capa da hipo-
crisia um príncipe que a providência destinou para fazer a felicidade dos seus 
povos, faziam desviar do caminho da virtude aqueles que não se contentavam 
só com a doce satisfação de haver cumprido o seu dever. Estas, e muitas outras 
causas cuja narração seria longa, e penosa, arrojaram a Nação num conjunto 
de males cuja existência todos nós sentíamos e para cuja reforma fizemos uma 
revolução única no seu género. É porém digno de notar-se que havendo hoje em 
Portugal tantos homens de letras ocupados em escrever jornais e periódicos, 
ainda nenhum deles se lembrasse de patentear aos olhos do povo português 
quais eram esses vícios, esses abusos, essas instituições monstruosas, que nas-
cidas nos séculos da (...) ignorância, se têm conservado até aos nossos dias, a des-
peito do bom senso e da filosofia. Ainda nenhum entre nós se lembrou de apon-
tar os remédios indicados pela nova ordem das coisas em que somos entrados.

A imprensa do campo liberal do período 1820-1823 não foi homogénea. Havia 
várias correntes de opinião entre os redatores e editores de jornais políticos 
liberais, sendo estes periódicos meras correntes de transmissão das ideias dos 
primeiros. Entre os jornais liberais de mais sucesso contam-se, mesmo, alguns 
antigovernamentais, como o Astro da Lusitânia, a ponto de o Governo ter sido 
impelido a não apenas usar o Diário do Governo16, fundado a 16 de outubro de 1820, 
para se embrenhar na luta política, mas também a fundar periódicos pró-gover-
namentais, como O Censor Lusitano (9 de setembro de 1822 a 11 de abril de 1823).

A liberdade de imprensa foi, curiosamente, aproveitada pelos seus inimigos 
para denegrir o regime liberal. A partir de 1821, surgiram, em Portugal, periódi-
cos contrarrevolucionários17, tais como os seguintes: 

– Gazeta Universal, principal periódico dos defensores do autoritarismo 
régio, surgida a 1 de maio de 1821 e terminada a 6 de março de 1823, tendo por 

16 A Gazeta de Lisboa vinculou-se ao Diário do Governo a 30 de dezembro de 1820, data em que, com a 
Gazeta, saiu também o Diário do Governo.
17 Alguns dos quais, no início da sua publicação, para apalpar o terreno, sem mostrar ao que 
verdadeiramente vinham, pareciam alinhar pelo diapasão liberal, casos da própria Gazeta Universal, do 
Correio do Porto e de O Patriota.
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redatores principais Joaquim José Pedro Lopes, que fora redator da Gazeta 
de Lisboa no momento da Revolução Liberal, e o famoso e truculento padre 
José Agostinho de Macedo, campeão intelectual da luta pela reinstituição 
do absolutismo18; 

– O Patriota (27 de setembro de 1820 a 17 de dezembro de 1821), lançado por 
Almeida Sandoval; O Patriota Sandoval, editado pelo mesmo Sandoval, mas 
somente de 4 a 25 de janeiro de 1822, até que foi suspenso, tendo sido suce-
dido por O Novo Hércules (28 de setembro a 4 de dezembro de 1822); 

 – Trombeta Lusitana (1822-1823, datas incertas), sucedido por O Rabecão (4 de 
janeiro a 8 de março de 1823), A Segarrega (15 de fevereiro a 12 de março de 
1823), A Gaita (22 de fevereiro a 5 de março de 1823); O Serpentão (março de 
1823) e A Sanfona (1823), redigidos por Francisco de Assis de Castro e Men-
donça, caracterizados pela ironia, que se nota logo nos títulos, com o fim de 
formar “uma orquestra completa”; 

– O Noticiador Conciso, nascido e morto em Coimbra, em 1823, tendo durado 
de 15 de maio a 3 de julho, já que não se justificaria a sua continuação depois 
da Vilafrancada. 

Paradoxalmente, os periódicos contrarrevolucionários foram perseguidos 
pelas autoridades liberais, teoricamente defensoras da liberdade de imprensa, 
e, alguns deles, censurados ou mesmo suspensos, como o já referido O Patriota 
Sandoval19 e mesmo o mais moderado Gazeta Universal, que cessou a publicação 
em março de 1823, no estertor da ordem constitucional. Por alguma razão, outro 
folheto periódico (ou, pelo menos, semiperiódico ou seriado) contrarrevolucioná-
rio, intitulado Navalha de Figaró ou a Palmatória do Padre Mestre Inácio Administrada 
aos Seus Discípulos, do qual se conhecem três números, terá circulado clandesti-
namente no País, sem data nem local de edição, talvez para fazer crer que seria 
impresso em Londres. Este folheto não hesitou em propagar o boato de que os 

18 Outros nomes distintos da causa absolutista foram Acúrsio das Neves, autor das Cartas de um 
Português aos Seus Concidadãos; José da Gama e Castro, o mais bem preparado intelectual absolutista 
coevo; o seu irmão Francisco de Assis de Castro e Mendonça, autor de A Facécia Liberal e o Entusiasmo 
Constitucional e da sucessão de periódicos antiliberais irónicos iniciados por A Trombeta Lusitana; e 
Almeida Sandoval, autor e editor dos periódicos O Patriota Sandoval e O Novo Hércules, entre outros.
19 Chegou a ser publicado em Badajoz, onde o seu redator, perseguido pelo poder liberal, se refugiou.
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líderes liberais Fernandes Tomás e Borges Carneiro teriam recebido dinheiro de 
Inglaterra (exemplo concreto de fake news).

A partir do início de 1823, adivinhando-se a contrarrevolução, o regime liberal 
apertou o controlo sobre a imprensa e adotou mesmo medidas repressivas con-
tra periódicos contrarrevolucionários e antiministeriais. Por isso, vários deles 
sucumbiram até abril desse ano (Gazeta Universal, Trombeta Lusitana, Astro da Lusi-
tânia, etc.).

2. REGIME JURÍDICO DA IMPRENSA NO VINTISMO

O triunfo liberal deu ao País liberdades cívicas que este nunca tinha conhecido. 
A liberdade de imprensa, enquanto manifestação do direito à livre comunicação 
do pensamento, foi uma das principais liberdades instituídas em Portugal, pela 
primeira vez, pelo regime liberal. Mas o vintismo não trouxe consigo a extinção 
da censura prévia a livros e periódicos, que provinha do Antigo Regime, apesar 
das disposições legais e constitucionais que, à partida, induziriam a uma dife-
rente leitura da situação. O que o vintismo trouxe de novo foi a determinação 
dos assuntos cuja abordagem obrigava à submissão de provas aos censores, dei-
xando todos os restantes à consideração mais ou menos livre dos autores e edito-
res, debaixo do abrigo do preceito constitucionalmente acolhido da liberdade de 
imprensa.

Assim, até à Revolução Liberal mantiveram-se as práticas de licenciamento e 
censura prévia exercidas arbitrariamente pelos representantes do Estado (poder 
civil) e da igreja (poder religioso) sobre todos os assuntos; após 24 de agosto de 
1820, foi estabelecida a tipologia de conteúdos passíveis de censura prévia, ainda 
que o controlo sobre a imprensa tenha vindo a ser sucessivamente apertado, face 
à intensificação das críticas aos governos liberais, a partir dos últimos meses de 
182020.

Os conteúdos de livros e periódicos passíveis de obrigarem a exame prévio 
foram estabelecidos entre setembro e outubro de 1820, ao mesmo tempo que foi 

20 Por exemplo, o Astro da Lusitânia foi impedido pelos censores de publicar um artigo em que relatava 
uma repreensão de que tinha sido alvo na Intendência-Geral da Polícia por ter acusado o Governo 
pelo atraso na investigação a um incêndio no Terreiro do Paço, tido por um atentado contra a ordem 
liberal. O Patriota viu censurado um artigo em que acusava o Governo de não fazer reformas, pelo que, 
em jeito de protesto, o publicou, deixando em branco os espaços cortados pela censura (número de 3 
de novembro de 1820). O Amigo do Povo ou Sentinela da Liberdade foi repreendido, algo levianamente, por 
ter traduzido e republicado um artigo sobre a condessa de Berry, originalmente publicado no London 
Chronicle.
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nomeada uma comissão21 de cinco censores, dois dos quais transitados direta-
mente da censura régia do Antigo Regime, centrada no Desembargo do Paço. No 
entanto, esta comissão, ainda que incómoda para os editores dos periódicos mais 
interventivos – necessariamente mais controlados – ou que não cumpriam as 
regras de obtenção de licença de circulação, a breve trecho deixou de ter controlo 
totalmente eficiente sobre o enorme afluxo de textos para exame, ainda que, por 
receio, os jornais moderassem as críticas quando anteviam que podiam ter pro-
blemas com a censura e ver a sua publicação suspensa (Tengarrina, 2013: 351).

Efetivamente, o Governo Interino de Lisboa, instituído a 15 de setembro de 
1820, promulgou, logo a 21 de setembro (publicada na Gazeta de Lisboa a 22 de 
setembro), uma portaria reguladora da censura prévia, seguida de anúncio ofi-
cial regulador, que impunha como limites à liberdade de imprensa a religião, o 
Rei e a dinastia reinante, a futura Constituição, a urbanidade e os bons costu-
mes22, nomeadamente os insultos pessoais, e as críticas às nações estrangeiras 
(fig. 1). De algum modo, o Governo Interino intuía que a explosão de liberdade 
vintista se materializaria na proliferação de novos periódicos, de cariz político, 
obrigando à sua regulamentação provisória, nomeadamente, nos termos da 
portaria de 21 de setembro, “enquanto pelo poder legislativo, em Cortes, a quem 
compete, se não fixa uma regra invariável”. Nesse aspeto, o Governo Interino 
opunha-se à Constituição de Cádis23, que tinha sido aceite pelos liberais revolu-
cionários e pelos militares (de quem, em última instância, podia depender a sorte 
da Revolução Liberal), a 11 de novembro de 1820, como documento norteador do 
funcionamento do Estado português até ao estabelecimento das Bases da Cons-
tituição e de uma Constituição própria para o Reino.

21 Conta Tengarrinha (2013: 350) que esta comissão de censura teve vários problemas não apenas 
com os periódicos censurados mas também com a Impressão Régia, que não lhe enviava os textos 
que imprimia; com os serviços alfandegários, que não procurava o aval da comissão para impedir ou 
autorizar a entrada e saída de livros e periódicos do Reino; e com o Desembargo do Paço [seria hoje 
equivalente ao Supremo Tribunal de Justiça], que não cedia de bom grado à comissão os poderes que 
antes eram seus.
22 Os censores bateram-se contra os insultos pessoais dos frequentemente desbocados periódicos 
deste tempo.
23 No art.º 371.º, a Constituição Espanhola de Cádis assegurava aos espanhóis a “liberdade de escrever, 
imprimir e publicar as suas ideias políticas sem necessidade de licença, revisão ou aprovação alguma 
anterior à publicitação”.
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FIG. 1 – Portaria reguladora da censura de 21 de setembro de 1820 e anúncio oficial anexo.
FONTE: reprodução do original (Gazeta de Lisboa, 229, 22 de setembro de 1820: 4).

Nova portaria, datada de 5 de outubro de 1820 e publicada na Gazeta de Lisboa 
de 14 de outubro de 1820, permitiu a entrada e circulação em Portugal de perió-
dicos em língua portuguesa publicados no estrangeiro (fig. 2), ainda que sujeitos 
à censura da comissão nomeada nos termos da portaria de 21 de setembro, da 
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igreja e do poder judicial (Desembargo do Paço), sendo este o organismo que con-
feria a licença de circulação.

FIG. 2. Portaria de 5 de outubro de 1820 permitindo a entrada e circulação em Portugal de perió-
dicos escritos em português mas editados no estrangeiro.
FONTE: reprodução do original (Gazeta de Lisboa, 248, 14 de outubro de 1820: 6).

Alguns periódicos liberais – como o Astro da Lusitânia, crescentemente anti-
governamental – protestaram contra a manutenção da censura prévia, por vezes 
exacerbadamente, acabando por motivar a promulgação de nova portaria restri-
tiva da liberdade de imprensa, a 6 de dezembro de 1820. Essa portaria responsa-
bilizava os editores de periódicos e outros impressos “pelos ataques e insultos 
feitos a pessoas particulares”, principalmente quando resultavam da publicação 
de “cartas, notas ou comunicações anónimas”.
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FIG. 3. Portaria de 6 de dezembro de 1820.
FONTE: reprodução do original (Gazeta de Lisboa, 297, 11 de dezembro de 1820: 4).

A instituição da liberdade de imprensa no País foi incluída, posteriormente, 
nas Bases da Constituição aprovadas pelas Cortes a 9 de março de 1821, e a 12 de 
julho deste mesmo ano foi ratificada pelo Rei a primeira lei portuguesa sobre 
liberdade de imprensa (promulgada nas Cortes no dia 4), que aboliu, formal-
mente, a censura prévia, embora previsse a condenação dos abusos dessa liber-
dade24. Foi, no entanto, promulgada nova legislação limitadora da liberdade de 
imprensa, a 30 de janeiro de 1822. A nova legislação reforçava a responsabilização 
do editor ou impressor pelos escritos dos autores (os periódicos inseriam cartas e 
outras colaborações espontâneas dos leitores) e pelos ataques ao Estado, ao Rei e 
às autoridades religiosas, à religião católica e outros.

A Constituição liberal de 1822, a primeira que Portugal teve, assegurava, no 
entanto, nos artigos 7.º e 8.º, o direito à “livre comunicação do pensamento”, prin-
cípio estruturante da liberdade de imprensa, nos seguintes termos:

Art.º  7.º  A livre comunicação dos pensamentos é um dos mais preciosos 
direitos do homem. Todo o Português pode conseguintemente, sem depen-
dência de censura prévia, manifestar as suas opiniões em qualquer matéria, 

24 A lei regulava a propriedade intelectual, obrigava à indicação do lugar, ano de impressão e impressor 
nos impressos (art.º 4.º), determinava a responsabilidade de autores e editores pelos escritos (art.º 7.º), 
explicitava que os abusos da liberdade de imprensa podiam decorrer de escritos contra o catolicismo, o 
Estado, os bons costumes e os particulares (art.º 8.º), impunha penalizações, estabelecia juízes de facto 
em vários distritos e suas competências e instituía o Tribunal Especial de Proteção da Liberdade de 
Imprensa, estabelecendo as suas funções. [Pode consultar-se aqui: http://hemerotecadigital.cm-lisboa.
pt/LeisdeImprensa/1821/4Julho1821/4Julho1821_item1/index.html]
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contanto que haja de responder pelo abuso desta liberdade nos casos, e pela 
forma que a lei determinar.

Art.º  8.º  As Cortes nomearão um Tribunal Especial, para proteger a liber-
dade da Imprensa, e coibir os delitos resultantes do seu abuso, conforme a 
disposição dos art.ºs 177.º e 189.º. Quanto, porém, ao abuso, que se pode fazer 
desta liberdade em matérias religiosas, fica salva aos Bispos a censura dos 
escritos publicados sobre dogma e moral e o Governo auxiliará os mesmos 
Bispos, para serem punidos os culpados.
No Brasil haverá também um Tribunal Especial como o de Portugal.

Os art.os 177.º  e 189.º  da Constituição de 1822, por seu turno, dispunham o 
seguinte:

Art.º 177.º Haverá juízes de facto assim nas causas crimes como nas cíveis, 
nos casos e pelo modo que os códigos determinarem. Os delitos de abuso da 
liberdade de imprensa pertencerão desde já ao conhecimento destes Juízes.
Art.º 189.º Das decisões dos Juízes de facto se poderá recorrer à competente 
Relação, só para o efeito de se tomar novo conhecimento e decisão no mesmo 
ou em diverso conselho de Juízes de facto nos casos, e pela forma que a lei 
expressamente declarar.
Nos delitos de abuso de liberdade de imprensa pertencerá o recurso ao Tri-
bunal especial [previsto no art.º. 8.º] para o mesmo efeito.

Ou seja, a Constituição consagrava a liberdade de imprensa, mas também 
previa formas de punir o seu “abuso” – designadamente por intervenção dos juí-
zes de facto e de um tribunal especial. Todavia, apesar das disposições consti-
tucionais e legais, as condições políticas entre 1820 e 1823, os conflitos de poder 
entre os políticos, as autoridades e entre os próprios órgãos do Estado e o ritmo 
intenso de nascimento de novos periódicos, cada um defendendo determinados 
pontos de vista, deslocando, crescentemente, o espaço público, enquanto espaço 
de discussão sobre a política e o Governo, para o espaço simbólico dos jornais, 
tornaram relativamente inoperacionais as tentativas de controlo da imprensa. 
Efetivamente, vários jurados não funcionaram de todo e só terá havido 45 denún-
cias por abuso de liberdade de imprensa, das quais resultaram, somente, a conde-
nação de um jornalista antiliberal – Cândido de Almeida Sandoval (Tengarrinha, 
2013: 332). O Tribunal Especial de Proteção da Liberdade de Imprensa, por seu 
turno, também sofreu problemas burocráticos e jurídicos que emperraram a sua 
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ação e o tornaram inoperante, apesar de ver as suas funções reguladas por carta 
de lei de 25 de junho de 1822.

A partir do início de 1823, adivinhando-se a contrarrevolução absolu-
tista, o Governo liberal começou a reprimir a imprensa contrarrevolucioná-
ria e a imprensa liberal antiministerial, suspendendo as garantias legais e 
constitucionais.

É nesse ambiente tenso que os periódicos vintistas se vão mover e o discurso 
periodístico se vai transformar. A Gazeta de Lisboa, periódico oficial, não foi uma 
exceção.

3. O DISCURSO DA GAZETA DE LISBOA ANTES E DEPOIS DA 
REVOLUÇÃO LIBERAL

3.1 Metodologia

Para se caracterizar a Gazeta de Lisboa antes e depois da Revolução Liberal de 24 
de agosto de 1820, optou-se, por uma análise qualitativa e estrutural do seu dis-
curso, direcionada para as questões associadas aos enquadramentos (Goffman, 
1974), i. é., aos significados propostos nos textos, e à respetiva estrutura, tendo 
em conta as regras comuns da expressão jornalística noticiosa na imprensa, 
(Sousa, 2005). 

Partiu-se do pressuposto de que cada enunciador possuiu determinado(s) pro-
pósito(s). Assim, tentou-se determinar, a partir da deteção dos padrões discur-
sivos, quais os sentidos que a Gazeta de Lisboa propôs para o mundo, tendo em 
conta o momento transformador do vintismo, que mudou a história de Portugal 
e a história da imprensa do País. Dentro do mesmo contexto de investigação, 
procuraram entender-se as razões por detrás das opções discursivas encontradas 
na Gazeta de Lisboa e, a partir destas, explicar as ideias e os fins deste periódico no 
período analisado. Finalmente, buscou-se identificar e desvelar eventuais altera-
ções nas estruturas dos textos.

A história e a cultura foram encaradas como o pano de fundo contextual onde 
se podem encontrar explicações para a orientação discursiva dos periódicos do 
passado. Portanto, encarou-se o discurso da Gazeta de Lisboa como um resultado 
com significado de ações humanas com significado, realizadas num contexto 
histórico e cultural em que os sujeitos actantes partilhavam, pelo menos parcial-
mente, um campo comum de significação. Por outras palavras, entendeu-se que 
o conhecimento categorizado sob a forma de textos que a Gazeta de Lisboa ofere-
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ceu aos seus leitores contemporâneos refletiu, de algum modo, as circunstâncias 
históricas da época, os constrangimentos do momento e as preocupações, inte-
resses e desejos dos enunciadores e dos atores sociais que com eles interagiram.

Considerou-se, em sequência, que a análise histórica do discurso da imprensa 
ajuda a entender, ainda que pelo prisma de um olhar do presente, como as coisas 
que aconteceram fizeram sentido para os atores sociais do passado. Efetivamente, 
desde que surgiu, a imprensa apresenta algumas das primeiras versões sobre os 
acontecimentos que fazem a história; revela, por vezes, as intenções dos atores 
sociais que sobre ela agem ou que nela são referidos; e tem o poder de organizar, 
diacrónica e simbolicamente, as experiências aleatórias da vida em narrativas 
consistentes sobre a realidade, ajudando os leitores a produzirem sentido para o 
mundo e contribuindo para formar comunidades (Carey, 1988).

No que diz respeito ao processo de análise, procedeu-se, após a leitura siste-
mática de todos os números da Gazeta de Lisboa publicados entre julho e outu-
bro de 1820 (corpus), ao levantamento e recolha arbitrária de peças consideradas 
“exemplos-padrão” (Sousa, 2006: 303-304; Scheufele, 2008a: 969), e à determina-
ção dos principais pontos de vista, ou enquadramentos (Goffman, 1974), ou ainda 
significados, que estes textos sugeriram aos leitores sobre os temas versados. 

Tentou perceber-se quais as razões para o comportamento discursivo do 
periódico, quer no que respeita aos padrões de seleção dos assuntos e à forma 
de os apresentar e enquadrar, propondo determinados significados aos leitores, 
quer no que respeita às necessidades e aos condicionalismos vivenciados. 

Adotou-se na análise qualitativa do discurso da Gazeta de Lisboa uma pers-
petiva hermenêutica não crítica, matizada pela compreensão interpretativa dos 
discursos (Palmer, 1969; Ricoeur, 1987; Gadamer, 1999).

Interpretar e compreender, de acordo com Ricoeur (1987), Gadamer (1999) 
e Schleiermarcher (cit in. Palmer, 1969), implica estudar: os signos usados pelo 
autor ou autores do discurso; os elementos do próprio discurso; o contexto em 
que o discurso foi produzido; e a ligação entre as partes constitutivas do discurso. 
Neste contexto, buscou-se, pois, compreender e interpretar o objeto procurando 
desvelar o significado que os produtores dos textos poderão ter pretendido dar às 
suas próprias palavras. Tiveram-se em consideração, na interpretação dos dados 
recolhidos, as ideias de Maidment (1996), autor que sustentou que os periódicos 
do passado não são espelhos da realidade nem puras evidências da sociedade do 
seu tempo. Antes devem ser encarados como produtos sociodiscursivos centrais 
à cultura do seu tempo. Os conteúdos dessas publicações devem ser analisados, 
segundo o autor, tendo em consideração o tema, a linguagem, o contexto político 
e o contexto sociocultural em que foram produzidos.
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Os significados propostos pelos textos, ademais, não podem ser vistos como 
unívocos e limitados. Tal como sugere Scheufele (2008a: 968), são significados 
abertos à interpretação dos leitores – os de ontem e os de hoje – que não podem, 
portanto, ser, redutoramente, encarados apenas em termos de uma dialética 
poder/resistência (Fairclough, 1995a; 1995b), nem de uma dialética inclusão/
exclusão (Foucault, 1970/1997; 1975/1999), nem sequer das relações de força dentro 
do campo jornalístico e dos campos que o cercam (Bourdieu, 1984).

Para a análise da significação tentou-se, assim, detetar e comparar “as estru-
turas de significado coerentes” (Scheufele, 2008a: 967) e os “padrões de signifi-
cado” (Scheufele, 2008a: 969) que emanam do discurso da Gazeta de Lisboa, mate-
rializados em elementos como os temas, particularmente o acompanhamento 
dos acontecimentos relacionados com a Revolução Liberal, os enquadramentos 
discursivos e os padrões de seleção dos temas. Os resultados interpretaram-se 
desde um contexto histórico, construído em função do que se conhece ou espe-
cula sobre a conjuntura portuguesa de 1820, pois a interpretação de um discurso 
deve atender não apenas ao discurso em si mas também ao contexto em que foi 
produzido (Scheufele, 2008a). Para tal fim, construiu-se, com base em pesquisa 
bibliográfica e documental, uma moldura histórica e cultural (atrás exposta) que 
permitisse a compreensão do fenómeno periodístico pré e pós-vintista, tal como 
este se materializou na Gazeta de Lisboa, para, com base nos registos documentais 
encontrados, se apontarem explicações possíveis. 

Encarada desde uma perspetiva interacionista, a história foi, consequente-
mente, entendida como o palco em que os produtores dos discursos simbólicos 
interagiram com outros atores sociais, individuais e institucionais, cada um 
desempenhando determinados papéis sociais significantes, mais estáveis no 
caso das instituições, mais diversificados no caso dos indivíduos. Por outras 
palavras, a história foi entendida como o palco para uma troca simbólica, plas-
mada na Gazeta de Lisboa, onde se negociou, entre indivíduos e instituições, a 
significação do mundo. (Sousa, 2006: 206-208).

A fim de facilitar a leitura, optou-se por adequar o português oitocentista à 
atual grafia do português.

3.2. Análise e discussão

A Gazeta de Lisboa, diário oficial, ostentava, no início do período de análise, as 
armas reais e a menção “Com privilégio de sua majestade”, não se notando quais-
quer alterações entre o número de 1 de julho e o de 30 de agosto, no qual é inserida 
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uma proclamação da Regência relativa à Revolução Liberal (fig. 4), primeira men-
ção ao assunto no jornal. As armas reais e a menção ao “privilégio” real reforça-
vam, dessa maneira altamente simbólica, a ligação da Gazeta de Lisboa ao poder 
real, na qualidade de periódico oficial. Cada número tinha, habitualmente, qua-
tro páginas, paginadas a uma coluna, mas outros há, sobretudo após a Revolução 
Liberal, que têm mais. Ocasionalmente, eram publicados suplementos ao jornal.

 
FIG. 4. Gazeta de Lisboa, n.º 154, de 1 de julho de 1820, e número 205, de 30 de agosto de 1820.
FONTE: reproduções dos originais.

Caso se comparem os primeiros números da Gazeta de Lisboa (fig. 5). de 1715, 
ao número de 1 de julho de 1820 (fig. 4), constata-se que, formalmente, o design 
do periódico sofreu poucas alterações em mais de cem anos (título centrado na 
primeira página, data a seguir, paginação a uma coluna, menção ao número à 
esquerda, ao alto, matérias encabeçadas pelo nome do País a que se referiam...), 
comprovando, assim, que a cultura periodística do século XVIII continuava pre-
sente, em Portugal, na alvorada do século XIX. As diferenças, ténues, registam-se 
na inclusão das armas reais a meio do título, que decorrem, tal como a informa-
ção de que o periódico gozava do privilégio real, do facto de ser o jornal oficial; no 
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cabeçalho mais arejado, com mais espaço em branco; no reforço da data de cada 
periódico pela inclusão de filetes horizontais; e na referência à data das notícias. 

 
FIG. 5. Capa do primeiro número da Gazeta de Lisboa, lançada sob o título Notícias do Estado do 
Mundo (10 de agosto de 1715), e do segundo número, já intitulado Gazeta de Lisboa (7 de agosto 
de 1715).
FONTE: reprodução dos originais.

Após 16 de outubro de 1820, a Gazeta de Lisboa conviveu com o Diário de 
Governo25 (fig. 6), até 30 de dezembro. Esse periódico foi lançado pelo Ministério 
para lutar contra os jornais opositores. Portugal teve, pois, dois jornais oficiais 
durante dois meses e meio, sendo que o novo título acabou por se tornar único, 
substituindo o primeiro enquanto diário oficial do Reino26. Curiosamente, até 
abril ou maio de 1821, ambos terão tido por redator Joaquim José Pedro Lopes.

25 A Gazeta de Lisboa assinalou, no número de 16 de outubro de 1820, o surgimento do Diário do Governo 
nos seguintes termos: “Publica-se hoje o Diário do Governo, que (além das notícias estrangeiras e objetos 
oficiais emanados das competentes secretarias) deve conter outros, onde pela natureza da sua doutrina 
se instrua o mesmo público sobre agricultura, comércio, navegação, artes e manufaturas, advertindo 
que serão inseridos quando não houver incompatibilidade com os das mencionadas secretarias.”
26 A Gazeta de Lisboa inseriu, a fechar o número de 30 de dezembro de 1820, o seguinte anúncio, que 
vinca a ligação ao Diário do Governo: “Ultimamente se anuncia ao público que no fim do corrente mês 
de dezembro acaba a publicação da Gazeta de Lisboa, ficando-a substituindo o Diário do Governo. (...)”.
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FIG. 6. Capa do primeiro número do Diário do Governo, de 16 de outubro de 1820.
FONTE: reprodução do original.

Ao nível dos conteúdos e do discurso, o que variou na Gazeta de Lisboa antes e 
depois da Revolução Liberal de 24 de agosto de 1820?

Na antecâmera da Revolução Liberal, o periódico oficial português, além de 
anunciar a legislação e nomeações e exonerações para cargos públicos, mantinha 
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a sua linha predominantemente noticiosa e informativa27 com que tinha nascido 
em 1715, sendo notória a sua vocação para o noticiário internacional, graças à 
inserção de numerosas peças traduzidas de periódicos estrangeiros28 ou extraí-
das de cartas diplomáticas e particulares, entre outras fontes. Algumas notícias 
eram breves e sintéticas e o seu conteúdo quase se resumia a um lead, respon-
dendo a quem, o quê, quando, onde e, por vezes, a como e porquê:

Petersburgo 13 de maio
As guardas imperiais e as outras tropas desta capital executarão no Campo 
de Marte a 17 deste mês grandes manobras em presença de S. M. o Imperador.

Não é surpreendente que as notícias respondessem, no século XIX, conforme 
já acontecia desde o século XVII ou mesmo desde o Império Romano, a quem, o 
quê, quando, onde e, por vezes, também a como e porquê. Tal como já por várias 
vezes se sustentou (cf. Sousa, 2008; Sousa, 2013; Teixeira & Sousa, 2015), essa estru-
tura corresponde àquela que se sugeria na Antiga Roma para bem contar uma 
novidade, conforme expressou Quintiliano nas suas Instituições. É visível, pois, 
que os gazeteiros – os portugueses e os estrangeiros de quem os portugueses 
copiavam o estilo quando transcreviam e traduziam notícias – do século XIX cul-
tivavam as regras retóricas que mais tarde moldariam o estilo informativo dos 
jornais de informação geral. Há mesmo que ter em conta que o domínio da retó-
rica era apanágio dos literatos da época. De facto, um estudante, até ao século XIX, 
precisava de estudar as sete artes gerais (Gramática, Retórica, Lógica, Aritmética, 
Geometria, Astronomia e Música) que eram tidas por artes liberais, no sentido de 
serem libertadoras, “isto é, libertavam o seu possuidor da ignorância que limitava 
a pessoa iletrada” (Van Doren, 2007: 182). As Instituições Oratórias de Quintiliano 
foram, aliás, um manual de estudo até ao século XIX. O domínio da retórica apli-
cado ao jornalismo emergente foi, inclusivamente, também um dos temas de que 
se ocupou Tobias Peucer na sua pioneira tese doutoral de 1690, a tese que sim-
boliza a inauguração de um novo campo de estudo – o campo do Jornalismo. A 
leitura da tese desse autor seiscentista prova, inclusivamente, que no século XVII 
se encontrava viva a tradição retórica da Antiga Roma, já que Peucer relembra, por 

27 Mesmo se as notícias pudessem obedecer, em certos casos, a uma lógica propagandística.
28 A título comprovativo, na Gazeta de Lisboa de 1 de julho de 1820 escrevia-se claramente que 
“Recebemos folhas de Londres até 21 de junho, de cujo conteúdo daremos extratos em algumas das 
seguintes gazetas”. A 3 de julho de 1820, data do número seguinte (dia 2 foi domingo), a Gazeta de Lisboa 
já trazia, assim, notícias de Riga, São Petersburgo, Frankfurt, Nápoles, Roma e Paris, além de Lisboa. A 
Gazeta de Lisboa também teria acesso à correspondência diplomática e outra para produzir notícias: “As 
cartas de São Petersburgo de 28 de abril (...)”.
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exemplo, que para se discorrer sobre o que acontece seria preciso “ater-se àquelas 
circunstâncias já conhecidas que se costuma ter sempre em conta em uma ação, 
tais como a pessoa, o objeto, a causa, o modo, o local e o tempo” (Peucer, 1690: 
XXI). Isto não é mais do que responder a “quem? ”, “o quê? ”, “porquê?”, “como?”, 
“onde? ” e “quando? ”. Esta sugestão de Peucer, importada da retórica clássica da 
Antiga Grécia e da Antiga Roma, mostra bem que a fórmula dominante para a 
construção de uma notícia está muito longe de ser uma invenção anglo-saxónica 
do século  XIX, antes resultando da retórica clássica, devidamente recuperada 
pelos literatos – incluindo-se aqui os redatores de periódicos – da época Moderna.

Outras notícias da Gazeta de Lisboa eram, curiosamente, mais desenvolvidas, 
incluindo, algumas delas, pormenores analíticos, como é o caso desta notícia, 
que abriu o número de 3 de julho de 1820 da Gazeta de Lisboa:

Rússia
Riga 10 de maio
(...) o Governo [russo] expediu um Ukase sumamente favorável aos interes-
ses dos estampadores de chitas da Rússia, mas muito prejudicial aos nego-
ciantes estrangeiros que negoceiam nestas fazendas na Rússia. Todas as 
fazendas estampadas postas à venda, de fabricantes russos, terão um pré-
mio [imposto] de 37 copeques por libra, importe do direito de introdução 
imposto sobre as fazendas brancas. Estes 37 copeques, unidos ao direito de 
1 rublo e 40 copeques que pagam as estamparias estrangeiras, produzem a 
favor do estampador russo uma vantagem de 1 rublo e 77 copeques por libra 
da Rússia. Acrescenta o Ukase que o mencionado prémio se concederá uni-
camente aos estampadores que encomendarem de fora as fazendas brancas 
(...). Não terão direito a este prémio os que tiverem comprado as fazendas 
brancas aos negociantes estrangeiros (...). 

O número de abertura do segundo semestre de 1820, datado de 1 de julho, 
exemplifica, igualmente, a ambição predominantemente noticiosa da Gazeta de 
Lisboa à época, embora com uma nuance significativa: o periódico inseria um 
curto artigo de apreciação de um texto publicado na Gazette de France. O Rei, 
D. João VI, estava, ao tempo, no Brasil e o mal-amado marechal britânico William 
Beresford29, figura tutelar do regime de Regência em Portugal, rumava a Ter-
ras de Vera Cruz para pedir ao soberano um reforço dos seus poderes. No texto 

29 A ele se deve a execução de Gomes Freire de Andrade e de outros Mártires da Liberdade, um grupo 
de maçons e liberais que, em 1817, procurou acabar com a tutela britânica e introduzir o liberalismo em 
Portugal – feito apenas logrado com a Revolução Liberal de 24 de agosto de 1820.
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em causa, a Gazeta de Lisboa não deixou de, indiretamente, estimular os leitores 
a integrarem-se na ordem estabelecida. Trata-se de um dos vários indícios que, 
desde as invasões francesas, prenunciavam o periodismo que estava por vir: um 
periodismo de intervenção política30, que, aliás, já era patente nos jornais dos 
emigrados liberais que iam circulando em Portugal. Eis o texto:

FRANÇA
Paris, 25 de maio
A Gazeta de França traz hoje o seguinte artigo curioso, e digno de atenção, 
principalmente daqueles homens que ainda têm a singeleza de se persua-
direm de que se tiram vantagens reais das novas teorias de governos e de 
revoluções nos estados, sem quererem estudar a origem, progresso e êxito 
da fatal revolução31 com que o nosso País provou ao mundo quanto deva 
tremer de tais transtornos, que só produzem males opostos aos bens que 
prometem os seus autores:
“Uma coisa bem digna de notar-se é que a Revolução nada alcançou do que 
queria; e outra coisa ainda mais notável é que foi condenada a ver renascer 
quanto havia destruído (...).
A Revolução queria em 1789 uma só câmara permanente (...) e nós temos 
duas câmaras que não são permanentes.
Achava ela que a representação da nobreza era desmedida, em comparação 
da do terceiro Estado, e nós vemos que o número dos pares pode acrescen-
tar-se indefinidamente, ao passo que o dos deputados é limitado por uma lei.
Em 1793 não queria a Revolução reis em França nem mesmo na Europa, 
e poucos anos depois tínhamos em França um imperador que dobrou o 
número dos reis da Europa.
Queria a revolução estabelecer em toda a parte repúblicas, e vemos que 
estão destruídas todas (...).

30 Há vários exemplos que poderiam ser dados. Por exemplo, o primeiro número do Diário Lisbonense, 
primeiro diário português, de cunho antinapoleónico, já apontava nesse sentido, anos antes, em 
1809. O texto de abertura indiciava, totalmente, uma enorme vontade de intervenção pública de cariz 
político, a fim de suscitar a adesão dos portugueses não apenas à ordem social estabelecida, mas 
também à luta contra os franceses: “A longa e sanguinolenta guerra que tem dilacerado o continente 
vai a pôr termo. Ela se não pode estender a mais do verão do ano que vem de 1810. As mudanças 
extraordinárias, a perda do equilíbrio e as pérfidas usurpações, que têm derrubado uma grande parte 
dos tronos, fez conhecer de uma vez à Europa os seus interesses e obrigar a lançar mão das armas para 
repelir a ambição da França (...).”
31 O redator referir-se-ia à conspiração dos Mártires da Liberdade (1817).
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Proscreveu a Revolução duas vezes a família dos Bourbons e duas vezes 
subiu ao trono a família dos Bourbons.
(...)
Tinha a revolução abolido a nobreza, e hoje achamo-nos com duas castas de 
nobreza, antiga e nova;
(...)
A Revolução tinha proscrito os sacerdotes, e os sacerdotes oram no altar; 
tinha demolido as igrejas, e as nossas igrejas estão restauradas; tinha ani-
quilado (...) a religião católica, e a religião católica está declarada a religião 
do Estado.
Tinha a Revolução anunciado que a França não faria conquistas, e os nossos 
exércitos chegaram a estar acampados dentro dos muros de Moscovo.
Tinha querido a repartição igual dos impostos (...) e acha-se que o povo está 
pagando dez vezes mais impostos do que nunca.
Tinha querido preencher o déficit; nada mais justo; mas a nossa dívida é hoje 
cinco vezes maior em juros do que então era em capital.
Que mais queria? A abolição da tortura? Mas quem a aboliu não foi um Bour-
bon? E não é aos Bourbons que deve a França as outras boas instituições? E 
que deve à Revolução? Desgraças.

Mais clara a Gazeta de Lisboa não podia ser. Transcrevendo a Gazette de France, 
beneficiava, indiretamente, da sua autoridade simbólica (a França, apesar de 
tudo, continuava a ser um referente para Portugal) sobre o respeito pela ordem 
social e política estabelecida, centrada na figura do Rei.

Os restantes conteúdos desse número da Gazeta de Lisboa, o primeiro do 
segundo semestre de 1820, eram maioritariamente noticiosos e caracterizam 
bem o tipo de noticiário que se podia encontrar num periódico noticioso desse 
tempo. 

Da Grã-Bretanha, com data de 10 de junho, vinha a segunda notícia, sobre 
uma petição apresentada pelos católicos ingleses ao Rei, no sentido de influenciar 
o Parlamento a alterar a legislação que limitava os direitos dos praticantes desta 
religião e os encarava como gente suspeita de falta de lealdade à coroa britânica. 
Era, inequivocamente, uma notícia com a qual os portugueses, maioritariamente 
católicos, se podiam identificar. Nada, na notícia, desafiava a ordem social; pelo 
contrário, reconhecendo-se o poder de um rei, a notícia evidenciava o desejo de 
plena integração social que sentiriam os católicos britânicos, animando, indire-
tamente, os portugueses – decerto agitados pelas notícias que desde a Revolução 
Francesa iam circulando em Portugal, tendência acentuada pelos periódicos dos 
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emigrados liberais que eram introduzidos clandestinamente no País – a aceita-
rem a ordem social estabelecida.

A terceira notícia era local. Dava conta da celebração que, em Lisboa, fizeram 
os pescadores da Ericeira, a 24 de junho de 1820, dia em que se celebra São João, 
o dia com o nome do soberano de então, para agradecer a redução das taxas e 
impostos sobre o peixe. Os pescadores, acompanhados de uma banda militar, 
tinham parado na casa de cada um dos membros do Governo para agradecerem 
a medida. Eis os termos em que o diário se referia a D. João VI por tão pequeno 
gesto: “Nosso Clementíssimo Soberano”, “Monarca” que “todos os portugueses 
(...) se ufanam de ter”, “verdadeiro Pai da Pátria, um Príncipe constantemente 
dedicado”. Por isso, os pescadores “nos vivas que deram a Sua Majestade e à Real 
Casa de Bragança, com o mais vivo entusiasmo, se patenteavam o júbilo e a gra-
tidão”. Eventualmente, o discurso da notícia, intrometendo a propaganda real na 
informação, provavelmente indicia a agitação que eventualmente se sentiria no 
País, não só porque o Rei permanecia no Brasil mas também porque novas ideias 
liberais se iam espalhando, avivadas pela imprensa clandestina liberal que, publi-
cada no exterior, também circulava em Portugal. Pode observar-se igualmente, 
tendo em consideração os exemplos aduzidos, que a Gazeta de Lisboa listava as 
notícias de acordo com a ordem com que o redator ou redatores delas tomavam 
conhecimento e não de acordo com critérios geográficos, cronológicos ou mesmo 
de relevância informativa.

Os restantes conteúdos do diário oficial de 1 de julho de 1820 respeitavam ao 
movimento de navios na barra de Lisboa e a “avisos” diversos, maioritariamente 
anúncios publicitários, mas também o registo oficial da mudança do administra-
dor de uma comenda e ainda a cotação do papel-moeda e de patacas.

Os números seguintes da Gazeta de Lisboa do segundo semestre de 1820 não 
se afastam muito dessa estrutura simultaneamente oficial e noticiosa, mesmo 
quando as notícias podiam servir um propósito político-propagandístico em 
favor da ordem social e da estrutura de poder. Os decretos de nomeações, por 
exemplo, testemunhando o poder real, foram constantes na Gazeta de Lisboa. 

Frequentes, também, eram as notícias da Corte, no Rio de Janeiro. Os por-
tugueses de Portugal queriam saber o que se passava com o seu Rei e com a 
família real, que estavam longe do País e o governavam por interpostas pessoas, 
nomeadamente pelo odiado Beresford e pelo Conselho de Regência, a partir do 
Rio de Janeiro. O número de 3 de julho de 1820, por exemplo, inseria a seguinte 
notícia sobre a comemoração do primeiro aniversário da futura rainha D. Maria 
II quase três meses antes (as notícias, vindas de barco, demoravam a chegar). A 
notícia revelou-se mais uma ocasião para propagandear o poder real, mesmo que 
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exercido à distância, e a aparente normalidade da permanência do Rei no Rio 
de Janeiro, que tornava o País, conforme se criticava na altura, “uma colónia da 
colónia”:

Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves
Rio de Janeiro, 5 de abril
Terça-feira, 4 do corrente (Dia de Grande Gala, segundo as Ordens de El-Rei 
Nosso Senhor, expressas na circular abaixo transcrita), completando a Sere-
níssima Senhora D. Maria da Glória, princesa da Beira, o seu primeiro ano, 
concorreram ao paço o corpo diplomático, a Corte e muitas pessoas das clas-
ses mais distintas, que tiveram a honra de beijar a mão a Sua Majestade 
à sua augusta família, por este motivo de tanto júbilo, tendo parte em tão 
digno aplauso as fortalezas que guarnecem este porto e as embarcações nele 
surtas, com as demonstrações do costume.

No dia da Revolução Liberal, 24 de agosto de 1820, o número diário da Gazeta 
não variou muito, estruturalmente, daquele que tinha sido publicado a 1 de julho. 
Ainda não se tinha notícia nem da eclosão nem, muito menos, do triunfo dos 
liberais. Assim, a Gazeta de Lisboa desse dia abre com uma notícia de um incên-
dio em São Petersburgo, na Rússia, à qual se segue uma notícia sobre a visita 
dos reis suecos a obras públicas de abertura de um canal fluvial e uma breve 
comentada sobre a preparação de um navio sueco com ofertas aos países berbe-
res, “visto a Europa ainda não ter buscado meios eficazes de se isentar por uma 
vez de lhes pagar tributos”. As notícias seguintes publicadas na Gazeta de Lisboa 
de 24 de agosto de 1820 foram recolhidas de periódicos ingleses, não obstante se 
reportarem às lutas independentistas na América Latina que conduziriam, um 
ano mais tarde, em 1821, à fundação da República da Grande Colômbia. Esta notí-
cia poderia ser, de algum modo, ameaçadora para Portugal, já que o que se pas-
sava na América hispânica poderia contagiar o Brasil, não fosse dar-se o caso de 
a capital do Reino de Portugal e do Brasil ser, então, o Rio de Janeiro, onde residia 
o soberano. Também de jornais ingleses saiu a breve sobre a chegada a Viena do 
embaixador persa, que, na sua viagem de regresso a Teerão, ainda passaria por 
São Petersburgo. 

De produção própria da Gazeta de Lisboa surge ainda no número de 24 de 
agosto de 1820 a habitual relação dos movimentos portuários, seguida dos ine-
vitáveis avisos: anúncios publicitários, informação sobre cotações, uma notícia 
sobre os números vencedores da lotaria.
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O primeiro indício de que algo tinha sucedido a 24 de agosto de 1820 no Porto 
somente se repercutiu na Gazeta de Lisboa a 30 do mesmo mês, com a publicação 
de uma proclamação oficial, dirigida aos “Portugueses!”, em nome da Regência, 
talvez porque só então se tornou necessário combater os rumores que certamente 
se espalhavam na capital sobre o que estava a ocorrer no Reino, cujas principais 
cidades passavam ritmadamente para as mãos dos liberais. O periódico oficial 
acolhia, logicamente, os textos oficiais, cuja publicação era, simplesmente, orde-
nada. Isso aconteceu antes e depois da Revolução Liberal, independentemente da 
vontade do redator. A proclamação era datada da véspera, 29 de agosto. Em Lis-
boa, nessa data, o Governo continuava nas mãos dos regentes. Por isso, a Revo-
lução Liberal foi logo apelidada pela Gazeta de Lisboa, enquanto periódico oficial, 
de “horrendo crime de rebelião contra o poder e autoridade legítima” do Rei, de 
“conspiração” de “perversos”, de “indivíduos mal-intencionados”, que mergu-
lharia o País no “abismo das revoluções”, cujas consequências seriam, inapela-
velmente, “a subversão da monarquia” e a “sujeição (...) à ignomínia de um jugo 
estrangeiro”. Para a Gazeta de Lisboa, aqui mera correia de transmissão da Regên-
cia (os regentes32 assinam a proclamação), os atos da Junta proclamada no Porto 
seriam “ilegais” e haveria contradição notória entre a declaração de obediência 
ao Rei por parte dos integrantes da Junta e a convocação de Cortes sem a prévia 
solicitação ao soberano.

Lisboa, 29 de agosto
Proclamação
Portugueses! O horrendo crime de rebelião contra o poder e autoridade legí-
tima do nosso augusto soberano, el-Rei nosso senhor, acaba de ser cometido 
na cidade do Porto.
Alguns poucos indivíduos mal-intencionados, alucinando os chefes dos cor-
pos da tropa daquela cidade (...), para que quebrassem no dia 24 do corrente 
o juramento de fidelidade ao seu Rei (...) e se atrevessem a constituir, por 
sua própria autoridade, naquela cidade, um Governo a que dão o título de 
Governo Supremo do Reino.
Bem conheciam os perversos que maquinaram esta conspiração que só pode-
riam conseguir extraviar corações portugueses ocultando-lhes, debaixo de 
aparências de um juramento ilusório de amor e fidelidade ao seu soberano, 
o primeiro, e tremendo passo (...) para o abismo das revoluções, cujas con-

32 Cardeal patriarca; marquês de Borba; conde de Peniche; conde da Feira; António Gomes Ribeiro.
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sequências podem ser a subversão da monarquia e a sujeição de uma Nação 
sempre zelosa da sua independência à ignomínia de um jugo estrangeiro.
Não vos iludais (...) portugueses (...): é evidente a contradição com que os 
revoltosos, protestando obediência a el-Rei (...), se subtraem à autoridade 
do Governo legitimamente estabelecido por Sua Majestade, propondo-se 
(...) convocar Cortes, (...) ilegais (...), e a anunciar mudanças (...), que, quanto 
muito, deviam limitar-se a pedir (...).

A proclamação da Regência prossegue garantindo que o Rei “nunca deixou de 
prestar-se a solicitações justas”, sendo exemplo disso ordens que teriam chegado 
por navio. Apelava, ainda, a regência, na proclamação, à fidelidade das forças 
armadas, a fim de ser restabelecida a “tranquilidade pública” e a “ordem”.

No número de 29 de agosto da Gazeta de Lisboa, não há mais referências à 
Revolução Liberal. O resto do periódico é preenchido com avisos oficiais e anún-
cios diversos, incluindo um, longo, sobre a lotaria da Santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa. Não foram publicadas quaisquer notícias do estrangeiro.

A Gazeta de Lisboa de 31 de agosto de 1820 é totalmente dedicada à publicação 
de decretos, editais e anúncios.

O número seguinte da Gazeta de Lisboa, de 1 de setembro, abre com notícias 
de Espanha, às quais se seguem um decreto, uma nomeação oficial, uma relação 
dos navios que deram entrada no Tejo, anúncios e avisos. Também neste número, 
bem como no seguinte, de 2 de setembro, não há quaisquer referências diretas 
ou indiretas à Revolução Liberal. No entanto, no primeiro número extraordiná-
rio, com a mesma data de 2 de setembro, houve a necessidade de dar conta de 
que reinaria a tranquilidade na Beira, no Alentejo e no Algarve e “quase de cer-
teza” em Trás-os-Montes e de que, apesar das exigências de obediência emana-
das da Junta Provisional do Governo Supremo do Reino, as autoridades de vários 
locais – referidos em peças autónomas – mantinham a sua lealdade para com a 
Regência. Paradoxalmente, o número extraordinário da Gazeta de Lisboa termina 
com a convocação de Cortes pela Regência33, que perdia completamente o con-
trolo da situação, para “atender às queixas e ouvir os votos da nação” e “evitar os 
males iminentes da anarquia, da guerra civil e talvez da dissolução da monar-
quia”. Nesse mesmo dia 2 de setembro houve lugar à publicação de um segundo 

33 A Regência, eventualmente articulada com o Rei, tentou convocar Cortes à maneira tradicional, 
convocando os três estados do Reino – Nobreza, Clero e Povo. Saliente-se que não tinham sido 
convocadas Cortes em Portugal depois de 1697 (estas convocadas por D. Pedro II) e que as Cortes antes 
de 1820 apenas tinham disposto sobre a sucessão da Coroa e sobre a regência ou tutoria em caso de 
menoridade ou incapacidade do Rei. No Absolutismo, as Cortes eram meramente sancionatórias.
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número extraordinário, com o registo de mais protestos de lealdade à Regência e 
informações sobre movimentos de tropas fiéis aos regentes.

Ao longo dos dias seguintes, a Gazeta de Lisboa prosseguiu no mesmo tom: 
proclamações que demonstrariam que a Regência teria o controlo da situação, 
notícias sobre a aceleração da convocação de Cortes, exortações à fidelidade da 
tropa e do povo, a par das notícias internacionais, avisos e anúncios diversos.

No dia 15 de setembro – data em que a Revolução Liberal chegou a Lisboa e 
os sublevados formaram um Governo provisório que se uniria, a 28, com a Junta 
portuense – uma peça inserida na Gazeta de Lisboa, com data de 14, regista o 
seguinte:

Em desempenho da obrigação que contraímos de informar o público exa-
tamente com as notícias correntes, vemo-nos na necessidade de anunciar 
que tem havido nas províncias do norte novos exemplos de defeção nas 
tropas (...).

Embora a peça prossiga com o desmentido da Regência face à alegação da 
Junta de que o anúncio de convocação de Cortes pela Regência seria um mero 
expediente para ganhar tempo e uma falsidade, a abertura da peça é relevante: 
os redatores da Gazeta de Lisboa entendiam que a sua missão era “informar o 
público” com exatidão das “notícias” atuais. Uma declaração que remete para 
o espírito que animou tanto os primeiros gazeteiros, que viam no periodismo 
um registo histórico e verdadeiro de factos relevantes singulares, consideran-
do-se historiógrafos do presente (Sousa, 2013; Teixeira e Sousa, 2015), como os 
jornalistas contemporâneos. No entanto, talvez essa declaração de amor à ver-
dade e à transparência não correspondesse ao sentimento do redator, compro-
metido, ideologicamente, com o Antigo Regime. Além disso, era uma declaração 
importante para desmentir, considerando-as “falsas”, as vozes que acusavam a 
Regência de só querer “iludir a Nação para ganhar tempo” e “mandar vir tropas 
estrangeiras”

Há no entanto na mesma peça uma mudança de tom. Se as peças anteriores 
enveredavam, sobretudo, por uma estratégia de confrontação, ou de subtração da 
iniciativa à Junta do Porto (sendo o caso mais notório a convocação de Cortes pela 
Regência), esta peça de 14 de setembro, indiciando que a Regência ia perdendo 
o controlo da situação, já noticiava que os regentes tinham endereçado à Junta 
“palavras de conciliação” e promessas de “harmonia”, garantindo, ainda, que os 
revoltosos não seriam objeto de “vinganças” e “castigos” se acatassem a legitimi-
dade da Regência. A Regência, aliás, segundo o redator da Gazeta, estaria a pro-
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videnciar para “acelerar a reunião das Cortes”, “esperança toda da honrada e leal 
maioria” da Nação, desejando que “a conservação da ordem pública, da unidade, da 
independência, das leis fundamentais” casasse com os “melhoramentos e refor-
mas (...) que exige a necessidade dos tempos presentes e que podem assegurar 
a felicidade da Nação, se forem operadas legitimamente, sem precipitação, sem 
revoluções, e sem começar por destruir todo o edifício existente para o recons-
truir depois sobre novas bases”. Perdendo o controlo da situação no País, efeti-
vamente pouco mais restava à Regência e ao redator da Gazeta que interpretava 
os seus desejos, ou que era instruído sobre a forma de apresentar os assuntos ao 
público, do que persuadir os leitores de que a revolução era indesejada e indesejá-
vel e que melhor seria aos portugueses, para sua “felicidade”, confiarem nos regen-
tes, fiéis intérpretes da vontade do monarca, residente do outro lado do Atlântico.

A partir de 16 de setembro, a Gazeta de Lisboa tornou-se porta-voz do novo 
poder liberal, em concreto daquele que ocupou o Governo do País. Enquadrou 
encomiasticamente, com o mesmo entusiasmo com que antes publicava textos 
e proclamações antiliberais, a tomada de poder pelos liberais e a convocação de 
Cortes Constituintes:

Lisboa, 15 de setembro
Viva el-Rei D. João VI! Viva a Dinastia da Real Casa de Bragança! Viva a nossa 
Santa Religião! Vivam as Cortes, que hão de fazer a nossa nova Constituição!

E prosseguia:

Chegou o momento de sufocar, pela unanimidade de votos da Nação, o gér-
men de civis discórdias. Já são livres (...) as vozes dos portugueses. Conse-
guiu-se (...) uma justa e moderada liberdade neste dia, duas vezes memorável 
por ser o da nossa Restauração e livramento de um pérfido jugo estrangeiro 
e por ser o de uma regeneração que nos torna dignos da Sociedade das 
Nações Europeias.

Nas palavras anteriores, é já o fim do poder de Beresford que é celebrado, tal 
como o é a unidade da Nação, enfim livre, ainda que moderadamente. O advérbio 
é relevante. A liberdade não podia ser plena, mas sim moderada. Assim, Portu-
gal seria digno das restantes nações europeias. Por outras palavras, na alvorada 
do século XIX a ideia que ainda hoje anima muitos discursos estava presente: 
o desígnio de Portugal era a Europa. Ombrear com os países europeus era e é 
desejo coletivo nacional.
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O texto prossegue com os habituais protestos de fidelidade ao Rei, mas tam-
bém com a promessa metafórica de que as Cortes Constituintes seriam “o remé-
dio eficaz” aos “males” da Nação. E expressa o desejo de que tudo fosse feito “com 
a maior ordem e tranquilidade”. Mais uma vez assoma no texto, pois, o desejo de 
estabilidade, mas também é possível que essa breve passagem insinue a oposição 
escondida do redator à mudança que adivinhava.

A peça continua com o relato narrativo dos acontecimentos da véspera, em 
jeito de reportagem, culminando com a instituição do Governo Interino em 
Lisboa:

Seriam cinco horas da tarde quando, marchando dos seus quartéis, os 
regimentos de linha da guarnição da cidade, comandados por seus chefes, 
entoando vivas aos sagrados objetos acima anunciados [Rei, religião, Cor-
tes, Constituição], se dirigiram à grande praça do Rossio, onde uns após 
outros se viram em breve reunidos todos os corpos das três armas de linha, 
e milícias, (...) apinhando-se ali ao mesmo tempo imenso povo de todas as 
classes. Achava-se à testa das tropas o (...) conde de Resende. Foi expedida 
uma ordenança (...) a participar ao (...) juiz do povo que o povo o chamava. E 
logo ele, com o seu escrivão, se encaminhou (...) até ao Rossio (...). 
Não se ouviu então mais do que uma unânime voz do povo, que queria ver 
instalado um Governo Interino, composto de homens avalizados e benemé-
ritos, dando sua aprovação ou desaprovação aos que se iam nomeando (...), 
mostrando o povo (...) a sua influência nesta aprovação e escolha (...).
Expediram-se, imediatamente, ordens para diversos pontos essenciais (...) 
[e] ofícios ao Governo do Porto (...), dando-se-lhe parte do que se acabava de 
concluir, convidando-o a obrar de comum acordo com o novo Governo (...).
Era entrada já a noite, e como por encanto apareceu iluminada toda a cidade. 
Giravam os ranchos pelas ruas e praças. Congratulavam-se os cidadãos34 
(...).

Curiosa é também a confissão do redator da Gazeta de Lisboa acerca da ocul-
tação de informação do estrangeiro no periódico e a sua promessa de sair deste 
“acanhado círculo”, embora sem excluir a autocensura (explícita nas palavras 

34 Repare-se na inflexão: eram cidadãos, não súbditos.
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“prudente moderação”), ao encerrar a narração do ocorrido em Lisboa aquando 
da instituição do Governo Interino:

Longo tempo há que desempenhamos a difícil tarefa de redação da Gazeta. 
Estreitados, por obediência, a notícias insignificantes, sentíamos verdadeiro 
desgosto em ocultar aos nossos compatriotas muitas notícias estrangeiras 
essenciais. Já nos achávamos ultimamente autorizados a sair deste aca-
nhado círculo. E agora com muito maior razão poderemos anunciar essas 
notícias, unicamente ligados àquela prudente moderação que é necessária 
nas gazetas oficiais.

Na Gazeta de 16 de setembro aparece, ainda, uma referência à chegada de jor-
nais de Londres35, dos quais não se tinham extraído para publicação “notícias de 
ponderação”, e, no final, um anúncio a um leilão de vinhos – apesar da revolução, 
business as usual. 

A Gazeta de 18 de setembro de 1820, número seguinte, reporta-se às celebra-
ções da instituição do Governo Interino, realçando, por exemplo, que “no teatro 
de São Carlos ressoaram os vivas a S. M.” e “cantaram os atores o hino nacional 
(...) e depois o repetiram muitas senhoras”, ou revelando que se tinha reunido o 
Governo Interino de manhã e de tarde e que “concorreram a apresentar-se-lhe 
as autoridades”. A peça que encerra com a transcrição da proclamação com que 
o novo poder se apresentou (fig. 7). O número inclui, ainda, transcrições de uma 
carta de fidelidade ao novo Governo, redigida pelo comandante de Infantaria 13, 
e de uma carta do jurista Anselmo José Braamcamp (pai) ao novo Governo, na 
qual anunciava uma doação aos cofres públicos. 

O número de 19 de setembro de 1820 da Gazeta é particularmente interessante 
porque publica – em nome do novo princípio da “franqueza”, ou seja, da trans-
parência e da publicidade (publicitação dos atos de poder) – um relatório sobre 
o estado das finanças públicas, no qual se verificava um défice que, segundo 
os governantes, teria de ser preenchido “por meios extraordinários”, “os quais 
necessariamente se devem buscar no patriotismo da Nação, a que o Governo há 
de recorrer pelos modos que parecerem mais conducentes ao fim mais sagrado 
da Administração Pública, que é o de satisfazer à risca as despesas correntes do 
Estado”. Eventualmente, isto soará a algo muito ouvido pelos portugueses de 
hoje: haveria que fazer sacrifícios (pode ler-se que os contribuintes teriam de 
pagar mais impostos) para corrigir o défice das contas públicas. De qualquer 

35 Uma das fontes de notícias do exterior da Gazeta de Lisboa.
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modo, possivelmente essa foi uma das primeiras vezes, ou mesmo a primeira 
vez, em que os portugueses puderam esmiuçar as contas do Estado por força da 
sua publicação pela imprensa. A Gazeta, ainda que para justificar um aumento 
dos impostos que se adivinhava (onde já ouvimos isto?), prestava um serviço aos 
cidadãos.

FIG. 7. Proclamação do Governo Interino.
FONTE: reprodução do original (Gazeta de Lisboa, 223, 18 de setembro de 1820: 2-3)
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A partir do dia 20 de setembro, a Gazeta de Lisboa, obedecendo ao princípio 
da publicidade dos atos de poder, começou a dar conta das negociações entre o 
Governo Interino e a Junta do Porto, justificando-o, mais uma vez, com o facto 
de a “nova época” exigir “a franqueza nas operações do Governo”. Deu também 
conta de um ofício dirigido ao cônsul de Espanha no qual se assegurava que a 
Revolução Liberal em “nada” alteraria “as relações que subsistem entre as duas 
Nações”, entre outras disposições tomadas pelo novo Governo. Havia, pois, um 
certo entusiasmo, quase juvenil, na forma como se passou a informar o público, 
com a transparência possível, dos atos dos agentes de poder, mantendo o diário 
outras secções habituais, como a dos anúncios.

A 23 de setembro houve lugar à publicação de um texto que se poderia consi-
derar programático acerca do novo regime liberal:

No meio da súbita mudança ocorrida neste Reino, é de grande satisfação 
para os (...) amigos da ordem ver com se tem continuado esta a conservar 
não só na capital mas em todo o Reino. É certo que a variedade de opiniões 
dá a conhecer o espírito que domina umas e outras; contudo, vê-se que o 
desejo unânime de todos é o bem e a prosperidade da Nação. Os homens 
de sentimentos firmes na vereda da honra (...) desejam que se não altere de 
modo algum aquela harmonia social (...) que faz suportar a todos os cida-
dãos os incómodos que consigo trazem as crises violentas e repentinas, que 
fazem oscilar o edifício social. Buscar doutrinas sólidas que não pendam 
nem para o servilismo nem para a liberdade sem freio, mais prejudicial que 
aquele em suas consequências, pertence ao escritor público, tanto quanto 
compete à Autoridade refrear coercivamente a licença e manter (...) intacto 
o direito de propriedade. Da Nação junta em Cortes com o Soberano é que 
depende (...) alterar as leis e os privilégios existentes (...). Nada se altere, disse 
o Governo (...). Eis a expressão da justiça e da razão (...). Se isto não se cum-
prir à risca (...), progressivamente irá o transtorno ilegal e ilegítimo (...) fazer 
recear em tudo uma funesta incerteza (...), uma vez que o terror contivesse 
os bons de oporem firmeza e resolução à audácia dos intrigantes e facciosos. 
Eis os males que cumpre evitar (...), já que (...) vemos extinto o receio de uma 
guerra civil. Devemos (...) pedir (...) uma Constituição sábia, liberal, análoga 
aos nossos costumes e carácter nacional, que destrua (...) tudo quanto for 
arbitrariedade, que dê (...) à Nação aqueles brios de que é capaz, que tenha as 
suas mais sólidas raízes arreigadas na Região Católica, livre de superstição, 
fanatismo e hipocrisia, que faça finalmente conhecer a todos os portugue-
ses os seus direitos, os seus deveres e a dignidade do homem.
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O acento tónico do artigo anterior é, mais uma vez, a ordem. Mas há ainda 
um sinal claro de resistência do redator, por iniciativa própria ou a pedido ou 
influência de terceiros, à ideia de que as Cortes poderiam, sem auscultar o Sobe-
rano, instituir uma Constituição no país, como de facto veio a acontecer36: é “da 
Nação junta em Cortes com o Soberano que depende unicamente alterar as Leis 
e os privilégios existentes”. 

Não obstante, pela pena do redator da Gazeta, o Governo Interino liberal asse-
gurava que mantinha a ordem, que não subsistia o perigo de uma guerra civil 
e que não pretendia atacar a estrutura social, tranquilizando os leitores, certa-
mente membros das elites. Mas o redator, que se viria a revelar, meses depois, 
antiliberal e conservador, não deixa de, sub-repticiamente, apelidar a revolu-
ção de crise violenta e repentina, um “transtorno ilegal e ilegítimo” da autoria 
de “intrigantes e facciosos”, que poderia ter desmoronado, metaforicamente, o 
“edifício social”. Mais ainda, enfatiza que a liberdade não se quer “sem freio” e 
que uma liberdade ilimitada é pior do que o servilismo37. A sua própria visão da 
Constituição é revelada na parte final do texto. A Lei Fundamental teria de ter 
em conta os costumes portugueses e de ser genuinamente nacional e defensora 
do Catolicismo, embora admitisse, eventualmente para não se revelar como opo-
sitor às novas autoridades, que deveria explicitar os direitos e deveres dos por-
tugueses, dando sentido à “dignidade do homem”. No texto há, portanto, como 
noutros, uma notória tentativa de formar opinião.

Entre 24 e 30 de setembro, as negociações entre o Governo Interino e a Junta 
do Porto foram o tópico principal da Gazeta de Lisboa, mas o periódico manteve 
a sua linha editorial, conjugando as narrativas sobre este assunto, por vezes 
transcritas do Diário do Porto, com proclamações do poder liberal, transcrições 
de documentos e ofícios oficiais, publicação de legislação e decretos de nomea-
ções e exonerações (inclusive decretos reais assinados no Rio de Janeiro), notí-
cias do estrangeiro, anúncios oficiais e publicidade. O Rei era permanentemente 
evocado nas proclamações e os protestos de lealdade para com o Soberano cons-
tantes. Em número bastante menor, ocasionalmente, foram publicadas notícias 

36 O Rei, quando regressou a Lisboa, teve de jurar uma Constituição que não conhecia sobre a qual 
não tinha sido consultado e que lhe outorgava a chefia do Estado “por força da Constituição” e nada 
mais. Durante o Vintismo, o poder efetivo transferiu-se para as Cortes. Os parlamentares constituintes, 
desprezando o próprio princípio da separação de poderes que tanto defendiam, usurparam, por vezes, 
o poder executivo (Governo), a ponto de os cidadãos lhe endereçarem toda a sorte de petições (Moreira 
e Domingues, 2019: 37).
37 Uma das críticas liberais ao absolutismo diz respeito, precisamente, à noção de cidadania. Mais 
do que súbditos de uma Monarquia, as pessoas (leia-se, os homens ricos) deveriam ser considerados 
cidadãos. 
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sobre o que se passava na Corte no Rio de Janeiro, inevitavelmente com meses de 
atraso, como na seguinte notícia do número de 27 de setembro:

REINO UNIDO DE PORTUGAL, BRASIL E ALGARVES
Rio de Janeiro, 26 de junho
Sábado, 24 do corrente, dia do Augusto Nome de Sua Majestade El-Rei nosso 
Senhor, concorreu ao Paço o Corpo Diplomático, a Corte e muitas pessoas 
das classes mais distintas, em grande gala, para terem a honra de cum-
primentar a SS. MM. e AA. RR., por tão plausível motivo. As fortalezas e a 
esquadra estiveram embandeiradas e deram as salvas do costume.

Era um facto. O Rei estava longe. Portugal sentia-o e remoía-o sempre que 
estas notícias eram difundidas.

Sinal dos (novos) tempos, a Gazeta de Lisboa começou a noticiar a prestação 
de contas aos cidadãos por parte dos governantes. O estado das contas públicas 
foi um dos (novos) temas cobertos, em nome dos princípios da transparência e 
do bom-governo. É assim que a 27 de setembro o diário oficial publica a notí-
cia da publicação, no Porto, de um relatório do Governo Supremo do Reino, nos 
seguintes termos (que permitem, ademais, ter uma ideia da estrutura das contas 
públicas portuguesas à época):

PORTUGAL
Porto, 14 de setembro.
Imprimiu-se aqui um Mapa Demonstrativo da Receita e Despesa do Cofre do 
Tesouro Público, estabelecido no Paço do Governo Supremo do Reino, desde 
26 até 6 de setembro de 1820. Mostra a receita importar em 258.998$161 réis, 
sendo 113.221$600 em papel e 145.776$561 em metal. Esta soma era prove-
niente dos seguintes recebimentos: do tesoureiro do consulado, 42.503$880; 
da Alfândega, 66.988$750; do da Ponte, 1.924$704; do corregedor e provedor 
da Comarca, pelos diferentes tesoureiros da sua repartição, 23.362$280 (...). 
A distribuição foi a seguinte: pagamento dos regimentos de Artilharia n.º 4, 
Infantaria n.os 6, 11 e 18, Guarda Real da Polícia, Caçadores n.os 6, 10 e 11, 
algumas companhias de veteranos e mais pagamentos militares do par-
tido do Porto, 70.927$222 (...). Saldo existente em cofre no dia 6 de setembro 
59.062$839 réis.
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A Gazeta também servia para combater boatos e a desinformação colocada 
a circular pelos opositores ao novo regime liberal, como se pode verificar na 
seguinte matéria, publicada, igualmente, a 27 de setembro:

Porto, 20 de setembro.
Não se podem facilmente contar os boatos falsos e forjados pela malevo-
lência que se têm feito correr no público nestes últimos tempos. Um dos 
mais notáveis foi o da pretendida intenção do Governo Supremo do Reino 
de extinguir a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro. 
Para obviar a isto publicou o Governo um edital, datado de 31 de agosto, em 
que declara que não só não tem em vista um projeto tão impolítico e tão contrário 
aos interesses de Portugal, mas antes procurará sempre animar, sustentar e fazer 
que semelhante estabelecimento prospere quanto for possível.
Os outros boatos falsos de empréstimos forçados, de soldos dobrados à tropa (a 
quem se têm pago os prets e soldos e dado a etape na forma estipulada por 
Sua Majestade), de se ter desarmado em Lisboa um regimento, e outros mui-
tos, nem sequer merecem a pena de serem desmentidos. (O mesmo podemos 
dizer dos loucos boatos espalhados ultimamente em Lisboa dando-os como 
ordens da Corte do Rio de Janeiro, de grande número de oficiais ingleses 
novos para o exército, dois milhões para o Brasil, décima dobrada, etc. etc., 
e outros motivos fáceis de descontentamento sugeridos ultimamente pela 
perversidade de alguns inimigos do sossego público, para semearem discór-
dia e ódio, quanto mais necessária é a união e cordial franqueza entre todos 
os portugueses.)

Em número suplementar, a 28 de setembro, a Gazeta deu, enfim, conta da 
expectável fusão entre a Junta Provisória do Governo Supremo do Reino, do 
Porto, e o Governo Interino, de Lisboa, a fim de dotar Portugal de um governo 
central liberal. A matéria – na verdade, a publicação, na íntegra, de duas cartas, a 
do Governo Interino, de Lisboa, e a da Junta, do Porto, mutuamente dirigidas –, 
de alguma forma, encerra o ciclo de mudança política revolucionária e assinala a 
entrada na fase mais “estável” do Primeiro Liberalismo – um período na história 
de Portugal que, não obstante, teria curta duração. Assinale-se que o suplemento 
da Gazeta de Lisboa dando oficialmente conta da fusão dos dois poderes governa-
tivos liberais foi publicado no próprio dia do acordo, enfatizando a importância 
simbólica do ato, a pedido dos intervenientes, conforme revela a carta da Junta 
do Governo Supremo ao Governo Interino. Curiosamente, os poderes estabeleci-
dos no Porto e em Lisboa obrigaram-se a sublinharem, mais uma vez, a pureza 
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das suas intenções, já que, apesar de tal facto não transparecer do discurso da 
Gazeta de Lisboa, os ânimos andavam exaltados. Prova disso, o Primeiro Libera-
lismo pouco durou. Foi também necessário assegurar que a Junta marchava para 
Lisboa e que mantinha com o Governo Interino excelentes relações, devendo-se 
o atraso na consolidação de um único poder liberal somente a “circunstâncias 
inevitáveis”, não detalhadas, mas que se adivinham. 

Lisboa, 28 de setembro.
(...) A Junta Provisória do Governo Supremo do Reino, desejando conciliar 
os interesses da Causa Pública e o bem do Estado com todas as particulares 
circunstâncias que lhe pareçam dignas da sua atenção, e dar ao mesmo 
tempo à Junta Interina estabelecida em Lisboa, ao povo desta grande capi-
tal e à Nação inteira uma prova não equívoca de seus puros e desinteres-
sados sentimentos, depois de madura reflexão julgou conveniente unir a 
si todos os membros do Governo Interino, para comporem com ela um só 
corpo (...).
A Junta do Governo Supremo pensa que esta medida adotada, e combinada 
com a mais perfeita imparcialidade, acabará de remover todo o género de 
suspeita sobre a sinceridade das suas intenções e procedimentos e conci-
liará todos os ânimos, trazendo-os ao único ponto que nas presentes cir-
cunstâncias deve unir todos os portugueses: a salvação da nossa cara Pátria 
e sua futura felicidade.
A Junta Provisória vai continuar sem demora a sua marcha para a capi-
tal, que só tem sido retardada por circunstâncias inevitáveis, que de 
nenhum modo dizem respeito às recíprocas relações que há entre ela e o 
Governo de Lisboa, nem tão pouco foram causadas por motivo algum que 
alterasse a justa confiança que a Junta tem nos honrados e leais habitantes 
de Lisboa.
A Junta nada tem mais no coração do que merecer igual retribuição de con-
fiança e segurança e ver-se quanto antes no meio de seus Irmãos, para acei-
tar as demonstrações do seu júbilo e pagar-lhes o tributo do mais cordial 
reconhecimento.
A Junta deseja que os seus sentimentos aqui expressados sejam imediata-
mente presentes ao público por meio da imprensa (...).
(...)
O Governo Interino estabelecido em Lisboa acaba de receber, com a estima 
que merece, o ofício e portaria inclusa, que lhe dirigiu a Junta Provisória do 
Supremo Governo do Reino na data de 27 do corrente, em que lhe participa 
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a resolução que havia tomado de unir a si todos os membros do Governo 
Interino para comporem com ela um só corpo. Reconhecendo neste arranjo 
o desejo sincero de acelerar a desejada união e conservar a tranquilidade 
pública, este Governo interino porá todos os seus esforços em corresponder 
ao conceito e confiança da Junta Provisória do Governo Supremo do Reino 
e espera que esta medida conciliará todas as vontades em um centro de 
unidade, a fim de se ocuparem somente da salvação da Pátria e sua futura 
felicidade.
O Governo Interino recebe com particular satisfação a notícia da próxima 
chegada da Junta Provisória do Governo Supremo do Reino e mostrará em 
toda a ocasião os sentimentos da perfeita cordialidade que o animam e de 
que sempre dará as mais evidentes provas.

A título de epílogo, no final do ano, quando o título se preparava para termi-
nar38, a Gazeta de Lisboa inseriu, a abrir o número de 30 de dezembro de 1820, a 
seguinte explicação para a sua fusão com o Diário do Governo:

Esta é a última folha deste periódico com o título de Gazeta de Lisboa, em 
lugar da qual fica o Diário do Governo, de que hoje se dá um exemplar deste 
dia a todos os subscritores da Gazeta para poderem formar ideia da nova e 
mais ampla forma que ela vai ter, e de quanto a folha do Governo se tornará 
mais interessante e mais digna desta ilustre Nação, à qual comunicará tudo 
o que em notícias políticas, e mesmo literárias e científicas, segundo a oca-
sião se oferecer, se possa publicar como próprio para ilustrar o público, sendo 
principal objeto o que pertencer ao nosso País, não desdenhando mesmo o 
redator quaisquer notícias de ponderação e utilidade que de qualquer parte 
do Reino lhe sejam transmitidas por pessoas fidedignas e de conhecimen-
tos, cujos nomes e letra possa verificar em Lisboa declarando as mesmas 
cartas a quem para isso poderá dirigir-se e vindas francas de porte. Por-
quanto, sendo a publicação de um bom periódico nacional objeto digno de 
muita atenção, tudo quanto puder correr para a ilustração geral merece toda 
a estima, e em estando nos termos de merecer aprovação superior, poderá 
ter entrada no Diário à proporção que os principais objetos a que ele se dirige 
deem lugar aos secundários. Os tribunais e repartições públicas poderão 
remeter ao mesmo redator o que for útil ao público saber.

38 Na verdade, foi uma mera interrupção.
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Uma segunda parte da peça diz respeito à relação com o público:

Julgamos do nosso dever dar os devidos agradecimentos ao público ilus-
trado, que nos tem honrado com a sua estima e aprovação pelo modo come-
dido e franco (até o ponto que está em nosso poder) com que temos redigido 
a Gazeta e que esperamos seguir na redação do Diário enquanto ela estiver 
a nosso cargo. Não podemos, nem é possível, satisfazer a todos; mas pode o 
público em geral ter a certeza de que da nossa parte pomos todos os desvelos 
e fazemos tudo quanto as nossas forças, e a vontade superior, nos permitem.

A encerrar, a terceira e última parte do texto desenvolve um argumentário 
político em defesa das mudanças trazidas pelo Primeiro Liberalismo:

Vamos entrar num ano que promete a esta Nação o remédio dos seus males. 
Desditosa por não terem mais cedo chegado ao conhecimento do nosso 
Augusto Monarca, nem por isso se mostrou jamais menos amante dele, e 
quantos motivos não terá agora de a amar ao último ponto, sendo que lhe são 
já notórios os nossos infortúnios e que o seu real coração anseia por aliviá-
-los. Buscando pois as nossas Cortes tudo quanto é legítimo e legal, dissipar-
-se-ão todas as nuvens que têm há anos turbado o nosso horizonte. A Nação 
receberá por elas do soberano tudo quanto tem jus a esperar de Sua Majes-
tade. A Europa conhecerá que não debalde temos por timbre o nome de povo 
sisudo e fidelíssimo, que abraçando tudo quanto há de bom sobre o melhor 
governo dos estados, afastamos de nós tudo o que são princípios exagerados 
e falsos, que só servem de transtornar e jamais de estabelecer a ordem. Em 
suma, que nós sabemos reformar abusos e reparar o edifício social sem o 
derrubarmos para sobre as suas ruínas formarmos outro menos análogo 
aos nossos costumes, às nossas instituições, ao nosso carácter religioso e 
amante da honra e da glória, por cuja vereda caminharam nossos avós, que 
por isso foram grandes e mereceram a geral estima do mundo inteiro.

O texto de despedida da Gazeta tem algumas particularidades que merecem 
ser realçadas:

a)  Nomeava o Diário do Governo como substituto da Gazeta de Lisboa e revelava 
que os redatores de ambas as publicações seriam os mesmos;

b)  Demarca o perfil da nova publicação: dar notícias políticas, literárias e 
científicas, principalmente sobre o Reino (valor-notícia da proximidade em 
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destaque), o que pode ser lido, inclusivamente, como uma reação ao forte 
peso da informação internacional que até aí a Gazeta de Lisboa ostentava e 
como uma tomada de consciência de que o País necessitava urgentemente 
de informações sobre si próprio;

c)  Define o público de ambos os periódicos (forma-se público, por oposição ao 
privado, pelo exercício da publicitação de acontecimentos e ideias): indiví-
duos ilustrados, na verdade somente as elites masculinas alfabetizadas e 
que se queriam envolver nos assuntos públicos ou, pelo menos, conhecê-
-los, dominá-los e formar sobre eles determinadas opiniões informadas;

d)  Determina o propósito do Diário do Governo: ilustrar o público, na linha 
dos preceitos liberais que exigiam da imprensa a participação na educa-
ção cívica dos cidadãos (conceito distinto do de povo e mais restrito), para 
estes poderem participar informadamente no processo decisório, por meio 
do voto;

e)  Convida fontes autorizadas, tribunais e repartições a colaborarem com o 
Diário do Governo, por meio do envio de informações – dando, assim, cola-
teralmente, pistas para se entender o processo produtivo no periódico ofi-
cial, ao tempo;

f)  Define a atuação dos redatores como comedida e, dentro de determinados 
limites, franca, mas, realisticamente, antevê que será impossível o Diário 
do Governo agradar a todos;

g)  Finalmente, argumenta que um regime liberal e parlamentar moderado, 
capaz de casar o respeito pelo catolicismo com a preservação da ordem e 
da estrutura social e da instituição monárquica, seria o melhor para Por-
tugal, honrando a memória de um povo que, no passado, tinha sido grande 
(revelando-se, aqui, o sempre presente saudosismo português pelo período 
dos Descobrimentos).

CONCLUSÕES

Ao longo desta investigação, determinaram-se os mais plausíveis significados 
propostos consistentemente pelos redatores da Gazeta de Lisboa aos seus leitores 
em textos sobre Portugal publicados entre julho e setembro de 1820, escolhidos 
pela sua notabilidade diacrónica ao indicarem os novos princípios políticos, as 
preocupações e as novas políticas dos governantes liberais do vintismo, à luz dos 
objetivos enunciados para a pesquisa. Consideraram-se, para a análise, o discurso 
concreto de cada peça recolhida, na globalidade e/ou por segmentos, os temas 
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abordados, a linguagem e os enquadramentos sugeridos para os assuntos e acon-
tecimentos, privilegiando-se as peças escritas pelo redator, sem exclusão dos 
textos oficiais de publicação obrigatória, independente da vontade deste mesmo 
redator. A interpretação hermenêutica dos dados teve em conta o contexto his-
tórico mutável em que a Gazeta foi produzida no período analisado. Texto e con-
texto, portanto, foram ponderados no estudo. Desvelou-se, igualmente, a estru-
tura dos textos, quando relevante.

Face aos dados levantados e à interpretação que deles foi feita, pode aceitar-se 
a hipótese de partida na sua totalidade. Essa é a primeira conclusão do estudo. 

Observe-se. O redator da Gazeta de Lisboa, com bastante probabilidade, era o 
mesmo antes e depois da Revolução Liberal, Joaquim José Pedro Lopes, um indi-
víduo conservador, adepto do absolutismo régio, mas dobrou a cerviz para ser-
vir quer a Regência, antes da Revolução Liberal até 16 de setembro de 1820, quer 
o Governo Interino, pelo menos até abril/maio de 1821, quando passou a editar 
o periódico reacionário Gazeta Universal com o seu amigo José Agostinho de 
Macedo. Logo, a primeira parte da hipótese de partida pode ser aceite: a Gazeta 
de Lisboa serviu o poder governamental de turno. Nos textos da sua responsabili-
dade (obviamente, têm de se excluir as peças publicadas independentemente da 
sua vontade), o redator serviu o poder, quer perante a Regência pré-liberal, com a 
qual teria, ademais, afinidades ideológicas, quer depois, quando o poder liberal se 
instalou, apesar da sua discordância – às vezes sub-repticiamente exposta – com 
os princípios, valores e forma de governo liberais39. Mas o seu comportamento, 
de alguma forma, era expectável. Por um lado, Joaquim José Pedro Lopes, pro-
vável redator da Gazeta durante todo o ano de 1820, era um funcionário público. 
Aceitava o que o obrigavam a escrever; escrevia o que lhe mandavam escrever; 
ou, eventualmente, escrevia aquilo que ele entenderia que melhor corresponde-
ria aos desejos do poder de turno. Menos provável é que se visse a si mesmo 
como um redator profissional que, independentemente dos seus desejos, deveria 
colocar os seus talentos ao serviço dos diferentes governantes que se sucediam 
no poder, um pouco como um jogador profissional de futebol, que pode represen-
tar um clube numa época e o seu principal rival na época seguinte.

Por outro lado, não se registaram transformações relevantes no design nem 
na estrutura dos textos da Gazeta de Lisboa no período estudado. Aliás, em mais 
de cem anos, desde 1715 a 1820, as mudanças no design foram ténues e o for-
mato perdurou (in folio), tal como a estrutura textual. Portanto, a segunda parte 
da hipótese de partida pode, também, ser aceite. A cultura periodística pouco terá 

39 Provou-o a sua ação posterior na Gazeta Universal, entre 1821 e 1823.
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mudado em mais de cem anos em Portugal. Só começou a mudar com os periódi-
cos políticos livres, da Primeira Emigração, que entravam clandestinamente no 
País; e com a Revolução Liberal, que trouxe a Portugal a novidade do jornalismo 
político num ambiente de liberdade formal de imprensa.

Também se pode concluir que o redator provável do diário oficial portu-
guês Gazeta de Lisboa, Joaquim José Pedro Lopes, e quaisquer outros hipotéticos 
colaboradores do periódico no mesmo período, dominavam a retórica clássica, 
que emprestou ao jornalismo algumas das suas regras e modelos de expressão, 
nomeadamente as técnicas de construção noticiosa (Sousa, 2008: 13-37), possi-
velmente devido à sua educação formal. Ao beneficiarem, simultaneamente, do 
contato com as gazetas e publicações noticiosas e reportativas congéneres da 
Europa (Sousa, 2008: 35-37), esses gazeteiros praticaram, em Portugal, um estilo 
de redação que, embora possuindo as marcas do contexto em que estavam imer-
sos, antecipa, em alguns pontos, aquele que, embora algo grosseiramente, se 
pode considerar como o atual estilo jornalístico informativo dominante. Além 
disso, também se constatou, face aos dados recolhidos, que o redator ou redatores 
da Gazeta de Lisboa, no período analisado, já recorriam a diversas modalidades de 
texto que prefiguram alguns dos géneros jornalísticos atuais, como a notícia e 
mesmo a reportagem. Curiosamente, conviveram no jornal tanto a notícia seca, 
nacional ou estrangeira, quanto a proclamação inflamada, ao serviço do poder 
de facto do momento.

Por outra parte, a Gazeta de Lisboa não só não beliscou a estrutura social, as 
instituições e a religião católica como até as reforçou, simbolicamente, por meio 
do seu discurso, antes e depois da Revolução Liberal de 24 de agosto de 1820. E com 
a maior naturalidade, se até 16 de setembro de 1820 a Gazeta foi elo de transmis-
são da Regência, após esta data assumiu a defesa das posições do Governo Inte-
rino liberal. Nunca perdeu, por outro lado, o seu carácter de publicação oficial, na 
qual, para obediência ao princípio jurídico da publicitação, se publicavam avisos 
sobre produção legislativa, nomeações e exonerações e outros e mesmo anúncios. 
Ou seja, a Gazeta de Lisboa trabalhou no sentido do consenso, para a definição de 
uma esfera do aceitável e mesmo do legítimo e do legal, que se contrapunha a 
uma esfera do não aceitável e da transgressão, que é um dos efeitos das mensa-
gens jornalísticas (Shoemaker e Reese, 1996: 237), no passado e no presente. Aliás, 
sendo sujeita, oficialmente, a censura prévia, tal como as restantes publicações, 
quer antes quer depois da Revolução Liberal, a autonomia discursiva do seu reda-
tor era reduzida.

Um dos sinais dessa produção simbólica em favor do consenso, manifestado 
por meio do discurso, reside na figura do Rei. Na Gazeta de Lisboa, liberais e abso-
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lutistas pareciam pugnar, antes e depois da Revolução Liberal, por exibir a sua 
fidelidade ao Rei e a sua vontade de preservação da Monarquia. Também luta-
vam, simbolicamente, pela preservação da estrutura social. Os liberais de 1820 
manifestavam-se tanto quanto os absolutistas pela preservação do lugar central 
do catolicismo como religião do Estado. Nem liberais nem absolutistas queriam, 
por outro lado, qualquer problema com as nações estrangeiras, nomeadamente 
com Espanha, nem queriam um domínio estrangeiro. O que separava os dois 
campos, algo que é visível na Gazeta, tem um nome – Constituição. Os liberais 
viam na adoção abrupta de uma Constituição promulgada por Cortes Consti-
tuintes o instrumento que libertaria e regeneraria o País, a solução para todos os 
problemas de Portugal. Os absolutistas, obviamente, não o viam assim, embora 
tenham chegado a admitir, na Gazeta de Lisboa, a convocação de Cortes, quando 
a Regência ainda tentava controlar a situação saída do golpe de Estado de 24 de 
agosto de 1820. Os ecos da posição da Regência na Gazeta de Lisboa após a revolta 
liberal evoluíram, aliás, de uma posição de intransigência, da qual resultou a 
classificação da revolta como “crime de rebelião”, para uma tentativa de concer-
tação, matizada pelo uso de palavras (signos) como “conciliação”, “tranquilidade”, 
“ordem” e “harmonia” e pela promessa de convocação de Cortes. A evocação insi-
nuada dos crimes da Revolução Francesa (o “abismo das revoluções”), ocorrida 
somente 31 anos antes, e da ameaça de guerra civil também fez parte da estraté-
gia discursiva da Gazeta de Lisboa para se opor ao poder liberal do Porto a seguir 
à Revolução Liberal.

A investigação aqui relatada procurou refletir, ainda que a uma distância tem-
poral de quase dois séculos, sobre qual a influência que a Gazeta de Lisboa poderá 
ter tido na sociedade da sua época. Ora, primeiro há que considerar que, em certas 
ocasiões, a Gazeta procurou criar opinião, sintoma já do papel que se antevia para 
o jornalismo político. No entanto, se o periódico teve alguma influência direta, 
esta ter-se-á restrito às elites alfabetizadas – nobreza, clero, burguesia – que se 
envolviam nos assuntos públicos e que, num período instável da vida nacional, 
buscavam informações que lhes permitissem obter conhecimento do que se 
passava, orientar a sua vida e interagir informadamente com os demais. Even-
tualmente, a influência do periódico poderá ter-se estendido, comedidamente, à 
população das grandes cidades, nomeadamente de Lisboa, onde mais era lido. É 
mesmo possível que nas tabernas e noutros lugares de afluência popular a Gazeta 
de Lisboa e outros periódicos fossem lidos e, quiçá, discutidos em voz alta. Con-
tudo, o povo rural, maioritário, quase todo iletrado, sem rendimentos para com-
prar periódicos – se é que estes chegavam às suas localidades, num país onde 
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as acessibilidades eram muito difíceis40 – e, eventualmente, sem interesse pela 
política, já que não anteveria a melhoria das suas condições de vida independen-
temente de quem ocupasse o poder, seria, quase certamente, imune à influência 
da Gazeta de Lisboa e dos restantes periódicos coevos. 

Por outro lado, é mais plausível que a influência da Gazeta de Lisboa sobre as 
correntes de opinião das elites tivesse sido mais pronunciada antes da Revolução 
Liberal, já que o periódico estava praticamente sozinho na praça pública, do que 
depois de os liberais assumirem o poder, pois sofreu a competição de dezenas de 
jornais políticos entretanto fundados e que apresentavam, frequentemente, pon-
tos de vista alternativos aos veiculados pela Gazeta. Por alguma razão o Governo 
liberal criou o Diário do Governo, logo em outubro de 1820, para combater ideolo-
gicamente os periódicos oposicionistas e o Astro da Lusitânia, jornal liberal mas 
antigovernamental, que se tornou o mais lido do seu tempo. Expondo-se as pes-
soas, predominantemente, às mensagens que vão ao encontro dos seus pontos de 
vista, o sucesso do Astro da Lusitânia e dos periódicos contrarrevolucionários ou 
mesmo de outros periódicos liberais antigovernamentais demonstra que uma 
parte substantiva das elites não se revia nas posições veiculadas pela Gazeta de 
Lisboa. Ia-se já esboçando, pois, uma sociedade democrática, na qual concorriam 
várias correntes de opinião, alimentadas, em parte pela imprensa, ainda que 
artesanal; mas, nesse caldo ideologicamente competitivo, as correntes contrarre-
volucionárias também se consolidavam, lideradas pelos seus paladinos impres-
sos, abrindo caminho à restauração do absolutismo régio. 

Um comentário final: a Gazeta terá obtido receitas pela inserção de anúncios 
publicitários, classificados como avisos.
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