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Resumo 

 

Do jornal para a televisão: por que razão falam todos do mesmo? — 
— Reflexões a propósito de um estágio no 'Jornal de Notícias' 

 

 À luz do panorama atual do jornalismo, é cada vez mais necessário pensar (ou repensar) 

o presente e o futuro da informação. Se, por um lado, há uma série de condicionantes que se 

opõem ao bom desenvolvimento do jornalismo, por outro, este não tem feito, talvez, muito 

esforço por manter-se no caminho original. 

Decorrente de um período de estágio de três meses no Jornal de Notícias, aborda-se 

aqui a questão da “circulação circular da informação”, com especial incidência sobre as 

relações entre os jornais e as televisões. Ainda que haja uma concorrência por dar notícias em 

exclusivo ou em primeira mão, há também a concorrência por falar daquilo que os outros 

também falaram. Esta ‘guerra’ de informação faz com que, todavia, haja uma cada vez maior 

uniformização de conteúdos, o que é contrário ao que se esperava ser a concorrência. 

Assim, este trabalho encontra-se dividido em quatro partes. Na primeira parte podemos 

conhecer uma breve história do Jornal de Notícias e o seu atual posicionamento dentro do 

panorama dos média em Portugal. De seguida, é feito o relato da experiência vivenciada durante 

o estágio, com lugar para algumas observações e pequenas dúvidas. Na terceira parte é feita a 

ligação entre aquilo que foi observado no estágio e os conceitos e teorias já defendidos por 

diversos autores. Por fim, tem lugar um pequeno estudo acerca da circulação da informação 

entre os jornais e os programas de entretenimento das televisões, do qual fica a ideia da 

constante repetição de temáticas ou casos de um meio de comunicação para o outro. 

Desta forma, o presente relatório cumpre com o seu propósito ao tentar responder a 

algumas das questões que foram surgindo no decorrer do estágio. 
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Abstract 

 

From newspaper to television: why are they talking about the same? — 

— Reflections toward an internship into ‘Jornal de Notícias’ 

 

This research draws upon the present and future of information in today’s journalism 

scenario. If there is currently a large number of conditionings to journalism and its proper 

practice, the possibility of journalism itself having lost track of its original path must also be taken 

into account.  

As a result of a three-month internship in Jornal de Notícias, we discuss the circular 

circulation of information, with particular emphasis on the relationship between newspapers and 

television. Even though there is competition for breaking news or scoops, there is also a race for 

talking about what the others have mentioned.  This “information war”, however, results in an 

increasing uniformity of content, which is the opposite of what competition was thought to be in 

the first place.   

This work is divided into four parts. In the first part we shed some light on the history of 

Jornal de Notícias and its current position within the Portuguese media scenery. We then dwell 

upon our experience during the internship, making some personal remarks and personal 

reflections. Thirdly, we make a connection between our practical experience during our 

traineeship and the concepts and theories suggested by several authors. Finally, we analyse the 

information flow between newspapers and television entertainment programmes, making a 

balance of constant repetition of themes or events between the different media.  

Therefore, we believe this report fulfils the purpose of answering some of the most 

significant questions that arose during our internship. 
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Introdução 

  

Vivemos num mundo em constante mutação e onde os imperativos económicos têm um 

domínio crescente sobre as mais diversas áreas da sociedade. O jornalismo, como tantas outras 

atividades, não sai incólume desta nova realidade. Tendo a consciência de que a ampla 

divulgação da informação gera mais publicidade (Aguado, 2009), o jornalismo tende a dar mais 

espaço também a informações que possam gerar, consequentemente, maiores lucros – quer em 

termos de vendas, quer de publicidade. 

Numa busca pelo lucro e mediante uma forte componente concorrencial, há uma 

replicação de informação de uns órgãos informativos para outros. Ainda que tratando o mesmo 

assunto – que tende a virar-se mais para o sensacionalismo do que há uns tempos atrás —, há, 

por vezes, meios que chegam mais facilmente ao público, como a televisão, por exemplo, em 

contraponto com o jornal. Isso acontece porque, na televisão, as mesmas histórias “fornecem 

um espectáculo trágico ao público, com acção, verdade e emoção, compreensível, construído 

como uma narrativa ficcional em pedaços e permitindo a fruição imediata ao vivo pelo maior 

número possível de pessoas” (Torres, 2006:299). 

No decurso dos três meses de estágio no Jornal de Notícias (JN), a questão do contacto 

e relação entre órgãos de informação concorrentes (diretos ou indiretos) foi algo que começou a 

evidenciar-se e a levantar algumas questões. Com este relatório pretende-se, então — para além 

da descrição das atividades desenvolvidas durante o período de estágio —, dar resposta a essas 

dúvidas e, possivelmente, desenvolver novas questões a investigar futuramente. 

Assim, este trabalho está dividido em quatro capítulos: “Um Jornal de Notícias (e não 

só)”, “Muito mais do que um estágio”, “Do jornal para a televisão: de notícia a entretenimento” 

e “Dos jornais para as televisões: um estudo de caso”. Além destas quatro partes, cada uma 

delas está subdividida da forma mais indicada para melhor organização e exposição das ideias 

de que é composta. 
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A primeira parte do relatório é dedicada à história do JN, dando-se a conhecer um pouco 

do seu percurso ao longo dos 126 anos de existência do jornal. A par disso, é também explicada 

a situação atual da empresa e do grupo de média em que está inserida. 

Em seguida, relata-se a experiência do estágio no Jornal de Notícias, focando os aspetos 

que mais foram marcando essa vivência, quer a nível pessoal quer profissional. São aí expostas, 

também, as dúvidas ou questões que foram surgindo no decurso desta prática profissional, de 

onde advém a orientação do restante relatório. 

Na terceira parte, aborda-se a questão da “circulação circular da informação” 

abrangendo, ainda, outras teorias, de modo a dar um enquadramento teórico à temática que se 

pretende abordar. Com isto, referem-se as posições de vários autores e relacionam-se as suas 

ideias por forma a ampliar a área de resposta. 

Por último, o quarto capítulo deste trabalho debruça-se sobre um estudo mais real do 

panorama nacional relativo à circulação de informação entre os jornais e os programas de 

entretenimento que preenchem as manhãs e as tardes das televisões generalistas. Daqui é feita 

a análise dos dados recolhidos e respetivas ilações, bem como a tentativa de resposta às 

questões inicialmente levantadas durante o período de estágio. 

Ainda que seja feito, ao longo deste relatório, um aprofundamento de algumas questões 

teóricas e algum trabalho de investigação, é de reafirmar e salientar que essas questões surgem 

do trabalho desenvolvido enquanto jornalista estagiária e daquilo que foi observado durante esse 

tempo. É a partir daqui que, então, estamos prontos a desenrolar este estudo. 
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1. Um Jornal de Notícias (e não só) 

 

Ao longo deste capítulo será dado a conhecer um pouco da história do Jornal de 

Notícias, desde a sua fundação até aos dias de hoje. Dividido em três partes, poderemos 

perceber – para além da história – como está organizado o jornal hierarquicamente e na sua 

estrutura física, bem como é o dia-a-dia dentro da redação do Porto. 

 

 

1.1. Uma História com 126 anos  

 

Definindo-se como uma publicação pautada “desde sempre pelo rigor da sua 

informação, o JN é um jornal popular de qualidade que pratica um jornalismo que coloca como 

protagonista o interesse dos leitores” 1 . Quando, a 2 de junho de 1888, José Arroio, Vaz de 

Miranda e Aníbal de Morais fundaram o Jornal de Notícias, a ideia daquilo que pretendiam para 

o seu jornal era já semelhante a esta atual (Sousa, 1988). 

Não obstante o facto de ter sido projetado com alguma ligação ao Partido Regenerador, 

não tardou até que se transformasse num projeto generalista, com informação atrativa e sempre 

com o Norte do país e o Porto em particular destaque (Lima, 2011). Apesar de já ter sido 

utilizado anteriormente por outras publicações entretanto extintas, o nome de Jornal de Notícias 

foi escolhido pelos seus fundadores por ser “um título de feição universal que exemplifica 

lapidarmente a própria actividade jornalística, a qual consiste, justamente, em transformar os 

acontecimentos em notícias, através da sua publicação.” (Sousa, 1988:41). 

Focado no Norte do país, ainda que não perdendo o seu caráter generalista, o JN foi 

alargando o seu público e o seu volume de vendas (especialmente no Norte). Com o 25 de abril 

de 1974 surgiu o processo de nacionalização de vários títulos diários nacionais, processo ao 

qual o JN não ficou imune, tendo sido um dos jornais a passar a estar sob a alçada do Estado. O 

período de instabilidade administrativa no jornal teve várias consequências, entre as quais a 

                                                        
1 http://www.jn.pt/info/quemsomos.aspx 
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perda de leitores que não se identificavam com as mudanças no matutino; todavia, o JN 

conseguiu retomar o seu rumo e, com isso, a liderança das tiragens nacionais (Lima, 2011). 

Mais tarde, já no período de governo de Cavaco Silva – no fim da década de 80, início 

de 90), o JN voltou a tornar-se um jornal privado ao ser vendido à Lusomundo; cerca de dez 

anos mais tarde, a Lusomundo vendeu as ações que detinha à PT/Multimédia (Lima, 2011). 

Atualmente, o JN pertence, desde 2005, à Controlinveste 2 , que detém outros órgãos de 

informação (Brito & Gaspar, 2005). 

Ao longo da sua história, o JN mostrou-se “um jornal popular, devido à importância que 

sempre dedicou aos grupos e classes sociais mais desfavorecidos, àqueles que não tinham 

dinheiro para pagar os anúncios em que pediam trabalho ou lançavam um apelo à caridade 

pública, assim como às reivindicações e protestos dos que a ele sempre recorreram, certos de 

que seriam atendidos” (Sousa, 1988:345). 

Conquistado o público, o Jornal de Notícias era, no ano do seu centenário, segundo 

dados da Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragem e Circulação (APCT) 3 , o diário 

generalista com a maior circulação do país (Anexo 2). Em 2000, a posição mantinha-se, sendo 

os números ainda mais elevados (Anexo 3). Todavia, cinco anos mais tarde (altura em que foi 

comprado pela Controlinveste) a tendência tinha revertido, pelo que o JN perdeu terreno para o 

Correio da Manhã, que passou a liderar a circulação nacional de diários generalistas (Anexo 4). 

Atualmente, os dados do 3º trimestre de 2014 colocam o JN na vice-liderança da circulação de 

diários generalistas nacionais, atrás do Correio da Manhã – com valores de circulação que 

ascendem a perto do dobro dos do JN – (Anexo 5). 

Ainda que os dados revelem uma descida de circulação, o JN continua a ser dos diários 

generalistas portugueses mais vendidos. De acordo com Helena Lima (2011:220), “as 

características de um jornalismo de interesse humano, profundamente ligado ao meio, foram a 

mais-valia do Jornal de Notícias e essa chave de sucesso foi apreendida pelas sucessivas 

gerações que foram integrando a redacção”. 

 

                                                        
2 A Controlinveste  possui vários títulos de média em Portugal, dos quais pode destacar-se, para além do Jornal de Notícias, o Diário de Notícias, 
o jornal O Jogo, o Jornal do Fundão, a TSF e a agência de notícias Global Imagens (Anexo 1) 
3 http://www.apct.pt/index.php 
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1.2. Como se organiza o jornal 

 
Atualmente, o Jornal de Notícias é composto por um diretor, dois diretores-adjuntos, 

dois subdiretores, um editor executivo, editores executivos-adjuntos de cada secção, editores e 

editores-adjuntos de cada secção e vários jornalistas e correspondentes distribuídos pelas 

diversas secções. Na sua versão em papel, o jornal é constituído por 11 secções: Primeiro 

Plano, Sociedade, Praça da Liberdade, Porto, Norte-Sul, Política, Economia, Mundo, Desporto, 

Artes & Vidas, In e Últimas.  Para além destas secções, fazem parte do Jornal de Notícias o 

suplemento Ocasião, que traz diariamente os classificados; a revista Notícias TV, à sexta-feira 

(partilhada com o DN); os suplementos In e Dinheiro Vivo, ao sábado; e a revista Notícias 

Magazine, ao domingo (partilhada, também, com o DN). Estas secções também orientam a 

página do jornal na internet, que conta ainda com separadores específicos desse suporte, bem 

como alguns conteúdos exclusivos ou mais especialmente dedicados à versão online. O JN pode 

ainda ser lido na sua versão epaper, disponibilizada para dispositivos móveis como 

computadores, tablets e smartphones. 

Com a característica de ser o único diário generalista nacional sediado no Porto, o Jornal 

de Notícias tem ainda outra redação em Lisboa e delegações nas cidades de Aveiro, Braga, 

Coimbra e Viana do Castelo4. 

A secção Porto, na qual decorreu o estágio, aborda os assuntos ligados à Área 

Metropolitana do Porto, com especial destaque para os concelhos do Porto, Maia, Matosinhos, 

Gondomar, Valongo, Vila Nova de Gaia, Vila do Conde e Póvoa de Varzim. Composta por uma 

editora, um editor-adjunto e seis jornalistas ‘residentes’, esta secção tem ainda alguns jornalistas 

colaboradores e correspondentes. Estas características fazem da secção Porto a maior dentro da 

redação. 

 

 

 

                                                        
4 http://www.jn.pt/info/fichatecnica.aspx 
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1.3. O dia-a-dia na sede do Jornal de Notícias 

 

Sendo a sede do jornal, a redação do Porto é a maior do JN e, por consequência, aquela 

onde têm lugar as decisões mais importantes no que às edições diz respeito. 

Diariamente, as primeiras pessoas a chegar à redação são os jornalistas da Agenda, 

responsáveis por organizar as tarefas de todas as secções para cada dia e por gerir a 

organização dos acontecimentos não programados que vão surgindo. Depois, entre as 9 e as 10 

horas vão chegando os jornalistas das várias secções. No caso do Porto, onde foi possível um 

acompanhamento mais de perto, o primeiro turno de jornalistas chega por volta das 10 horas e 

sai por volta das 18 horas. Já ao segundo turno de jornalistas, cabe entrar às 14 horas e sair por 

volta das 21 horas. Há ainda uma outra situação, o piquete, que alterna entre os vários 

jornalistas de todas as secções e que se traduz num horário das 16 horas até às 22 horas, ou 

até ao fecho do jornal. O jornalista que estiver de piquete tem a seu cargo as situações 

imprevistas que acontecerem depois do horário de trabalho dos colegas, independentemente da 

secção a que pertença. 

Outro aspeto importante que faz parte do quotidiano da redação é a reunião dos 

editores, onde está presente algum membro da direção do jornal, bem como os editores de 

todas as secções. Esta reunião conta com, pelo menos, três edições diárias: às 11 horas, onde 

são discutidas as capas dos principais jornais nacionais e comparadas com a do JN (durante o 

fim de semana, esta reunião passa para o início da tarde, por volta das 14 horas); às 18 horas, 

na qual é organizada a agenda para o dia seguinte; e, por fim, às 20 horas, onde cada editor 

apresenta as notícias que tem para a edição do dia seguinte e, com isso, se decide o que deve 

constar na respetiva capa. 

No que à secção Porto diz respeito, há ainda um elemento a acrescentar à rotina diária: 

as voltas. Caracterizadas pela sua frequência – às 10, 14, 18, 20 e 22 horas – as voltas 

consistem em ligar para uma extensa lista de corporações de bombeiros, algumas esquadras da 

PSP e da GNR, bem como o INEM, para saber quais as ocorrências de maior relevo em cada 

um. É através das voltas que os jornalistas tomam conhecimento de muitos dos casos que, 

depois, dão origem às notícias que enchem as páginas do jornal. Para além da secção Porto, só 
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a secção de Segurança realiza as voltas, que, no caso desta secção, são feitas para as 

esquadras de polícia. 

Ao longo do dia, as diferentes secções vão seguindo, ou não, o seu agendamento e 

começando a compor o alinhamento das páginas (combinado entre os editores de cada secção 

e os gráficos que desenham as páginas). Ao final da noite, o trabalho maior é dos gráficos, a 

quem cabe a tarefa de verificar os pequenos erros de paginação que possa haver e deixar tudo 

pronto para enviar para a gráfica. E é aí, perto da meia-noite – mais coisa menos coisa, 

conforme a atribulação do dia – que o jornal começa a ganhar forma, naquilo que os leitores 

identificam como sendo a forma do jornal, as páginas (cada vez mais) coloridas onde figuram os 

factos que marcam a atualidade do nosso país e do mundo.  
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2. Muito mais do que um estágio 

 

Todo o estudante de Ciências da Comunicação ou de Jornalismo que tenha, 

efetivamente, vontade de seguir a carreira de jornalista anseia pelo dia em que entrará numa 

redação para se tornar parte ativa dela (mesmo que seja por um curto período de tempo). Como 

tal, eu não poderia ser exceção. 

Aqui, passo a descrever a minha experiência de estágio, pelo que optarei por um registo 

mais pessoal, a fim de conseguir demonstrar mais fielmente aquilo que vivi ao longo dos três 

meses (desde o dia 16 de outubro de 2013 até ao dia 15 de janeiro de 2014) que aquele durou. 

 

 

2.1. Um admirável mundo novo 

 
 Todos os colegas com quem tinha falado já estavam a estagiar há cerca de um mês e 

meio e havia, até, quem já o tivesse terminado. Era, por isso, natural, o meu estado de 

inquietação crescente por ainda não saber, sequer, quando iria começar o meu estágio. A 

chamada apanhou-me, assim, e apesar de tudo, desprevenida: deveria ir à sede do JN na terça-

feira seguinte para uma primeira entrevista com o diretor-adjunto Alfredo Leite. 

 Tentei estar calma e pensar nesta como sendo uma etapa natural para o meu 

crescimento enquanto profissional, o que, mesmo assim, não me poupou ao nervosismo típico 

de uma real entrevista de emprego da qual dependesse todo o meu futuro. Com a sorte de me 

ter anunciado ao segurança da portaria ao mesmo tempo que chegava um jornalista, pude ser 

acompanhada até ao local onde deveria ir ter, o que, caso contrário teria sido difícil.  

A redação era um espaço muito maior do que aquilo que eu estava à espera e, embora 

soubesse que cada um deveria ter trabalho para fazer e, por isso, não estaria minimamente 

interessado em olhar para mais um estagiário que por ali passava, sabia também que ser 

jornalista é estar sempre atento a tudo e, dessa forma, a mim também. Essa ideia de estar a ser 

observada por experientes profissionais deixava-me ainda mais tímida do que o habitual e, 

consequentemente, mais nervosa. Ainda assim, era um nervosismo controlável. Não era a única 
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estagiária a ter sido chamada para entrevista e, dessa forma, tive que esperar pela minha vez. 

Enquanto aguardava, fui observando (ainda que discretamente) como se movimentavam as 

pessoas que ali trabalhavam. Com um estilo muito mais descontraído do que eu havia 

imaginado, várias cabeças estavam focadas nos seus respetivos computadores de onde, de 

quando em vez desviavam o olhar até um colega para uma breve troca de ideias, retomando 

depois o foco inicial, sempre alheios às dezenas de televisores espalhados por toda a sala. 

Divididos entre vários canais televisivos, era raro alguém prestar atenção aos pequenos 

aparelhos, exceto – apercebi-me mais tarde – em caso de algum acontecimento de relevo. 

Chegado o momento da minha entrevista, foi-me explicado um pouco da história e 

dinâmica do jornal e, para grande surpresa minha, tive oportunidade de escolher a secção onde 

gostaria de realizar o meu estágio. “Grande Porto”, foi a minha resposta, sem hesitações. Foi-me 

apresentado, então,  o jornalista Pedro Ivo Carvalho, responsável pelas secções de Local – Porto 

e Norte-Sul – e que, de seguida, me apresentou a editora da secção Porto, Margarida Fonseca, 

com quem trabalharia mais de perto. Com ela combinei que começaria o estágio no dia seguinte 

e, por isso, deveria estar na redação entre as 14 e as 14.30 horas. 

Como acordado, cheguei à redação às 14 horas do dia 16 de outubro e dirigi-me à 

editora para que me dissesse o que deveria saber. Fui recebida com um “Já cá estás?”, que me 

indicou que talvez tivesse chegado demasiado cedo. De qualquer forma, não estava totalmente 

desconfortável com isso, já que tinha cumprido com aquilo que me tinha sido dito no dia 

anterior. Fiquei então a saber quem eram os jornalistas que estavam na minha secção: Ana 

Carla Rosário (editora-adjunta da secção Norte-Sul), Carla Sofia Luz, Hermana Cruz, Marta 

Neves, Pedro Olavo Simões, Ivete Carneiro, Dora Mota e Tiago Rodrigues Alves (colaborador). 

Mais tarde conheci também o editor-adjunto da minha secção, Hugo Silva, e o jornalista José 

Miguel Gaspar, ambos de férias aquando do início do meu estágio. Depois de me ser indicada a 

secretária de um jornalista que estaria de férias, e já com credenciais de acesso aos 

computadores e ao e-mail institucional que deveria utilizar, passei para a leitura de jornais 

online. Embora não quisesse acomodar-me e esperar que me fosse atribuído trabalho, não sabia 

ainda como funcionavam as rotinas da secção nem o que seria esperado de uma estagiária, pelo 

que fui observando os jornalistas profissionais, numa tentativa de absorver toda a informação 

que conseguisse, até ao mais pequeno pormenor. 
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Sem contar com a editora, a primeira pessoa com quem falei (ou que falou comigo) foi a 

jornalista Dora Mota, que, depois de uma breve troca de impressões, prometeu mostrar-me toda 

a redação e explicar-me um pouco do seu funcionamento, assim que tivesse um tempo mais 

livre. Depois disto, surgiu a oportunidade pela qual esperava desde o início do dia: “A Ivete vai 

sair, queres ir com ela para ver como as coisas funcionam?”, perguntou-me a editora Margarida 

Fonseca. Claro que aceitei logo. Com isto aprendi que as saídas da redação são chamadas 

“serviços” e que, ao longo do meu estágio, quando quisesse acompanhar algum dos trabalhos 

que os colegas de secção estivessem a fazer, só teria que pedir-lhes (uma vez que só não me 

levariam se houvesse, efetivamente, algum impedimento). 

No meu primeiro serviço acompanhei, então, a jornalista Ivete Carneiro e um 

fotojornalista ao Hospital de Santa Maria, no Porto, para uma entrevista que seria publicada por 

altura do 125º aniversário desse mesmo hospital (Anexo 6). “Queres mesmo vir? Este serviço vai 

ser uma seca logo para o teu primeiro dia.”, disse-me ela. Mas eu não estava preocupada com 

isso, tinha consciência que apesar de diferentes, nem todos os dias são recheados de aventura e 

emoção para os jornalistas, há sempre trabalhos mais interessantes do que outros. E, de 

qualquer forma, o que mais me aliciava era poder sair logo no primeiro dia, quando já tinha 

ouvido vários colegas dizer que os primeiros dias de estágio eram reservados a trabalhos de 

secretária. Ainda que o serviço tivesse correspondido à antevisão que me havia sido feita, deu-

me a oportunidade de observar o comportamento das fontes em relação aos jornalistas e destes 

em relação a elas e como deveria proceder numa entrevista, o que, por si só, já era muito para 

aprender. 

De regresso à redação, e sem que muito mais houvesse que pudesse fazer, o primeiro 

dia terminou como viriam a terminar todos os outros do meu estágio, com a editora a dizer-me 

que podia ir embora e a instruir-me sobre o que deveria fazer no dia seguinte. Efetivamente, foi 

assim durante os três meses que passei no JN, saía só quando os editores já não tivessem nada 

que eu pudesse fazer e a hora de entrada do dia seguinte era combinada nessa altura. Na 

maioria dos dias, entrei às 10 horas e a saída, como característico do mundo jornalístico, não 

tinha uma hora muito definida, ainda que tenha sido sempre depois das 18 horas. 

Terminado o primeiro dia, a vontade de voltar no dia seguinte era ainda maior, e foi 

sempre assim até ao final do estágio. Não havia cansaço que me derrubasse, a sede de 
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conhecimento, de viver novas experiências, contactar com pessoas diferentes e vivenciar o dia-a-

dia real de um jornalista era a minha fonte de energia. E havia sempre tanto para contar e 

aprender. 

O segundo dia de estágio trouxe aquilo que a jornalista Dora Mota me havia prometido: a 

visita ao jornal. Fiquei a saber que deveria tratar todos por tu (exceção feita ao diretor do jornal) 

e como estava feita a divisão da redação pelas respetivas secções. No meio da redação, a mesa 

redonda sobre a qual pendiam dezenas de televisores ligados nos mais diversos canais era 

destinada aos editores executivos-adjuntos responsáveis por cada secção, e era apelidada por 

muitos como o ‘ovni’, devido ao seu formato. Do lado oposto da redação estavam as secretárias 

onde se sentavam os gráficos que desenham as páginas do jornal. “Pessoas importantes num 

jornal são os gráficos, porque sem eles o jornal não saía”, disse-me a Dora. Esta afirmação 

apanhou-me de surpresa porque nunca tinha pensado daquela forma. Ainda assim, percebi a 

ideia que me explicava, isto é, notícias pode ir buscar-se às agências noticiosas para colocar nas 

páginas do jornal, mas a paginação e todo o arranjo gráfico necessita de ser feito por aqueles 

profissionais. Uma ideia curiosa e que vou, certamente, reter na minha vida profissional pelo que 

tem de ‘estranho’ e, ao mesmo tempo, acertado, a meu ver. Fiquei ainda a saber o que deveria 

fazer todos os dias quando chegasse: pegar no jornal do dia, verificar a agenda para saber se 

tinha algum serviço marcado e, se tivesse, se seria ou não acompanhada por um fotojornalista e 

qual. Outra das rotinas a que me habituei foi a de ir buscar os jornais destinados à minha 

secção, ou seja, os diários nacionais e uma ou outra publicação semanal. 

Este segundo dia reservava-me mais surpresas: acompanhar um jornalista à última 

cerimónia oficial do major Valentim Loureiro enquanto presidente da Câmara Municipal de 

Gondomar (Anexo 7). “Vai que é uma oportunidade que nunca mais vais ter de vê-lo em 

funções”, disseram-me vários colegas da secção. De regresso, a editora pediu-me para fazer 

uma notícia breve sobre um espetáculo musical que ia ter lugar no dia seguinte (Anexo 8), “Para 

ver como escreves”, disse-me. 
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2.2. Crescer e aprender todos os dias 

 
Os dias que se seguiram foram, de certa forma, parecidos com os primeiros. Lia os 

jornais diários e ia acompanhando as edições online ao longo do dia; saía a acompanhar alguns 

jornalistas para aprender como faziam, como se relacionavam e como procediam; ia lendo os 

trabalhos publicados pelos colegas para ver como tratavam as informações que vi recolher e 

comparava com as notícias de outros órgãos que pudessem ter estado no mesmo evento; ia 

perguntando várias vezes ao longo dia o que podia fazer, o que resultava em notícias breves ou 

algumas de pequena dimensão para escrever. Fui percebendo que, mesmo para os jornalistas 

profissionais, há dias mais calmos e outros em que não há mãos a medir para tanto trabalho, 

dias em que o trabalho se faz mais à secretária e outros em que quase não se para na redação. 

Outra das coisas que me intrigou um pouco foi a forma de locomoção dos jornalistas em serviço, 

isto é, para locais perto do edifício do JN e onde fosse difícil estacionar o carro íamos a pé; locais 

bastante longe íamos numa viatura do JN; quando a deslocação era para um local relativamente 

perto podíamos ir numa viatura do jornal ou de táxi, conforme a disponibilidade da frota ou 

mesmo o jornalista que fosse fazer o serviço. 

A segunda semana de estágio (ou, na verdade, o sétimo dia) trouxe-me a primeira saída 

‘por minha conta’. Deveria ir sozinha, com um fotojornalista também estagiário, ao quartel dos 

Bombeiros Voluntários de Ermesinde para acompanhar a realização de um simulacro. Ainda na 

redação, procurei pesquisar alguma informação sobre o que ia passar-se e se teria já havido 

algum evento do género anteriormente. Todavia, a informação disponível era quase nenhuma, 

pelo que ia praticamente ‘às escuras’ para o serviço.  Escrevi no bloco de notas algumas das 

perguntas que queria fazer e um ou outro tópico que não queria esquecer. 

À chegada, tive o primeiro susto: “Aqui? Não vai haver nenhum simulacro. Disseram-lhe 

mesmo que era aqui?”. Ao fim de alguns minutos a repetir a mesma pergunta e a ouvir uma 

resposta semelhante de várias pessoas diferentes, percebi que, afinal, o que ia haver era uma 

espécie de pequeno teatro que simulava um dia de um técnico auxiliar de saúde, realizado pelas 

alunas de um curso dessa área que ali tinha sido lecionado. Não era bem aquilo que eu 

esperava e, na minha opinião, não seria aquilo que os editores esperavam também, uma vez 

que não me parecia um acontecimento com valor-notícia justificativo. Ainda assim, e como 
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aquela era a opinião de uma aspirante a jornalista na sua segunda semana de estágio, fiz o 

trabalho de recolha de informação da melhor maneira que tinha aprendido durante as aulas da 

universidade.  

No caminho de regresso à redação, em conversa com o fotojornalista estagiário que me 

acompanhava, partilhámos a ideia de aquela ser ou não uma pequena ‘partida’ como já 

havíamos ouvido contar várias histórias. De qualquer forma, ainda que possível, aquela não nos 

parecia uma ideia muito plausível porque, no nosso entender, os editores não iriam gastar 

recursos do jornal (a ida e volta de táxi não era despesa pequena) apenas para nos ‘praxar’. Foi 

o que se verificou: a informação que tinha chegado à redação não era a mais correta e tinha 

induzido em erro os editores, que acharam que se trataria de um acontecimento com alguma 

relevância. Para que não tivesse saído em vão, escrevi uma foto-notícia sobre aquele serviço 

que, posteriormente, adaptei a uma notícia breve com foto por uma questão de constrangimento 

de espaço (Anexo 9). 

Depois de cerca de três semanas de estágio apareceu o meu primeiro desafio ‘mais a 

sério’: quem estava agendado para fazer aquele serviço teve que acompanhar um outro caso e, 

visto que tinham ligado para o jornal a dizer que havia pessoas a protestar na rua e não havia 

muito mais jornalistas disponíveis naquele momento, seria eu a deslocar-me àquele serviço. 

Havia pois que entrar em contacto com o fotojornalista (que era contratado e, por isso, iria ter ao 

local) para combinar a melhor forma de nos encontrarmos e arranjar a mais eficaz solução para 

chegar rapidamente a Campanhã, onde um grupo de cidadãos protestava contra o 

encerramento da unidade de saúde que ali havia. 

Fui pensando em algumas questões que poderia colocar enquanto ia no táxi e, chegada 

ao local apercebi-me de um contratempo: os manifestantes estavam já a arrumar os cartazes e a 

organizar-se para seguirem para a Junta de Freguesia, na tentativa de arranjar uma reunião com 

o presidente. Esperei, então, pelo fotojornalista e seguimos os dois para a Junta de Freguesia, 

onde tivemos que esperar pelo final da reunião para poder obter algumas informações junto do 

autarca local. Foi a primeira vez que pude ver uma peça assinada por mim no jornal (Anexo 10) 

e senti que tinha sido, realmente, o meu primeiro trabalho com alguma importância feito 

sozinha. 
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À medida que o estágio foi decorrendo, passei a sair cada vez mais vezes sozinha em 

detrimento de acompanhar outros jornalistas, já que acabava por nem ter tanto tempo livre que 

me permitisse acompanhá-los. Ainda assim, sempre que se proporcionava pedia para 

acompanhá-los para poder aproveitar a experiência deles para enriquecer a minha formação e 

poder, também, melhorar o meu trabalho diário. 

 

 

2.3. Situações que marcam um estágio 

 
Ao longo dos três meses na redação do JN, foram vários os casos em que saí – sozinha 

ou a acompanhar um jornalista profissional – para serviços que se revelaram um fiasco. Isto 

aconteceu por vários motivos: chegámos demasiado tarde ao local; as informações que 

tínhamos eram incorretas; percebíamos que, afinal, o caso não tinha tanta importância como 

julgávamos; entre outros. 

Uma das situações que me marcaram foi a segunda visita a uma exposição de aves em 

Gondomar. Após ter feito a antevisão da exposição uns dias antes (Anexo 11), desloquei-me com 

um fotojornalista à exposição, a fim de falar com o criador de um dos pássaros campeões de um 

concurso integrado na exposição (Anexo 12). Logo à entrada, ao identificar-me, um dos 

membros da organização disse-me que lhes havia causado um grande incómodo, uma vez que a 

entrada era paga e na minha peça estava escrito que seria gratuita. Após algumas explicações, 

consegui fazer com que o senhor entendesse que me tinha baseado no press release que 

tinham enviado para o jornal (que, afinal, tinha sido uma cópia do ano anterior) e que, por isso, 

não tinha feito especificamente essa questão, já que, julgava eu, tinha a resposta. Apesar de ter 

sido um problema fácil de resolver, não deixou de me ‘incomodar’ por, de certa forma, colocar 

em causa o meu trabalho, ainda que a culpa não tivesse sido minha. Com isto, percebi a 

vulnerabilidade do trabalho dos jornalistas e comecei a criar, como já tinha visto em alguns 

colegas, uma espécie de ‘capa protetora’ que ajuda a manter a serenidade nos momentos em 

que é precisa e a não nos deixarmos afetar pelas histórias que nos são contadas ou pelas 

experiências que vivemos no contexto do trabalho. 
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Um mês depois do início do meu estágio surgiu um serviço um pouco diferente daquilo 

que tinha feito até ao momento. Fiquei surpreendida quando o jornalista Pedro Ivo Carvalho me 

chamou para saber se queria fazer uma vox pop nas imediações do Estádio do Dragão, para 

integrar um suplemento comemorativo dos 10 anos daquele (Anexo 13). Aceitei, claro. Embora 

não fosse um trabalho muito complexo nem necessariamente oposto àquilo que já havia feito 

durante o estágio, o facto de participar num suplemento que o jornal iria oferecer aos seus 

leitores era, para mim, um feito para mais tarde recordar.  

O dia 19 de novembro marcou, para mim, esta primeira experiência de contacto com o 

mundo real do jornalismo. Pela primeira vez, fiz a abertura da secção (Anexo 14) com uma 

notícia que teve algum destaque na capa do jornal (Anexo 15) e na versão online (Anexo 16). A 

peça retratava a história um tanto insólita de uma mulher a quem tinha sido negada a marcação 

da cesariana para o nascimento do seu filho por constar nos registos que era homem. Tratava-se 

de um erro administrativo, todavia, estava a causar transtorno a quem já estava a ter uma 

gravidez complicada. A história valeu-me um telefonema da produção de um programa de 

entretenimento da SIC, que queria os contactos da família para dar a conhecer o caso. No dia 

seguinte, foi a vez de O Jornal de Gaia telefonar a pedir, também os contactos dos protagonistas 

daquela história. Ainda nesse dia, verifiquei que o Correio da Manhã tinha publicado na sua 

edição online uma peça baseada naquilo que eu escrevi, porém, sem qualquer referência ao 

meu trabalho nem qualquer assinatura. Confirmei, ainda, que ninguém do referido jornal tinha 

falado com a senhora, o que achei ainda mais grave. Este episódio fez-me questionar o tipo de 

relação que mantêm os diferentes órgãos de comunicação, o que os faz procurar novas histórias 

em outros órgãos que não o seu, em detrimento de histórias ‘exclusivas’ ou cachas, e até onde 

pode ir a ética profissional (ou a falta dela) de alguns jornalistas e órgãos de comunicação. 

Após alguns dias a fazer pesquisas e falar com várias pessoas e empresas, o fim do 

mês de novembro trouxe-me uma reportagem de tamanho considerável sobre quem são os Pais 

Natais dos centros comerciais e como se processa a seleção e posterior trabalho de quem se 

dedica a esta atividade (Anexo 17). A peça mereceu uma pequena chamada na capa (Anexo 18) 

o que, para mim, foi outra vitória e, talvez, uma recompensa pelo trabalho que fui desenvolvendo 

ao longo de alguns dias. Outra surpresa foi um telefonema da produção de um programa de 

entretenimento da SIC, a pedir os contactos dos Pais Natais que referia na peça e das agências 
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com quem trabalhavam. Apesar de já não ser uma completa novidade para mim que um outro 

órgão pedisse informações sobre trabalhos meus, achei curioso fazerem-no quando todas as 

indicações das agências de comunicação estavam na peça, o que tornaria fácil chegar ao 

contacto com elas. 

Um dos casos em que me senti mais posta à prova acabou por nem se revelar 

‘importante’ o suficiente para ser notícia. Ainda assim, foi uma das situações mais difíceis de 

resolver enquanto profissional (ou futura profissional). Chegou à redação a informação de que o 

trânsito estaria parado na zona da Boavista devido a um atropelamento. Seguindo as poucas 

informações de que dispúnhamos, o editor-adjunto Hugo Silva pediu-me que fosse ao local ver o 

que se passava e que, de lá, lhe ligasse a explicar o caso, para que decidisse se enviaria ou não 

um fotojornalista ao local. Quando o táxi me deixou do lado oposto da rua, sentia um ‘nervoso 

miudinho’ por ser uma situação mais delicada e completamente diferente do que havia feito e, 

por isso, demorei-me um ou dois minutos a observar a cena antes de atravessar a rua. Dos dois 

lados da via juntavam-se observadores que, como de costume, davam as suas opiniões pessoais 

a juntar ao que tinham (ou não) visto. No meio das duas faixas de rodagem estava o carro 

acidentado, com uma amolgadela visível no para-brisas. Na extensa fila de pessoas que 

esperavam pacientemente pelo autocarro, uma jovem estudante emprestou a sua capa para 

manter aquecida  a senhora que havia sido atropelada e estava, agora, deitada no chão a 

começar a receber cuidados médicos do INEM. Com alguma reserva, aproximei-me e tentei fazer 

algumas perguntas àquele que me apercebi ser o condutor do carro, sentindo, no entanto, que 

estava a intrometer-me na vida daquelas pessoas. Liguei então para o editor que me disse que 

‘só’ por uma perna partida não valia a pena fazer notícia. Regressei à redação sem uma história 

para escrever no jornal e, mesmo assim, com tanta matéria para estudo pessoal. Foi a primeira 

vez que senti que o meu papel enquanto jornalista poderia estar a interferir com a vida privada 

de pessoas que nem sequer conhecia, mas, ao mesmo tempo, sabia que era um trabalho que 

teria que ser feito. 

Com o início de dezembro mais uma notícia importante. O encarregado de educação de 

uma criança denunciava o mau estado do recreio de uma escola com cerca de um ano, em 

Ermesinde, onde o seu próprio educando tinha já partido um braço e cujas despesas de 

tratamento a escola se recusava a assumir (Anexo 19). Após a publicação da peça, recebi novo 
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telefonema da produção de um programa de entretenimento da SIC, a pedir que facultasse os 

contactos do senhor que dava a cara na notícia. Apesar de já não me causar tanta estranheza, 

esta situação ainda me dava o que pensar. 

Com as folgas habituais de fim de semana e alguns jornalistas fora em serviço, o dia 8 

de dezembro trouxe-me uma oportunidade de fazer, pela primeira vez, a volta. A volta é uma 

tarefa que há muito não é executada por estagiários, salvo raras exceções, e, por isso, esta 

oportunidade podia ser a única durante todo o meu estágio. Tentei pôr naquela tarefa todo o 

meu profissionalismo e agarrei-me então à extensa lista de contactos de corporações de 

bombeiros e brigadas de trânsito. Não contei as vezes que repeti a frase “Bom dia (ou boa 

tarde), Jornal de Notícias, há alguma novidade?”, que inúmeras vezes havia ouvido os meus 

colegas dizer, mas, com este gesto, sentia-me ainda mais uma parte da equipa. Embora já 

tivesse ouvido a maior parte dos profissionais e muitos outros colegas e professores dizer que 

aquela tarefa era ‘uma seca’, para mim era parte do quotidiano dos jornalistas profissionais da 

secção onde estava e, por isso, algo que ansiava poder também fazer. Daí em diante, sempre 

que era necessário disponibilizava-me para ajudar a percorrer aqueles números de telefone, que 

tantas vezes proporcionavam informações preciosas para ir em busca de notícias. 

No dia da Corrida de S. Silvestre, no Porto, foi publicado como abertura de secção um 

dos trabalhos que mais tempo me levou a preparar: uma reportagem sobre o fenómeno 

crescente das corridas e das pessoas a correr pelas ruas da cidade (Anexo 20). Após várias 

semanas de pesquisas e entrevistas com diversas pessoas ligadas ao tema, teve um gosto 

especial ver publicada essa peça. Com ela, aprendi que um trabalho jornalístico pode não ser só 

o imediatismo e levar vários dias (ou mais) a ser preparado e a ganhar a forma com que, depois, 

é apresentado aos leitores do jornal. 

A poucos dias do Natal, tive oportunidade de realizar uma tarefa diferente daquilo que 

tinha feito até ao momento e que chegava a fugir um pouco àquilo que eu julgava ser o trabalho 

de um jornalista (mesmo que depois tenha alterado essa minha opinião). A rúbrica “Todo o 

Homem é meu irmão” faz parte do JN já há décadas e todos os anos ajuda instituições e 

cidadãos particulares com dificuldades económicas. Na altura do Natal, são distribuídos cabazes 

com alimentos e alguns bens de primeira necessidade a instituições  e famílias, que são do 

conhecimento de quem está encarregue desta iniciativa ou que possam ser indicados por 
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jornalistas quando noticiam algumas dessas situações. Como o jornal noticia esta iniciativa, 

pude presenciar a entrega de alguns dos cabazes e fazer a respetiva entrevista aos beneficiários 

(Anexo 21). Embora fosse um tipo de trabalho ‘normal’ para um jornalista, era revestido de um 

contexto diferente daquilo que é costume. Por isso, posso dizer que esta foi mais uma 

experiência que marcou o meu estágio. 

Um outro caso que noticiei foi a falta de verbas que levava a Escola de Reeducação 

Pedagógica das Antas  a estar sem luz há vários meses (Anexo 22). Uma história com um lado 

mais trágico, como outras que fiz e com a particularidade cada vez menos surpreendente de ter 

recebido uma chamada da produção de um programa de entretenimento da SIC a pedir os 

contactos dos responsáveis da escola.  

 

2.4. Os últimos dias 

 
Na incerteza de ver ou não ser aceite o meu pedido de prolongamento do estágio, pedi 

para não folgar até saber a resposta ou, então, até ao final do estágio. Desta forma (e como o 

pedido não obteve uma resposta positiva), desde o dia 30 de dezembro até ao dia 15 de janeiro 

não folguei, o que me permitiu viver mais intensamente estes dias e tentar aproveitar ao máximo 

o pouco tempo que ainda me restava. 

Apesar de ser uma reportagem como tantas outras, a reportagem sobre o Baile dos 

Bombeiros Voluntários Portuenses (Anexo 23)  - com chamada na primeira página (Anexo 24) – 

teve algo de diferente: trabalhar na noite de passagem de ano. Não que isso fosse um 

constrangimento ou impedimento para mim, mas até pela disponibilidade que traz aos 

entrevistados e como torna mais fácil fazer uma vox pop. Estar a trabalhar quando a maioria das 

pessoas está a divertir-se mostrou-me outro lado da profissão de jornalista: o relacionamento 

com o público e com os possíveis leitores. No meu caso em concreto, pude observar como as 

pessoas que abordei se mostravam mais disponíveis e até ‘solidárias’ por não estar ali para me 

divertir como elas. Uma experiência também, à sua maneira, bastante enriquecedora. 

O dia 6 de janeiro foi, talvez, o dia que me marcou mais durante todo o estágio, não que 

tivesse algum trabalho extremamente complexo, mas sim pela imprevisibilidade e pela ‘aventura’ 



 30 

que, na minha ótica, caracteriza o jornalismo e que ainda não tinha experienciado (ou pelo 

menos com esta intensidade). No final deste dia, se ainda não soubesse agora tinha a certeza, 

na minha mente o pensamento que pairava era “é isto que eu quero fazer para o resto da minha 

vida”. Depois de ter saído com um fotojornalista para um serviço sobre um pequeno protesto de 

trabalhadores do Casino da Póvoa na porta da casa de um dos administradores (Anexo 25), 

regressávamos já à redação quando o telemóvel dele tocou. Era a minha editora e queria que ele 

fosse rapidamente para Matosinhos, onde o mar revolto estava a chegar à rua em vários locais e 

ameaçava já algumas habitações mais perto da praia. Disse-lhe que estávamos já perto do 

edifício do Jornal e que, se quisesse, podia deixar-me lá e depois seguir para o novo serviço. Mas 

não havia tempo e, mal desligou o telefone comecei a sentir a adrenalina a passar por mim: “É 

para ires comigo”, disse-me ele. Debaixo de chuva, falei com moradores das zonas mais 

afetadas; tentei que a caneta escrevesse num papel quase tão ensopado como eu e que tentava 

proteger o melhor que conseguia para não perder a informação; senti a fúria do mar que me 

chegou acima dos tornozelos; percorri troços de rua cortados ao trânsito para tentar chegar mais 

perto das zonas atingidas; escrevi as peças que sairiam no jornal do dia seguinte sobre os locais 

onde tinha estado (Anexo 26); saí da redação quando a edição já estava quase pronta a ser 

enviada para a gráfica. Ainda assim, sentia que aquele tinha sido o dia mais intenso e 

emocionante do meu estágio e com o qual aprendi que ser jornalista é, também, estar 

preparado para tudo o que possa acontecer. 

Nos últimos dias do meu estágio, embora fosse fazendo alguns serviços mais pequenos, 

andei ocupada a trabalhar numa reportagem um pouco maior que haveria de deixar pronta em 

pré-maquete para ser publicada numa data mais oportuna. Andei, então, a fazer pesquisas e a 

falar com os criadores do projeto Porto Paralelo, que tem como objetivo revitalizar o comércio 

tradicional do centro do Porto. Falei também com os proprietários de algumas das lojas que 

integram o projeto e com outros que, apesar de pertencerem, não queriam muito aparecer no 

jornal. Ainda que tivesse sido um trabalho dividido com o jornalista Tiago Rodrigues Alves, devido 

à sua extensão, não deixou de ser uma reportagem que me deu muito orgulho fazer, 

principalmente quando percebi que daria uma abertura de secção em página dupla (Anexo 27). 

Antes de dar por terminado o meu estágio, tive ainda hipótese de fazer uma reportagem 

sobre o centro de dia do IPO do Porto (Anexo 28), o que muito me agradou por poder mostrar 
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algo bom e importante aos nossos leitores, um valor que também deve estar presente para os 

jornalistas. Já na redação, e antes de sair, pela última vez enquanto estagiária, pude ajudar a 

fazer duas voltas. Neste último dia (como já havia acontecido em alguns dos anteriores), 

questionei várias vezes os colegas profissionais acerca de várias coisas – desde dúvidas sobre 

cargos ou instituições ou o que deveria fazer em determinada situação, até a questões de estilo 

do próprio jornal –, não por não saber ou por estar a regredir na minha aprendizagem mas, 

penso agora, por me sentir mais à vontade com eles, com o meu trabalho e pela vontade de 

retirar dali todo o conhecimento e experiência que pudesse. 

 

 

2.5. Em suma 

 
Analisando os três meses de estágio que passei no Jornal de Notícias, posso dizer que 

aprendi muito, aprendi todos os dias e com todas as pessoas. Aprendi coisas que só se 

aprendem com a prática da profissão e que um curso universitário, por muito bom que possa 

ser, não nos dá. A capacidade de análise rápida de situações e de célere resposta a 

acontecimentos ou respostas imprevistas só mesmo a prática nos pode dar. Efetivamente, senti 

que o estágio deveria ter uma duração mais extensa, uma vez que acaba quando estamos a 

sentir-nos melhores, mais confiantes e a dar cada vez mais e melhor de nós e do nosso trabalho. 

Lidar com o público nem sempre é fácil e os jornalistas têm que saber gerir essa relação 

de forma a conseguir tirar dela o melhor proveito possível para o seu trabalho. Foi, por isso, 

necessário habituar-me a ouvir que não queriam responder a perguntas ou prestar declarações 

(quer educadamente, quer de formas menos polidas). Percebi também que o aspeto mais jovem 

do que se possa imaginar de um jornalista (no caso, eu, uma estagiária) pode levar a uma certa 

desconfiança por parte dos interlocutores com quem precisamos de interagir ou até a 

subestimarem-nos. Tentei sempre, nestas e noutras ocasiões, dar o melhor de mim ao trabalho 

que realizava, com todo o meu profissionalismo. 

Fruto do órgão que escolhi para estágio, sei que algumas das situações que vivenciei 

não aconteceriam noutros lugares. A interação com os leitores, por exemplo, é uma das coisas 
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que não acontecerá da mesma forma noutros órgãos de comunicação. Não raras vezes atendi – 

pessoalmente ou por telefone – leitores que, em último recurso ou quando já não sabiam o fazer 

em relação a determinada situação, procuravam ajuda para os seus problemas no Jornal que 

diariamente acompanhavam e onde viam expostos problemas semelhantes aos seus. Com 

maior ou menor consciência daquilo que é ou não notícia, a verdade é que muitas vezes eram 

os próprios leitores a dar ao jornal matéria para encher as dezenas de páginas de diariamente o 

compõem. 

Ao longo de todos os trabalhos que fui executando, uma das questões que mais me 

marcou foi o facto de receber várias chamadas de outros órgãos de comunicação a pedir 

contactos ou mais informações relativos aos protagonistas das minhas peças. Por ter acontecido 

mais do que uma vez e, especialmente, por ser feito por programas mais virados para o 

entretenimento e não informativos, essa questão suscitou-me especial interesse. Por essa razão, 

pretendo agora analisá-la com mais detalhe. 
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3. Do jornal para a televisão: de notícia a entretenimento 

 

Neste capítulo, abordar-se-á um conjunto de conceitos relacionados com a “circulação 

circular da informação”5, em especial a relação existente entre jornais e televisões. Deste modo, 

dividiremos a temática em três partes: a “circulação circular da informação”; como circula a 

informação e, por fim, uma síntese do capítulo. 

Acerca da “circulação circular da informação”, abordaremos, em pequenos itens, a 

forma como é feita a formação dos jornalistas; em que consiste e o que representa para o 

panorama dos média a concorrência entre órgãos de comunicação; os constrangimentos 

encontrados atualmente no exercício do jornalismo; a característica comum aos jornalistas que é 

a sua sede constante de informação; e o relacionamento que mantêm com outros jornalistas, 

quer sejam do mesmo órgão de comunicação ou não. 

De maneira a enquadrar a forma como a informação circula, dividiremos este tópico em 

duas partes, também: a circulação da informação entre os jornais e as televisões e, em 

particular, daqueles para estas; e o caso específico do entretenimento e da sua crescente 

popularidade. 

Por último, dedicaremos a parte final deste capítulo a um breve resumo daquilo que foi 

abordado, mantendo um fio condutor entre os vários tópicos e subtópicos aqui trabalhados. 

 

 

3.1. A “circulação circular da informação” 

 

Se, num mesmo dia, lermos os jornais generalistas do dia, ouvirmos os noticiários das 

rádios e virmos os blocos informativos das televisões encontraremos, certamente, muitas 

semelhanças de temáticas e até, porventura, um alinhamento semelhante. De acordo com essa 

ideia, Bourdieu defendia que “os produtos jornalísticos são muito mais homogéneos do que se 

pensa” (Bourdieu, 1997: 16). Com o jornalismo cada vez mais envolto numa lógica comercial, 

os media acabam por ser pressionados e ceder ao lado económico da concorrência ao invés de 
                                                        
5 Expressão proposta por Pierre Bourdieu (1997), que definiremos mais adiante. 
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seguir os seus princípios informativos, gerando uma uniformização de temas abordados; desta 

forma, ao mesmo tempo que buscam marcar o seu trabalho com originalidade, acabam por cair 

no erro de fazer o mesmo que os outros órgãos de comunicação fazem (Aznar, 2005; Bourdieu, 

1997; Santos, 2006; Sousa, 2000). A este propósito, Erik Neveu afirmou ainda que as rotinas 

dos média de prestar atenção ao que os seus concorrentes fazem podem “exprimir uma forma 

de rigor profissional e produzir efeitos, dos quais o mais evidente é o de um funcionamento em 

coro da imprensa, polarizada nos mesmos assuntos, retomando os mesmos temas e levando 

assim a um estreitamento do espaço dedicado a assuntos dignos de cobertura” (Neveu, 2005: 

68). 

A “circulação circular da informação” define-se, como explicado por Bourdieu, seu 

criador, na obra “Sobre a Televisão”, pela semelhança de conteúdos e informações entre os 

diversos órgãos de comunicação (jornais, rádios, televisões e outros), que se citam mutuamente 

ou que apresentam informações homogeneizadas (Bourdieu, 1997). Com esta ampla divulgação 

da informação de uns órgãos para os outros, quanto mais facilmente ‘mediatizável’ for, maior 

será a probabilidade de ser reproduzida por diversos órgãos diferentes de informação e, 

consequentemente, de ser apreendida pelos públicos. A uniformização da informação tem 

origem em vários factores como a formação dos jornalistas; a concorrência; os constrangimentos 

diversos a que todos os profissionais, independentemente do meio e do órgão de informação no 

qual exercem a sua atividade, estão sujeitos; a constante busca de informação; e até a questão 

da convivência com colegas e amigos também jornalistas. 

 

 

3.1.1. A formação dos jornalistas 
 

Ao longo dos tempos, a formação académica necessária para exercer a profissão de 

jornalista foi mudando. Se, há algum tempo, pouco mais bastava do que escrever bem para 

poder desempenhar a profissão de jornalista, atualmente, em Portugal, o nº1 do artigo 5º do 

Estatuto do Jornalista prevê que “a profissão de jornalista inicia-se com um estágio obrigatório, a 

concluir com aproveitamento, com a duração de 12 meses, em caso de licenciatura na área da 

comunicação social ou de habilitação com curso equivalente, ou de 18 meses nos restantes 
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casos”. Para os “restantes casos” que a lei menciona, há um conjunto de requisitos que são 

necessários, também, como formação específica para a área da comunicação social ou a 

apresentação de um relatório onde figure a sua experiência profissional e os trabalhos 

produzidos (Portaria n.º 318/99, de 12 de maio). 

Decorrente da obrigatoriedade de possuir uma formação académica de nível superior – 

e do benefício de ser exigido um período de estágio mais curto a quem tiver feito essa formação 

na área da Comunicação ou do Jornalismo –, a maioria dos jornalistas (ou pelo menos as 

últimas gerações) é portadora de uma formação semelhante à dos seus colegas – ainda que 

tenha frequentado uma instituição de Ensino Superior diferente, os planos de estudos são 

idênticos –, o que faz com que a sua forma de pensar a profissão e o seu quotidiano e os seus 

métodos de trabalho assentem em bases similares. 

 

 

3.1.2. A concorrência entre órgãos 
 

Numa lógica cada vez mais comercial em que os órgãos de comunicação – integrados, 

muitas vezes, em grandes grupos de média – têm por ‘obrigação’ gerar lucros e são, como tal, 

geridos como se de empresas de comércio se tratasse, a concorrência é um fator a ter cada vez 

mais em conta no exercício do jornalismo. Na sequência deste tipo de gestão, há diversas 

consequências, nem sempre positivas: 

“A lógica competitiva das empresas e a necessidade de rentabilizar os investimentos é 

transmitida às redacções e multiplicam-se os episódios de concorrência agressiva entre os media 

e entre os seus profissionais. Nenhum limite tem sido respeitado nesta batalha: nem a 

privacidade das pessoas, nem o cuidado com a infância, nem o rigor das informações, nem 

muitas outras exigências básicas da ética da comunicação.” (Aznar, 2005: 10). 

 

Dada a importância, nos dias que correm, da concorrência, os jornalistas seguem os 

trabalhos de outros órgãos de informação concorrentes (ou não) àquele onde trabalham para 

saberem sempre o que andam os outros a fazer e não se deixarem ultrapassar. Além disso, 

esquecem-se – nesta busca incessante pelas audiências – que, o público não lê todos os dias os 
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diversos jornais diários nem vê ou ouve os noticiários televisivos e radiofónicos todos ao mesmo 

tempo e, por isso, necessita de variedade de informação e não que todos os órgãos lhe 

ofereçam a mesma informação (Neveu, 2005). Com base nesta ideia, podemos notar que: 

“Outro efeito de campo, absolutamente paradoxal e pouco favorável à afirmação da autonomia, 

colectiva ou individual: a concorrência incita ao exercício de uma vigilância permanente (que 

pode chegar à espionagem mútua) sobre as actividades dos concorrentes, a fim de extrair 

vantagem dos seus fracassos, evitando os seus erros, e de combater os seus sucessos, tentando 

deitar mão aos instrumentos supostos do seu êxito, temas de números especiais que parece 

obrigatório retomar, livros recenseados por outros e dos quais “não se pode deixar de falar”, 

convidados que é preciso ter, assuntos que devem ser “cobertos” porque houve outros que os 

descobriram e até mesmo jornalistas que são disputados tanto para impedir a concorrência de 

os possuir como por desejo de os ter.” (Bourdieu, 1997: 86). 

 

A partir destes argumentos, podemos afirmar que a concorrência é cada vez mais uma 

realidade no mundo da comunicação, e do jornalismo em especial. É através da concorrência 

que se chega a grande parte da informação que se difunde circularmente, já que esta resulta, 

em grande parte, da tentativa de noticiar o que os concorrentes noticiam, citando-se e 

agendando-se mutuamente (Mattos, 2007). 

 

 

3.1.3. Os constrangimentos do exercício do jornalismo 
 

Na prática do jornalismo, são várias as barreiras que os profissionais encontram. O que 

começou por ser um problema mais ligado às televisões – as audiências e a lógica de mercado 

em função dos lucros obtidos junto de anunciantes, por exemplo –, rapidamente se alastrou 

também à imprensa e, com isso, a todo o campo jornalístico, criando um efeito do tipo ‘bola de 

neve’ (Bourdieu, 1997). 

Se olharmos por uma perspetiva mais histórica, podemos dizer que, ao longo dos 

tempos, o jornalismo tem-se desenvolvido: 

“num terreno acidentado marcado por estes factores [escassez das fontes, força do poder, risco 

de censura e estado de espírito da opinião pública], entre mudanças repentinas, corredores 
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perigosos e períodos de normalidade, onde se entende por normalidade o livre acesso às fontes, 

a abstenção de qualquer interferência por parte do poder, a ausência de qualquer forma de 

censura e o apoio de uma opinião pública que não impede a publicação de notícias incómodas 

ou desagradáveis” (Colombo, 1998: 11). 

 

Relacionados também com o aspeto da concorrência, os constrangimentos ao exercício 

do jornalismo podem ser vários e de diversa origem. Na ótica de Érik Neveu, “o trabalho das 

redacções é cada vez mais balizado pela contenção de despesas e pela caça às audiências” 

(Neveu, 2005: 118). Assim, fruto das novas conceções da informação e dos grupos de média, 

temos os constrangimentos económicos a ditar, muitas vezes, aquilo que deve ou não ser feito 

ao nível do jornalismo. As notícias têm de ser dadas mais rapidamente para ser-se pioneiro e, 

com isso, ganhar audiências que fazem subir os lucros, perdendo, muitas vezes, para a 

qualidade e recorrendo-se, nesta medida, muitas vezes ao sensacionalismo (Aznar, 2005). Com 

isto, e abrangidos por limitações semelhantes independentemente do órgão no qual exercem a 

profissão, os jornalistas acabam por sofrer pressões que restringem o seu trabalho e que os 

conduzem num sentido em muito semelhante ao de outros colegas (Aznar, 2005; Bourdieu, 

1997; Neveu, 2005). 

 

 

3.1.4. A sede constante de informação 
 

Mais do que de uma rotina profissional, a sede de conhecimento e necessidade de 

atualização informativa constante faz parte do próprio jornalista, mesmo fora do trabalho. Este 

aspeto é visto por Juan Luis Cebrián (Cebrián, 1998), por exemplo, como um requisito essencial 

para ser-se jornalista; a curiosidade, para o autor – a par da ingenuidade e do gosto pela 

novidade e em contraponto com a rotina –, é fundamental para quem quiser ser jornalista. 

Ninguém lê uma quantidade tão elevada de jornais como os jornalistas, que o fazem por 

motivos profissionais mas, para além disso, como forma de se manterem atualizados sobre tudo 

o que os rodeia, fazendo da leitura diária de jornais quase que um ‘ritual’ indispensável ao seu 

bom desempenho enquanto profissionais e cidadãos (Bourdieu, 1997). 
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Assim, o que realmente destaca um jornalista, seja qual for o meio para o qual trabalhe 

ou no qual se sinta mais à vontade, é “a curiosidade, a maldita curiosidade de saber o que há 

detrás das portas, debaixo das carpetes, dentro das gavetas ou no interior das camas” (Cebrián, 

1998: 15). 

 

 

3.1.5. O relacionamento com outros jornalistas 
 

Tal com acontece nas outras profissões, é normal entre os jornalistas haver algum 

convívio, que pode acontecer por vontade própria – através da marcação de encontros com 

amigos, por exemplo – ou no seu quotidiano profissional – enquanto esperam pelo início de uma 

conferência de imprensa, à saída de determinado evento, entre outros. Desta forma, é bastante 

comum o relacionamento entre pares, mesmo que estejam ligados a empresas concorrentes. 

Resultante, também, desta convivência, é usual que os jornalistas troquem entre si ideias sobre 

as mais variadas temáticas, o que leva a alguma uniformização de ideias e até de maneiras de 

abordar determinados assuntos da atualidade (Bourdieu, 1997). 

 

 

3.2. Como circula a informação 

 

Dentro de uma lógica comercial e afincadamente concorrencial, os jornalistas seguem o 

trabalho dos outros com especial atenção, quer seja para saber como desenvolvem o seu 

trabalho, quer para ver que temáticas abordam ou não. Isto é, “para os jornalistas, a leitura dos 

jornais é uma actividade indispensável e a revista de imprensa um instrumento de trabalho: para 

saberem o que vão dizer, precisam de saber o que disseram os outros” (Bourdieu, 1997: 18). 

Ainda assim, o que acontece com esta concorrência pela notícia e pelo noticiar aquilo que o 

concorrente publicou também é um alargamento da visibilidade mediática que a notícia passa a 

ter quando, em diversas situações, essa mesma notícia não justifica uma tão ampla 

mediatização (Trevisol & Barros, 2012). Esta é, para Jorge Pedro Sousa, “provavelmente, uma 
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das razões pela qual a imprensa diária está a perder leitores: fala sempre do mesmo e da 

mesma maneira, entediando e aborrecendo, sem atender às necessidades informativas dos 

leitores, que buscarão também no consumo de jornais e revistas gratificações (ensina-nos a 

teoria dos usos e gratificações que lhes evitem o tédio” (Sousa, 2000: 44). 

 Ao selecionarem os temas sobre os quais vão trabalhar, os jornalistas selecionam, 

também, a informação que o público vai ou não consumir, o que faz com que estabeleçam as 

temáticas de que se fala no quotidiano da opinião pública (Mattos, 2007). Tentando acompanhar 

os rituais dos média de forma a utilizar esse conhecimento em seu proveito, e com a ideia de os 

média modelarem, em certa medida, a opinião pública, as fontes de informação – cada vez mais 

profissionalizadas – tendem a ajustar-se mais aos padrões procurados pelos órgãos de 

informação, com o objetivo de aumentar a probabilidade do seu reconhecimento (Grohmann, 

2009).  

Fruto das atribulações e da urgência de divulgação da informação, cada vez mais 

premente nos tempos em que vivemos, é comum – apesar de condenável – os jornalistas 

citarem outros órgãos de informação (ou utilizarem os dados já veiculados sem sequer citar a 

fonte), ou basearem-se naquilo que estes noticiaram, sem verificar. Isto acontece muitas vezes 

com jornais considerados como sendo mais sensacionalistas, dado que: 

“Estas fontes criam factos complexos e credíveis, partindo normalmente de acontecimentos 

ocorridos, ou então verosímeis, para depois terem um desenvolvimento que não passa de pura 

invenção. Em primeiro lugar, preocupam-se em divulgar a notícia que possuem. Já que tem uma 

fonte certa (o cabeçalho do jornal) normalmente é depois retomada por outros. Quanto mais 

sensacional é a notícia, mais se torna natural o repórter evitar procurar razões posteriores. 

Porquê? Porque a notícia convém (“o assessor jurídico de Clinton não se suicidou, foi 

assassinado”) pelo seu clamor, deve ser publicada e tem uma paternidade. Posso supor que o 

outro jornal tenha verificado todas as fontes. Se não o fez, caber-lhe-á justificar-se. Não convém 

ao jornalista, que encontra a invenção já pronta e dotada de uma vistosa paternidade, desconfiar 

de invenção. As fontes estão disponíveis, chegam à mesa de trabalho, a história está bem 

construída. E como não existe nenhuma razão para suscitar a dúvida, é tornada pública, com a 

responsabilidade a cargo da fonte.” (Colombo, 1998:72). 

 

Há ainda casos em que, aproveitando a informação já avançada por outros órgãos de 

média e não querendo, contudo, arcar com as consequências de algum equívoco ou mal-



 40 

entendido que possa ter havido, os jornalistas citam o órgão da concorrência, em especial se 

este for de menor influência (Bourdieu, 1997). 

 

 

3.2.1. Dos jornais para a televisão 
 

Não será estranho para um espectador atento notar semelhanças entre os alinhamentos 

dos noticiários das televisões e aquilo que leu ou vai ler no jornal. Isto acontece, essencialmente, 

pela questão da concorrência: entre jornais, entre televisões e entre jornais e televisões, numa 

luta constante pelo primeiro lugar na divulgação de determinado acontecimento e, 

consequentemente, pelo lugar cimeiro das audiências (Bourdieu, 1997). 

A apropriação por parte das televisões dos temas abordados pelos jornais prende-se, 

naturalmente, com questões de audiência e daquilo que julgam ser as temáticas de interesse do 

público (que, assim, farão crescer a audiência). Desta forma, Sandra Ball-Rokeach e Melvin De 

Fleur (citados por Santos, 1992: 101) afirmam que “a derradeira base da influência mediática 

radica na natureza das interdependências entre os meios de comunicação e outros sistemas 

sociais, e na forma como essas interdependências modelam as relações da audiência com os 

meios de comunicação”. 

No caso da população portuguesa, só 91 em cada mil habitantes lia, no início do 

milénio, os jornais diários, o que revela uma diferença em relação à média europeia de menos 

164 habitantes por cada mil (Duarte, 2005). Estes dados podem ser explicados por diversos 

factores, um dos quais pode ser o nível intelectual da maioria da população – que mais 

facilmente contrairia um empréstimo para comprar uma televisão ou um rádio, os quais julga 

não ter que pagar pelos conteúdos aí transmitidos, ao invés do que acontece com o jornal, que 

tem um custo diário (Erbolato, 1978). 
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3.2.2. O caso do entretenimento 
 

O entretenimento tem ganho cada vez mais espaço no seio dos média, ainda assim, ao 

contrário das rádios e televisões – que lhe conferem um protagonismo crescente, ‘roubando’ 

tempo de antena à informação –, a imprensa continua a oferecer ao jornalismo o seu lugar de 

destaque (Durán, 2007). No caso português, analisando o horário nobre das televisões 

generalistas podemos ver, também, que a linha que divide aquilo que é informação daquilo que 

é entretenimento está cada vez mais ténue (Lopes, 2006; Pinto, 2008). Nesta linha de 

pensamento, Furio Colombo preconiza que a imprensa tem hoje mais entretenimento e mais 

casos de sensacionalismo devido a uma imposição da concorrência televisiva e que esta, por 

sua vez, é influenciada pela proximidade crescente entre a notícia e o espectáculo (Colombo, 

1998). 

Se é verdade que, por um lado, as televisões tendem a tentar aproximar os seus 

conteúdos àquilo que acham que o público quer ver e, com isso, tentam aproximá-lo 

concedendo-lhe, até, tempo de antena, por outro lado, esse espaço que destinam ao público 

insere-se em programas de entretenimento ou ‘talk-shows’, onde são, muitas vezes, associados 

a casos menos positivos, ao invés de terem acesso a programas de caráter mais informativo 

(Lopes, 2006). Esta ideia vai ao encontro da opinião defendida por outros autores sobre o tipo 

de temáticas que os média estão a abordar cada vez mais, por acharem ser o que o público 

quer ver tratado: 

“Curiosamente, ou talvez não, o texto principal terminava com aquilo que poderia ler-se como 

uma nota de optimismo; “Tendo ignorado a realidade durante anos, os jornais estão finalmente 

a fazer alguma coisa”, dizia-se num parágrafo que apontava como estratégias positivas o facto 

de algumas empresas estarem a gastar menos na actividade jornalística, a orientar a sua 

produção no sentido do entretenimento e das ‘histórias de vida’ (para captar audiências mais 

jovens) e a criar os seus próprios jornais gratuitos. “ (Economist, 2006, referido por Santos, 

2007: 75). 

 

Ainda que dediquem mais espaço de tempo aos programas de entretenimento, as 

televisões fazem-nos passar, muitas vezes, por programas de informação – não o são e um 

especialista, ou não, consegue detetar isso facilmente, todavia, a diferença passa quase 
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despercebida a um espectador menos informado –, com a diferença de serem conduzidos por 

apresentadores sem carteira profissional de jornalista que, por não estarem enquadrados por 

um conjunto de princípios éticos e deontológicos inerentes a esta profissão, conduzem as 

emissões para planos mais íntimos da vida dos intervenientes, esquecendo, muitas vezes, vários 

itens dessa ética a que os jornalistas estão obrigados (Lopes, 2006). 

Com a crescente popularidade deste género televisivo que, sendo entretenimento, se faz 

passar por informação – ou o mais próximo possível disso – também as referências dos públicos 

se transformam: 

“É mais preocupante o facto de os verdadeiros pontos de apoio, os mobilizadores e 

confidentes do público – nos EUA – já não serem os jornalistas, mas os caprichosos – por vezes 

manifestamente bizarros – apresentadores de espectáculos falados com assistência, onde a 

extravagância sexual e o acontecimento político se misturam e alternam para deleite (supõe-se) 

dos espectadores, visando um nível de audiência que faz subir as tarifas publicitárias. Agora, os 

managers das notícias, em todas as democracias industriais, parecem ter chegado – muito 

embora por caminhos diferentes – à conclusão de que não existe comunicação sem 

espectáculo.” (Colombo, 1998: 21). 

 

 

3.3. Em suma 

 

Ao longo deste capítulo pudemos observar o modo como os média fazem circular a 

informação ou como fazem, por vezes, para encontrar mais informações e temáticas sobre as 

quais falar e o que os motiva nesse sentido. A questão da concorrência é, de facto, uma das que 

mais marca o jornalismo da atualidade, pelo que “o trabalho das redacções é cada vez mais 

balizado pela contenção de despesas e pela caça às audiências” (Neveu, 2005: 118).  

Com todos os constrangimentos impostos ao jornalismo dos nossos dias – como a 

aceleração da circulação da informação e a sua cada vez maior abertura ao público em geral, 

para além dos jornalistas ou a concorrência cada vez mais feroz – vemos uma maior 

uniformização daquilo que é veiculado pelos média, contrariamente ao que seria expectável ou 
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até que os próprios órgãos de informação desejariam (Aznar, 2005; Bourdieu, 1997; Neveu, 

2005; Sousa, 2000). 

A par disto, podemos ainda olhar para a forma como as informações são recolhidas ou 

como os jornalistas são ‘obrigados’ a recolhê-las. Ao olhar para as redações, nos dias que 

correm, notamos a redução do número de jornalistas que as integra e a diminuição da presença 

de profissionais mais experientes e qualificados (Fidalgo, 2005). Se aliarmos esta redução no 

número de profissionais ao uso crescente das novas tecnologias e aos constrangimentos 

económicos a que os grupos de média se veem sujeitos atualmente, deparamo-nos com 

alterações no número de saídas e deslocações para fora da redação – a partir da qual o 

jornalista tenta recolher a informação de que necessita, ainda que isso implique menor 

profundidade e conhecimento do caso em questão –, o que resulta, muitas vezes, na baixa da 

qualidade do produto jornalístico (Pereira & Adghirni, 2011). Este conjunto de situações faz, 

assim, com que seja mais comum o recurso a informações já processadas por outros órgãos de 

comunicação. 

Assim, Pierre Bourdieu defende que a televisão tem ganho dimensão dentro do campo 

jornalístico face aos jornais – constantemente em crise e em luta pela recuperação das 

audiências –, uma vez que consegue dar maior visibilidade a casos do dia a dia que quando 

retratados pela imprensa não têm tanto impacto (Bourdieu, 1997). Decorrente disto, e não só, 

chegamos a um tempo em que o entretenimento ganha terreno ao jornalismo a olhos vistos, o 

que tem consequências: 

“Quando os conteúdos de um meio de comunicação social são um produto como qualquer outro 

– como a publicidade ou o espectáculo, por exemplo –, está a ser feita uma aposta clara num 

tipo de valores muito concreto. E as audiências também estão a ser tratadas como 

consumidores e não como cidadãos responsáveis. E isto muda o sentido do trabalho mediático 

de forma definitiva: em vez de serem um espaço dedicado à informação, ao esclarecimento ou 

ao debate público, os media convertem-se em supermercados do entretenimento, do horror, do 

estereótipo ou da banalidade.” (Riviére, 2003: 119 citado por Aznar, 2005: 67). 

 

No decurso destas ideias, podemos perceber como o entretenimento e a informação se 

misturam cada vez mais, numa sociedade que atribui maior importância a banalidades do dia a 
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dia contadas na primeira pessoa e mediadas por profissionais desvinculados de um código ético 

do que a notícias que possam, de facto, ter algum impacto social. 
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4. Dos jornais para as televisões: um estudo de caso 

 

Volvido o período do estágio, ficaram, como já abordado, algumas questões sobre a 

“circulação circular da informação” e sobre as razões que levariam televisões a citar ou abordar 

temáticas anteriormente veiculadas por jornais. Desta forma, este capítulo está talhado para a 

tentativa de descobrir a resposta a essas mesmas questões que surgiram ao longo do estágio e 

que foram tomando forma no decorrer deste relatório. 

Dada a quantidade já relatada de chamadas recebidas durante o estágio vindas das 

produções de vários programas de entretenimento – da manhã e da tarde – das televisões, não 

poderia este assunto ser deixado de lado nesta parte do Relatório de Estágio. Partindo desse 

pressuposto, este capítulo contemplará uma perspetiva mais qualitativa do que quantitativa de 

um período de análise, com a qual se pretenderá responder a algumas das questões levantadas 

no presente documento e que, de alguma forma, influenciaram o seu desenvolvimento. 

Dividido em quatro partes, ao longo deste capítulo poderemos perceber as linhas 

orientadoras da pesquisa e análise em torno do tema; observar o que acontece nos programas 

da manhã e, dentro destes, as três subdivisões relativas a cada um dos três canais de televisão; 

analisar o que sucede, por sua vez, nos programas da parte da tarde; e, por fim, retirar algumas 

conclusões daquilo que se observa ao longo do restante capítulo e através dos seus dados. 

 

 

4.1. Linhas orientadoras 

 

Nesta parte do Relatório de Estágio, será feita a comparação entre as notícias publicadas 

pelo Jornal de Notícias e as temáticas abordadas pelos programas de entretenimento da manhã 

e da tarde das televisões generalistas nacionais. Para a recolha e análise de notícias e 

programas foi selecionado, por uma questão de conveniência ao desenvolvimento deste 

trabalho, um período de cerca de duas semanas, entre o fim do mês de março e o início do mês 

de abril deste ano. 
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Assim, foram analisadas as edições do JN desde o dia 30 de março até ao dia 11 de 

abril e as edições dos programas Praça da Alegria (RTP), Portugal no Coração (RTP), Queridas 

Manhãs (SIC), Boa Tarde (SIC), Você na TV (TVI) e A Tarde é Sua (TVI) decorridas entre 31 de 

março e 11 de abril. 

A análise feita não consistiu numa análise em profundidade – uma vez que essa 

necessitaria de ser mais extensa e abrangente (quer temporal quer estruturalmente), o que não 

é o pretendido neste tipo de trabalho como o Relatório de Estágio que aqui se apresenta –, mas 

sim em verificar quais as temáticas ou notícias abordadas pelo jornal que eram também 

destacadas pelos programas de entretenimento das televisões. 

Para além desta comparação entre jornais e televisões, realizaram-se, também, 

entrevistas com uma produtora de day-time da SIC e com a editora da secção Porto do JN, a fim 

de ver respondidas algumas dúvidas ou questões mais específicas. 

Através deste estudo, pretende-se responder, também, às perguntas: 

 Por que se baseiam as televisões em notícias já avançadas pelos jornais e não 

procuram as suas próprias notícias? 

 Por que vão outros órgãos de comunicação ‘atrás’ do que é veiculado por um 

jornal e querem seguir aquela informação? 

 Por que difundem, por vezes, as televisões informações que não descobriram 

nem tiveram desenvolvimentos próprios sem mencionar o jornal que avançou a 

notícia? 

 Qual a dimensão da prática de recurso à informação publicada pelos jornais 

diários por parte dos programas televisivos de entretenimento? 

Através desta análise, pretende-se,  então, perceber melhor como são geridos os 

conteúdos apresentados pelos programas de entretenimento das televisões generalistas em 

Portugal. 
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4.2. A manhã 

 

Os programas da manhã apresentam, efetivamente, uma grande quantidade de histórias 

baseadas em notícias dos jornais (sobretudo do Correio da Manhã e do JN), mesmo que estas 

não sejam, muitas vezes, identificadas como tendo tal origem. Tendo em conta esta tendência, 

os diferentes programas dos diferentes canais de televisão variam também entre eles, mesmo 

que alguns se aproximem mais dos outros. 

 

 

4.2.1. Praça da Alegria 
 

O programa que ocupa as manhãs do canal público de televisão não apresentou, 

durante as duas semanas em análise, nenhum caso ou história também apresentados pelo JN 

naquele período de tempo.  

Ainda assim, foi possível verificar que, à quinta-feira, havia uma rúbrica onde são 

apresentados os jornais do dia e as revistas daquela semana, havendo apenas referência ou 

breve comentário a alguma notícia mais relevante. De qualquer forma, não há nesse espaço 

grande apresentação de nenhum caso em específico e os comentários tecidos são feitos por 

algum comentador ou pelos apresentadores, sem grande profundidade. 

 

 

4.2.2. Queridas Manhãs 
 

Relativamente ao programa que preenche as manhãs da SIC, as semelhanças de temas 

com os abordados pelo Jornal de Notícias são muito mais frequentes. As correspondências 

fazem-se notar com maior evidência na parte final do programa, a qual está destinada à 

“atualidade criminal”. 

No dia 1 de abril, foi apresentada e comentada a notícia que o JN havia já publicado no 

dia anterior, intitulada “Inventou criança doente para burlar amigos” (Anexo 29). Apesar de esta 
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apresentação da notícia ter sido feita com base na notícia do Jornal da Noite da SIC (do dia 31 

de março), a meio da conversa sobre esse assunto apareceu no ecrã atrás dos apresentadores a 

imagem da notícia do JN. 

Ainda neste mesmo dia, foi abordada a notícia de um homem procurado pela Polícia 

Judiciária por ter cometido um homicídio em Lisboa, que foi apanhado no Porto. O programa fez 

uma reportagem no local e mostrou, ao longo da discussão do caso, a imagem da notícia 

publicada pelo Correio da Manhã. Ainda assim, não foi feita referência ao JN que, no próprio dia, 

publicou a informação numa notícia breve com o título “Detido pela PJ no Porto por matar 

homem em Lisboa” (Anexo 30). 

A 2 de abril, foi debatida a temática dos assaltos a multibancos, com uma reportagem 

em Lisboa. A par disto, foi mostrada, também, a notícia do JN desse dia intitulada “Atacam 

multibanco com rebarbadora” (Anexo 31), que relata um caso ocorrido em Lousada, todavia, 

não foi feita qualquer alusão ao JN. 

No dia 7 de abril, foi abordada a notícia do arquivamento do caso dos jovens que 

morreram afogados na praia do Meco. Esta notícia já tinha sido publicada pelo JN no dia 5 de 

abril, sob o título “Tragédia do Meco caminha para possível arquivamento” (Anexo 32), contudo, 

não lhe foi feita qualquer alusão. 

No programa do dia 7 de abril, foi ainda feita uma reportagem na rua acerca da 

condenação de uma mulher pela morte dos seus filhos. No decorrer deste comentário, foi ainda 

mostrada a imagem da notícia avançada pelo JN no dia 5 de abril, intitulada “Kelly agiu em 

perfeito juízo ao matar os filhos” (Anexo 33), não tendo, no entanto, sido feita qualquer 

referência ao JN. 

A 8 de abril, foi discutida a história de um casal que cuidou de um milhafre durante 20 

anos e que era agora intimado a pagar uma multa por isso. O caso teve direito a uma 

reportagem no local, tendo ainda aparecido a imagem da notícia publicada no JN do dia anterior, 

com o título “Multado em 20 mil euros por cuidar de milhafre” (Anexo 34). Ainda que tivesse 

aparecido em imagem, não houve qualquer alusão direta à notícia do Jornal de Notícias. 

No mesmo dia, foi abordado o caso de um camionista português que matou um colega 

na Holanda. Durante a abordagem do caso, foram mostradas as imagens das notícias do Correio 

da Manhã e do JN desse dia, com o título “Camionista português preso por matar colega” 
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(Anexo 35). Tanto no caso de um jornal como do outro, não foi feita qualquer referência às suas 

notícias. 

No dia 9 de abril, falou-se da questão de os pais dos jovens que perderam a vida na 

praia do Meco voltarem a ser chamados a tribunal. Não obstante o facto de não ter sido feita 

qualquer referência, o JN desse dia publicava também um notícia sobre isso, sob o título “Pais 

das vítimas continuam sem acesso ao processo” (Anexo 36). 

Ainda no dia 9 de abril, foi abordado o caso de uma professora agredida por um aluno, 

sendo, para isso, posta no ar a peça do Jornal da Noite da SIC do dia anterior. Ao longo da 

conversa, foi ainda mostrada a notícia publicada pelo JN do dia 9 de abril, com o título 

“Professora suspensa depois de ser agredida por aluno” (Anexo 37), sem que tenha sido feita, 

todavia, qualquer referência a isso. 

Já no dia 10 de abril, foi debatida a temática da fraca disponibilidade de alimentos tendo 

sido mostradas notícias do Correio da Manhã e as notícias do JN do dia 2 de abril, intitulada 

“Famílias vão mais vezes às lojas mas compram menos” (Anexo 38), e do dia 3 de abril, com o 

título “Há 20 anos que não havia tão pouca fruta na mesa” (Anexo 39). Em qualquer um dos 

casos, nenhum dos jornais foi referido. 

 

 

4.2.3. Você na TV 
 

No que diz respeito ao programa da manhã da TVI, verifica-se alguma coincidência de 

temáticas abordadas retratadas, em comparação com o JN. Este tipo de assuntos é guardado, 

geralmente, para uma parte da emissão, numa rúbrica destinada à “crónica criminal”. 

No dia 31 de março, foi comentada a noticia de um homem acusado de ter roubado 70 

cêntimos ao patrão. Durante esta abordagem, foi mostrada a notícia do Correio da Manhã - 

ainda que sem ser referida –, no entanto, o Jornal de Notícias já tinha avançado este facto 

anteriormente, num período precedente ao analisado neste trabalho. 

Ainda nesse dia, foi referida a notícia de uma cadeia de lojas de compra e venda de 

ouro, que, com o apoio de um inspetor da Polícia Judiciária, tinha lesado o Estado em vários 



 50 

milhares de euros. Apesar de não ter sido mencionado, o JN havia já noticiado o caso no dia 30 

de março, em notícia com o título “Oitavo detido na rede do ouro apanhado a abrir cofre selado” 

(Anexo 40). 

Já no dia 3 de abril, foi comentada a notícia de uma investigação que estava a ser feita 

ao reitor do seminário do Funchal, havendo sido referido “um matutino”, ainda que não 

especificado, como possível fonte da informação. A edição desse dia do Jornal de Notícias 

publicava essa mesma informação, sob o título “Diocese defende reitor de seminário suspeito de 

pedofilia” (Anexo 41). 

No dia 8 de abril, foi abordado o caso de uma mulher morta na banheira de casa, em 

Sintra, cujo suspeito do homicídio era o marido. Para melhor ilustrar o caso, foi feita uma 

reportagem no local e mostrada a notícia do Correio da Manhã e do JN (ainda que seja de um 

período anterior à amostra em estudo neste trabalho). De qualquer forma, nenhuma referência 

direta foi feita a nenhum dos dois diários. 

No dia 11 de abril, foi relatada a notícia de um homem que havia violado e filmado as 

filhas de uns amigos. Nesta abordagem, foi mostrada a notícia do JN de dia 7 de abril com o 

título “Tarado viola filhas de amigo e filma abusos” (Anexo 42), ainda que não tenha havido 

qualquer referência à mesma. 

 

 

4.3. A tarde 

 

Relativamente aos programas da tarde apresentados pela RTP, SIC e TVI – Portugal no 

Coração, Boa Tarde e A Tarde é Sua, respetivamente –, estes não apresentam a mesma busca 

por informações nos jornais comparativamente com os programas da manhã. Dessa forma, não 

iremos fazer uma análise detalhada de cada um em separado, visto não haver dados que 

justifiquem essa opção. 

Nos programas que ocupam as suas tardes, os três canais de televisão apresentam 

temáticas mais ligadas a histórias de vida ou a particularidades e eventos da sociedade, ao invés 

de histórias mais marcadamente viradas para a área do crime. Neste tipo de programa, é mais 
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frequente ser indicado um contacto para o qual o público pode enviar os seus casos e, por isso, 

denota-se uma busca de informação mais diretamente à fonte e não tanto através de outros 

órgãos de informação. Ganham ainda algum destaque casos sociais em que haja, por exemplo, 

alguma carência económica ou problema de saúde, em detrimento das temáticas mais violentas. 

 

 

4.4. O que se observa 

 

Analisando os dados que observámos ao longo do capítulo, estamos agora em 

condições de tecer algumas ideias mais fundamentadas sobre como se processa a difusão da 

informação nos programas de entretenimento das manhãs e das tardes dos canais generalistas 

nacionais. De qualquer forma, e como referido logo no início do capítulo, convém ressalvar que 

esta é uma amostra muito pequena para que se possam tirar conclusões com validade geral, as 

quais necessitariam de maior extensão temporal de análise, bem como de número de jornais a 

comparar e profundidade de análise. Todavia, é possível tentar, com base nos dados recolhidos, 

responder às perguntas inicialmente propostas. 

Com base nos dados recolhidos e analisados, no período entre 31 de março e 11 de 

abril de 2014 a quantidade de notícias ‘retiradas’ do JN que os programas de entretenimento da 

manhã da SIC e da TVI apresentaram foi, de facto, elevada. Este número aumentaria ainda mais 

se em estudo estivesse também, por exemplo, o Correio da Manhã, uma vez que se verificou 

também um elevado número de temáticas abordadas nos programas com origem em notícias 

deste jornal. Curiosa, aqui, é a ausência de referência às fontes de informação ou a outros 

órgãos de comunicação que tenham abordado as mesmas questões. De acordo com a produtora 

de day-time da SIC entrevistada, isto prende-se com o facto de os jornais servirem de fonte de 

informação em bruto (para ideias ou tópicos a desenvolver) e não como fontes de informação já 

estruturada (como acontece com peças de televisão, por exemplo); daí, decorre que não haja 

referência aos jornais e apenas seja feita a devida referenciação aos autores de peças já 

produzidas e apresentadas tal e qual o seu original. Por contraponto, a editora da secção Porto 

do JN, Margarida Fonseca, admite que possam ser exploradas histórias descobertas pela 
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concorrência, se tal se justificar, havendo sempre lugar, todavia, à referência de “quem as deu 

em exclusivo”. Ainda assim, confirma que são “sobretudo canais de televisão” quem mais pede 

informações complementares sobre assuntos noticiados pelo JN. 

É notório, também, que as temáticas abordadas são maioritariamente ligadas ao crime e 

a casos classificados muitas vezes como sensacionalistas. Esta questão é explicada pela 

produtora de day-time da SIC por ser, segundo ela, o pico de maior audiência do programa da 

manhã, denotando o interesse do público por aquele tipo de matérias. No caso do Jornal de 

Notícias, Margarida Fonseca explica que, de facto, grande parte das informações pedidas pelos 

canais de televisão prendem-se com “histórias que chegaram através de leitores”. Isto corrobora 

a ideia do interesse do público estar mais virado para histórias com as quais se identifique ou 

tenha alguma proximidade. Percebe-se, ainda, que a RTP não partilha da abordagem feita pelas 

suas concorrentes a este tipo de assuntos, talvez por não estar tão focada nas questões 

concorrenciais e de audiências como os dois canais privados de televisão.  

Em relação aos programas que ocupam as tardes das televisões generalistas 

portuguesas, as temáticas abordadas são notoriamente diferentes daquelas que compõem o 

alinhamento das manhãs. Ao passo que de manhã encontramos temas mais ligados a 

conteúdos de crime e de fatalidades, à tarde os programas apresentam temáticas mais ‘ligeiras’, 

relacionadas com cultura, lazer, bem-estar ou histórias de vida marcadas por acontecimentos de 

relevo que não estejam tão ligados a fatalidades. Segundo a produtora de day-time da SIC, o 

facto de não haver uma tão forte presença da temática criminal durante a tarde deve-se à 

ausência de teste para saber se, em termos de audiência, funcionaria ou não. De qualquer 

forma, a mesma fonte afirma que os programas da tarde são desenhados a pensar numa 

componente mais ‘leve’ de entretenimento e, se possível, com um cariz social mais evidente, 

tentando provocar uma cadeia de solidariedade maior ao apresentar histórias mais ligadas a 

essa temática. 

Com esta análise, podemos ousar concluir que a similitude de conteúdos entre jornais e 

televisões é, de facto grande e que acontece frequentemente as televisões abordarem temas já 

retratados pelos jornais. Isto acontece, como visto, para além da questão concorrencial, pelo 

facto de as televisões se basearem nas notícias dos jornais como ponto de partida para uma 

pesquisa sobre aqueles assuntos ou como informação em bruto para depois trabalharem. Esta 
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questão surge quando, mais do que utilizar informação já publicada por jornais, se recorre a 

notícias que foram veiculadas em exclusivo e que, por isso, deveriam ter a sua fonte assinalada. 

Ainda que, a partir do momento em que uma mesma informação é transmitida por mais do que 

um órgão, a sua replicação possa advir de diversas fontes, o mesmo não acontece quando, até 

ao momento, a notícia tenha sido apresentada por apenas um órgão informativo, pelo que, neste 

caso, devem ser atribuídos os créditos da informação a quem a descobriu. 

Relativamente à questão dos direitos autorais ou de ‘pioneirismo’ na divulgação da 

informação, as respostas não são ainda muito claras ou conclusivas, pelo que seria pertinente 

uma abordagem mais profunda sobre o assunto. 
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5. Considerações finais 

 

Tendo o jornalismo por uma das suas bases a ideia de dar a conhecer à maioria a 

realidade em que nos inserimos, o exercício do jornalismo tem, também, um pendor cívico que 

confere ao jornalista a crença no seu trabalho e naquilo que a comunicação pode fazer pela 

sociedade (Aubenas & Benasayag, 2002). Ainda que objetivas e imparciais, as notícias acabam 

sempre por ter um cunho pessoal do seu redator, que acaba por ser, também este, fruto de um 

conjunto de variáveis como, por exemplo, alguns constrangimentos inerentes à condição de 

jornalista e do jornalismo atual (Sousa, 2000). 

Tendo em conta o contexto atual do jornalismo, é notória a acentuação da “circulação 

circular da informação” (como informação que é veiculada por mais que um órgão de 

informação baseando-se, muitas vezes, uns nos outros), especialmente entre jornais e televisões. 

Se olharmos para os programas de entretenimento das manhãs e das tardes das televisões 

generalistas nacionais, o panorama torna-se ainda mais redundante, com os jornais a serem alvo 

constante de réplicas de temáticas. Ainda que os assuntos abordados sejam os mesmos e até 

reproduzam, muitas vezes, imagens das notícias publicadas pelos jornais, a verdade é que não 

lhes são feitas referências por parte das televisões – na generalidade dos casos, havendo muito 

raras exceções.  

Numa sociedade cada vez mais globalizada, a questão da proximidade começa a ser, 

também, um factor diferenciador (Trevisol & Barros, 2012) e que o público quer ver explorado ao 

dar maior preferência a órgãos de comunicação que abordem assuntos com que se identifica 

mais e dos quais se sente mais próximo (quer física quer ideologicamente). Combinada – e 

dando razão – com a questão da concorrência cada vez mais feroz, a proximidade que o público 

gosta de ver nos temas representados nas televisões é a mesma que se traduz em audiências, 

aquilo por que as televisões batalham entre elas.  

Se, por um lado, pode ser verdade que as televisões consigam dar maior visibilidade a 

algumas histórias e, com isso, gerar mais rápida e eficazmente efeitos em casos, por exemplo, 
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de cariz social ou económico, por outro ‘roubam’ algum protagonismo aos jornais que 

descobriram esse mesmo caso, desviando as atenções dos primeiros autores. 

Após a investigação desenvolvida ao longo deste Relatório de Estágio, denota-se ainda 

ausência de respostas conclusivas acerca da realidade vivida nas redações dos programas que 

compõem a grelha televisiva das manhãs e das tardes nas televisões generalistas nacionais e 

das motivações existentes por detrás das escolhas de conteúdos abordados e da forma como 

essa abordagem é, já no programa, conduzida. 

Assim, ficam aqui em aberto algumas possibilidades a desenvolver posteriormente como 

as razões mais verdadeiras ou profundas das escolhas de temáticas a abordar pelos programas 

de entretenimento das televisões; a forma como pesquisam e chegam até aos intervenientes das 

ações retratadas; as razões pelas quais não são mencionados os jornais de onde as informações 

são provenientes, ainda que mostrem imagens das suas notícias; a opinião do público em 

relação a esta realidade; a posição do público em relação a uma mesma notícia veiculada por 

um jornal ou por um canal de televisão; a postura dos intervenientes das histórias perante um 

jornalista de imprensa comparativamente com a sua postura quando está a falar para um 

programa de televisão. 

Estas são algumas das questões que sugiro serem posteriormente aprofundadas, uma 

vez que esta é uma temática ainda pouco estudada, não obstante o facto da premência da sua 

atualidade, numa época em que começa a ser mais notório o crescente sensacionalismo das 

notícias difundidas pelos órgãos informativos. 
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Anexos 

 

Anexo 1 
 

 

 

 

Anexo 2 
 

PUBLICAÇÃO TIPO PERIODICIDADE CIRCULAÇÃO 

A Capital Jornal Diário 56579 
Correio da Manhã Jornal Diário 402251 
Jornal de Notícias Jornal Diário 433406 
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Anexo 3 
 

PUBLICAÇÃO TIPO PERIODICIDADE CIRCULAÇÃO 

24 Horas Jornal Diário 150076 
A Capital Jornal Diário 93826 
Correio da Manhã Jornal Diário 560047 
Diário de Notícias Jornal Diário 411496 
Jornal de Notícias Jornal Diário 629495 
Público Jornal Diário 332019 

 

 

Anexo 4 
 

PUBLICAÇÃO TIPO PERIODICIDADE CIRCULAÇÃO 

24 Horas Jornal Diário 307054 
A Capital Jornal Diário 10179 
Correio da Manhã Jornal Diário 709590 
Diário de Notícias Jornal Diário 227993 
Jornal de Notícias Jornal Diário 592004 
Jornal Destak Jornal Diário 785033 
Metro Portugal Jornal Diário 734616 
Público Jornal Diário 304202 

 

 

Anexo 5 
 

PUBLICAÇÃO TIPO PERIODICIDADE CIRCULAÇÃO 

Correio da Manhã Jornal Diário 340238 
Diário de Notícias Jornal Diário 52312 
I Informação Jornal Diário 12094 
Jornal de Notícias Jornal Diário 190653 
Jornal Destak Jornal Diário 209566 
Metro Portugal Jornal Diário 209436 
Público Jornal Diário 85739 
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