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1- Introdução 
 

Descobrir o conteúdo e as fontes de informação no jornalismo de âmbito regional, 

através de um olhar sobre as primeiras páginas da imprensa da cidade da Guarda, 

designadamente os jornais A Guarda, Terras da Beira, Nova Guarda e O Interior. 

Este é o objectivo da presente investigação que parte do pressuposto que as capas dos 

jornais, consideradas montras privilegiadas da informação, definem o essencial das 

preocupações editoriais de cada publicação, os temas com mais impacto social e o tipo 

de fontes mais importantes.  

 

Queremos lançar algumas pistas para a compreensão da realidade deste sector, no que se 

refere às principais tendências da sua prática produtiva, ajudando a perceber o seu 

funcionamento no complexo processo de construção informativa.   

Em termos globais, interessa-nos analisar que temas são mais destacados nas "montras" 

informativas dos quatro semanários e, em simultâneo, perceber qual é a proveniência da 

informação com maior impacto social; que tipo de fontes são mobilizadas, se são ou não 

identificadas, qual a sua natureza e o âmbito.  

 

A investigação tem por base um trabalho de Análise de Conteúdo, cuja extensão 

compreende 363 peças noticiosas recolhidas nos quatro jornais, e uma leitura qualitativa 

a partir dos dados fornecidos para melhor compreendermos a realidade empírica e as 

características desta imprensa, no que se refere aos seus temas de eleição e relações 

entre fontes e jornalistas aí presentes. 

 

A análise aplicada sobre as notícias de primeiro plano encontra justificação no facto de 

elas terem a força de determinar o nosso conhecimento sobre a realidade social. Isto é, 

os relatos noticiosos orientam, em grande medida, as nossas percepções e opiniões 

sobre a sociedade à qual pertencemos. 

Num mundo sob forte influência de informação torrencial, à escala global, a imprensa 

regional assume uma importância especial. Mais do que simples veículo de informação, 

ela representa um meio de promoção e mobilização local, chamando a atenção para as 

fragilidades, os problemas, os anseios e os projectos dos territórios periféricos do país.  
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A imprensa regional é também um elo social de identidade comunitária, contribuindo 

para a amplificação de um espaço público local mais racional e comprometido com as 

causas do progresso colectivo.  

O seu papel de agente de informação mais próximo das pessoas faz com que os títulos 

sejam amplamente considerados como pilares fundamentais do desenvolvimento das 

comunidades. Ou seja, o jornal regional pode ultrapassar a missão de informar ao 

assumir-se como plataforma de debate em defesa de causas, projectos ou ideias 

transformadoras da vida quotidiana das pessoas.  

Nessa medida, quanto mais profissional e independente for um jornal regional, na sua 

relação com os interesses da comunidade, denunciando aspectos negativos e 

enaltecendo os positivos, mais essa comunidade tenderá a dar passos em frente na sua 

afirmação cívica, política e social.  

 

Entendemos que, apesar de ser um sector com dificuldades, marcado por diversos 

constrangimentos, a imprensa regional tende a deixar de ser uma tarefa para curiosos, 

feita por carolice. A prática da informação regional assume, em cidades como a Guarda, 

um papel fundamental na revitalização do espaço público, ao preencher um vazio sobre 

a problematização de situações de um quotidiano habitualmente esquecido. 

 

A relevância da imprensa regional impõe-se também pelo reconhecimento estatal, 

nomeadamente pelos laços de familiaridade entre as comunidades locais e as 

comunidades de emigrantes dispersas pelo mundo, traduzido num conjunto de apoios 

específicos à sua melhoria estrutural. Essa valorização da imprensa regional, que em 

muitos casos tem mais audiência que publicações especializadas de grande circulação, 

está também presente na estratégia de algumas empresas de comunicação nacionais ao 

terem implementado edições regionalizadas, adquirido jornais locais ou conquistado 

parcerias de permuta informativa. 

Significa que há horizontes de progressão profissional para a imprensa regional, que se 

queira impor pela qualidade. E que procure contrariar a perspectiva de se encarar esta 

imprensa como um subsector sem qualidade, sem futuro, com forte controlo da Igreja 

ou dos poderes públicos autárquicos regionais. 
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Os jornais que nos servem de objecto de estudo devem ser entendidos, muito 

especialmente no contexto de uma cidade do interior, como instituições com forte 

relação ao respectivo contexto político e social. São, por isso, espaços propícios à luta 

simbólica entre os mais diversos actores que, a montante e a jusante, com eles interagem 

e se relacionam.  

Por essa via, também as diversas instituições locais, públicas e privadas, foram 

aperfeiçoando as suas estratégias de gestão da comunicação, na procura de visibilidade 

e conquista do espaço público. Admitimos, por isso, que a maioria dos jornais opera 

preferencialmente num conjunto de fontes com mais capacidade de influenciar (não 

quer dizer controlar) os conteúdos da imprensa regional.  

É neste complexo jogo de acesso e de relações de interesses comuns, não 

necessariamente comprometedoras da independência jornalística, que se constrói e 

revela muito daquilo que chega às primeiras páginas dos jornais.  

 

A imprensa regional foi ganhando força comunitária e, em consequência, deixou de ser 

a única instância de mediação social, passando a ser disputada por fontes organizadas e 

burocratizadas que vieram complexificar os processos de recolha e selecção dos 

acontecimentos.  E interferir, directa ou indirectamente, nas narrativas noticiosas que 

influem na  construção da própria realidade social.  

Por outro lado, os constrangimentos organizacionais e os escassos recursos humanos 

nas redacções fazem com que, na imprensa regional, nem sempre (ou muito raramente) 

se pratique um jornalismo de investigação, como género de excelência e capaz de 

garantir mais qualidade informativa. 

Isto não significa que o processo de selecção de assuntos e a escolha das fontes a 

apresentar ao público esteja automaticamente dominado pelo poder daquelas face às 

necessidades dos jornalistas. Até porque no caso da Guarda, a imprensa 

profissionalizou-se, a partir da década de 90, e com ela as respectivas práticas de 

recolha e tratamento noticioso. Embora possamos admitir que as fontes privilegiadas 

sejam as que se concentram na estrutura do poder político e económico.  

 

As instituições e elites locais tendem a apropriar-se das lógicas de funcionamento dos 

jornais e dos seus critérios de noticiabilidade, impondo-se pela produção regular de 

matéria-prima informativa, alimentando a cena mediática como palco de esgrima 
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política ou de defesa de interesses próprios. Esta questão torna-se tanto mais importante 

porquanto o trabalho jornalístico, na senda do profissionalismo, implica delicados 

equilíbrios em que seja possível não hostilizar as fontes – sob pena destas "secarem" – 

sem deixar de noticiar os factos. Essa eventual hostilização, decorrente de tratamento 

noticioso indutivo de má imagem para as principais instituições ou figuras públicas, 

pode ainda representar um risco para a sobrevivência dos jornais regionais.  Uma vez 

que as fontes de informação mais activas, como as autarquias, grupos económicos ou 

instituições públicas em geral, são também as principais fontes publicitárias. 

 

Esta investigação pretende apenas clarificar algumas tendências sobre a vocação, a 

intencionalidade e a prática da imprensa regional, admitindo a sua lacunar abrangência, 

tendo como referente os jornais da Guarda. 

Em síntese, através de uma caracterização geral, pretendemos compreender se os 

destaques noticiosos da imprensa regional são ou não orientados para temas mais ou 

menos convencionais, como a política autárquica e partidária, geralmente dominantes 

por resultarem da comunicação planeada de instituições e figuras públicas.  

 

Face ao exposto, o nosso trabalho orienta-se sobre as seguintes hipóteses:  

H1 – Os temas políticos são os que têm mais destaque na imprensa regional da Guarda, 

uma vez que pode ser essa a fórmula de os jornais assumirem um papel de influência 

junto das elites locais; 

H2 – As fontes mais dominantes são as oficiais, em resultado de uma progressiva 

profissionalização da informação planeada das organizações através de estratégias de 

relações públicas; 

H3 – É nos temas da política e da justiça que surgem mais fontes anónimas, pelas razões 

de protecção da fonte e manutenção de canais privilegiados de informação em locais 

estratégicos de poder.  

H4 – Quanto maior é o grau de polémica de uma notícia mais propensa é a utilização de 

fontes identificadas, por uma questão de credibilização do discurso noticioso.  
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2 - Metodologia (organização do conteúdo) 
 

Este trabalho resulta de um interesse particular pela imprensa regional, motivado pela 

ligação profissional ao meio durante uma década, consubstanciada numa inquietação 

sobre a sua verdadeira realidade na interacção com o meio onde opera. Trata-se de um 

território de comunicação com inúmeras possibilidades de investigação e, como tal, 

aliciante sob o ponto de vista académico quer no presente quer em desafios futuros.  

 

Para darmos corpo à presente dissertação sobre "Os temas e as fontes na imprensa 

regional da cidade da Guarda" optámos por uma aproximação exploratória a alguma 

bibliografia sobre imprensa regional, de modo a encontramos o fio condutor de um 

quadro teórico que nos sirva de referência.  

Entendemos que seria útil uma abordagem introdutória através de uma visão geral sobre 

a actividade jornalística global, para melhor enquadramento dos objectivos deste estudo, 

centrando a atenção no debate sobre os poderes e fragilidades do jornalismo; a sua 

função social e uma certa ideia de deriva mercantil da imprensa.  

 

Tendo como ponto de partida o entendimento de que no processo de produção noticiosa 

a escolha dos temas de primeira página, as respectivas fontes, e a maneira de os tratar 

não é neutra, procurámos ir de encontro especialmente à temática das fontes de 

informação, convocando vários autores, nomeadamente os que admitem pouca 

autonomia dos jornalistas para a definição de sentidos dos acontecimentos, os que 

reconhecem mais autonomia aos jornalistas nesta "negociação informativa", até à 

existência de uma relação de interesse mútuo entre jornalistas e fontes. 

Glosamos, particularmente, as pesquisas de Rogério Santos (1997), cujas principais 

conclusões apontam no sentido de as fontes burocratizadas procurarem dominar o 

campo mediático, e de Manuel Pinto (1999) sobre a categorização das fontes de 

informação. 

Tratamos da dualidade entre global/local, para melhor aferirmos as semelhanças e as 

diferenças entre um e outro campo, de modo a conhecermos as especificidades da 

imprensa regional, em especial o seu papel junto das comunidades onde é referência, o 

factor proximidade e as suas lógicas de funcionamento. 
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Em relação à componente prática desta dissertação, ela começa por incidir no contexto 

regional do nosso estudo. Um breve olhar sobre a Guarda, no que respeita a alguns 

indicadores do seu desenvolvimento, para melhor se proceder ao enquadramento 

específico sobre a imprensa da cidade na viragem da década de 90.  

Apresentamos os principais dados monográficos dos quatro jornais em estudo, para uma 

leitura sobre a identidade de cada um, e uma caracterização sociológica dos respectivos 

jornalistas, uma vez que são os principais agentes da construção informativa. Os dados 

sobre os jornalistas resultam da aplicação de um questionário - apresentado, juntamente 

com o tratamento dos dados, no anexo 1 - o qual foi preenchido por 12 profissionais que 

integram as redacções dos quatro jornais. 

 

O estudo desenvolvido compreendeu uma análise de 48 primeiras páginas, respeitantes 

ao ano de 2004, correspondentes à primeira edição de cada mês, num total de doze 

edições de cada publicação.  

Assim, a amostra distribui-se da seguinte forma: A Guarda: 2 de Janeiro, 6 de 

Fevereiro, 5 de Março, 2 de Abril, 7 de Maio, 4 de Junho, 2 de Julho, 30 de Julho, 3 de 

Setembro, 1 de Outubro, 5 de Novembro, 3 de Dezembro; Terras da Beira: 8 de 

Janeiro, 5 de Fevereiro, 4 de Março, 1 de Abril, 6 de Maio, 3 de Junho, 1 de Julho, 5 de 

Agosto, 2 de Setembro, 7 de Outubro, 4 de Novembro, 2 de Dezembro; Nova Guarda: 

7 de Janeiro, 4 de Fevereiro, 3 de Março, 7 de Abril, 6 de Maio, 2 de Junho, 7 de Julho, 

4 de Agosto, 1 de Setembro, 8 de Outubro, 3 de Novembro, 1 de Dezembro; O 

Interior: 8 de Janeiro, 5 de Fevereiro, 4 de Março, 1 de Abril, 6 de Maio, 3 de Junho, 1 

de Julho, 5 de Agosto, 2 de Setembro, 7 de Outubro, 4 de Novembro, 2 de Dezembro.  

Desta amostra, que constitui o objecto de estudo, definimos o corpus de investigação 

que corresponde a um total de 363 peças noticiosas com destaque nas primeiras páginas 

dos quatro jornais. 

 

A Análise de Conteúdo decorreu em duas fases complementares: a análise quantitativa, 

na qual procedemos a uma contabilização dos assuntos tratados nas primeiras páginas, 

correspondendo ao número de vezes que cada tema aparece. Além dos resultados 

percentuais sobre quais as categorias que mais destaque têm na imprensa da cidade, 

incluímos uma leitura sobre a variação daquelas que, por um lado, se apresentam com 

maior regularidade e, por outro, com menor interesse mediático. A análise permite-nos 
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avançar para uma interpretação qualitativa na qual tentamos compreender algumas 

tendências da prática jornalística regional.  

 

Considerando que numa montra comercial a exposição dos produtos tem destaques 

distintos, em função de maior ou menor intenção apelativa, também nas primeiras 

páginas dos jornais cada notícia tem hierarquias de valor diferentes. De modo a 

clarificar os procedimentos do nosso estudo, optámos por considerar apenas o género 

notícia, que nos garantiu um corpus de matérias estritamente informativas, ordenando-as 

segundo a divisão hierárquica de manchetes, títulos e chamadas que corresponde à 

forma mais frequente de os jornais ordenarem os temas residentes nas primeiras 

páginas.  

Tudo o que os jornais revelam nas suas "montras" é importante, mas há notícias mais 

importantes que outras. E isso determina a linha editorial de cada um, pois cada título 

fará interpretações distintas sobre a sociedade acontecedora.  

Para mais adequada separação hierárquica da informação presente nas capas, aplicámos 

variáveis formais, tais como: a) localização na página e b) valorização gráfica. 

 

Manchete, originária do termo francês manchette, corresponde à categoria de 

acontecimento principal. É o título com maior destaque na mancha informativa, com 

mais visibilidade em termos de disposição gráfica, com letras grandes e mais vistosas, 

ocupando o topo da página, normalmente (mas nem sempre) acompanhada de uma 

imagem e de um pequeno texto (sumário) sobre os dados mais importantes da notícia. 

Equivale ao tema a que cada jornal confere mais enfoque, podendo coincidir com 

informação de primeira-mão, exclusiva, ou, na sua falta, acontecimentos mais relevantes 

pelo impacto ou consequências sociais que implicam. 

 

Entendemos por títulos as opções de segunda ordem na hierarquia, que anunciam de 

forma sumária, por vezes só com uma frase curta, o que de mais relevante, a seguir à 

manchete, se pode encontrar no corpo do jornal. Sob o ponto de vista formal, são 

antecedidos de um ante-título referencial que informa sobre que tema se trata, local ou 

figura em causa nas notícias. Em termos de localização na página, surgem por baixo ou 

ao lado da machete, com letra ligeiramente mais reduzida.  
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Já as chamadas são, entre as notícias mais importantes, as que menos destaque 

merecem. Têm uma função prática de arrumar esteticamente a mancha gráfica, através 

de pequenos títulos, em letras mais reduzidas, normalmente acompanhadas de um 

pequeno texto, mas que assumem particular importância distintiva entre publicações 

concorrentes. Como no âmbito da imprensa regional nem sempre as manchetes 

correspondem a temas diferentes, podendo apenas mudar o ângulo de abordagem, as 

chamadas podem revelar  as diferenças entre as publicações, através, por exemplo, de 

reportagens intemporais, de suplementos ou edições especiais. 

 

Partindo da tipologia anterior, em termos de categorização hierárquica, procedemos a 

uma separação e contabilização diferenciada das notícias de acordo com os seguintes 

blocos temáticos: Sociedade, Educação, Saúde, Justiça Património/Obras Públicas, 

Política, Economia, Cultura, Desporto, Turismo e Outros.  

Trata-se de um quadro categorial que consideramos o mais adequado ao contexto dos 

jornais regionais em causa, considerando serem essas, na generalidade, as divisões mais 

usadas pelas próprias publicações e que, pela sua abrangência, mais correctos nos 

parecem para organizar os assuntos por blocos distintos e chegar a uma caracterização 

geral capaz de corresponder aos objectivos da dissertação.  

O trabalho de análise de conteúdo das primeiras páginas foi feito com base numa grelha 

a partir da qual calculámos os valores absolutos. (vide anexo 2).  

 

Tendo em conta o lugar decisivo e determinante das fontes para o conhecimento da 

prática jornalística regional da Guarda, procedemos ao seu estudo a partir do mesmo 

corpus de análise (363 notícias). O objectivo é avaliar quantitativa e qualitativamente a 

relação entre os assuntos e as fontes dominantes, de modo a compreender melhor a 

imprensa regional no seu contexto social. 

 

Adoptando a categorização proposta por Manuel Pinto – cujo enquadramento se 

encontra no corpo teórico do nosso trabalho –, verificámos quais as fontes mais 

dominantes em termos gerais, comparativamente entre os quatro jornais e na relação 

com as respectivas categorias temáticas, tendo em conta a seguinte tipologia: 

identificação (assumidas/explicitas ou anónimas/confidenciais); origem (fontes 

públicas/oficias ou privadas); natureza (fontes pessoais ou documentais) e âmbito 

geográfico (fontes locais ou nacionais).  
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Para uma melhor leitura cruzada entre temas e fontes, e aferir as tendências mais 

importantes, procedemos a um conjunto de cruzamentos de análise (conforme quadros 

em anexo), nomeadamente a contabilização percentual das fontes públicas e privadas 

mais citadas, no conjunto dos quatro jornais, e o grau de polémica nas notícias em 

destaque, por jornal e por categoria temática.  

 

Verificámos que raramente a avaliação se conclui apenas pela leitura da primeira 

página, uma vez que as sínteses informativas aí residentes nem sempre incluem a 

identificação da fonte de informação usada. Houve, por isso, necessidade de analisar as 

respectivas notícias no interior das publicações, de modo a que a nossa pesquisa ficasse 

completa.  

Dado o peso significativo da Igreja como fonte - embora não exclusivamente mas 

sobretudo no jornal A Guarda -, optámos por considerá-la à parte, a valer por si, para 

não desequilibrar os dados comparativos entre a vertente oficial (correspondente ao 

conjunto das instituições públicas ligadas ao poder, designadamente autarquias) e 

privada (grupos de cidadãos e organizações que por norma entram em conflito com as 

instituições do poder).  

 

O tratamento dos dados, tanto ao nível dos temas como das fontes, foi submetido a 

operações estatísticas, através do programa informático SPSS, seguindo-se uma síntese 

e selecção dos resultados, as respectivas inferências cruzando com as principais 

dimensões empíricas do nosso trabalho e reencontrando as linhas orientadoras do 

quadro teórico que traçámos inicialmente.  
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3 – Enquadramento teórico  

 
3.1 - Poderes e fragilidades do Jornalismo 

 

Neste primeiro capítulo fazemos uma abordagem genérica sobre o jornalismo, enquanto 

sistema global de mediação e influência social, retomando algumas linhas do debate 

contínuo sobre as propriedades do seu poder e os impasses a que está sujeito.   

Como ponto de partida desta reflexão, colocamos uma pergunta: Qual o poder e 

influência do jornalismo? Já Napoleão constatava que «três jornais hostis são mais de 

temer do que mil baionetas»1. O seu poder de mediação, propulsora da democracia e de 

uma cidadania desamarrada de sistemas opressores do passado, concede-lhe uma 

centralidade sempre actual e, por isso, carente de reflexão permanente. Destaca-se o 

papel do jornalismo enquanto arte do relato dos acontecimentos que marcam o mundo e, 

nessa medida, registam um certo curso da história da humanidade.  

 

É nesse papel fulcral nas sociedades modernas que o jornalismo retém o seu poder. O de 

agir directamente na construção social, através da hierarquização temática, reflectindo 

os modos de acesso dos vários actores nas notícias e intervindo na percepção que os 

indivíduos vão tendo sobre o mundo que os rodeia, através dos seus relatos noticiosos. 

Há mais de oitenta anos que o jornalista norte-americano Walter Lippmann, citado por 

Nelson Traquina2, defendia que os media são a principal ligação entre os 

acontecimentos no mundo e as imagens que as pessoas têm na cabeça acerca do que se 

passa à sua volta.  

O jornalismo tem o poder de mediação entre as várias instâncias de uma sociedade e os 

diversos públicos. Este poder pode entender-se, sumariamente, como uma relação social 

entre grupos ou instituições pressupondo o controlo por parte dos mais poderosos 

(grupo, instituição ou os seus membros) sobre os menos poderosos.   

 

O jornalismo é um sistema de controlo (não absoluto, apenas na medida da sua 

capacidade persuasiva) sobre o conjunto dos grupos e instituições, o que torna inegável 

a sua influência. Os meios de comunicação social intervêm directamente na percepção 

que o indivíduo tem do seu meio, das funções e papéis sociais que desempenha ou pode 

                                                            
1 Apud M. McLuhan, O Meios de Comunicação como Extensões do Homem, S. Paulo, Cultrix, 1988, p. 17  
2 Nelson Traquina, A Tribo Jornalística - Uma comunidade transnacional, Lisboa, Editorial Notícias, 2004, pp.12 e13) 
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desempenhar, e ajuda-o a construir uma linha de acção normativa quotidiana. O que 

prova o seu peso prioritário na vida social, servindo de guia de ensinamentos para o 

indivíduo se conduzir sob determinado comportamento em sociedade, como ilustra Mar 

de Fontcuberta3. 

O jornalismo tem, portanto, uma forte influência na vida das pessoas. Funciona como 

um rio de conhecimentos que circula com mais ou menos intensidade, em várias 

direcções, em simultaneidade, e que constitui o alimento de formação da opinião 

pública. Tendo-o como o principal sistema de mediação que difunde e enquadra os 

acontecimentos referência de discussão pública, enquanto técnica social de magnitude 

global, é pertinente que o jornalismo seja alvo de questionamento e debate.  

 

José Pacheco Pereira, num texto publicado no jornal Público4, sublinha que o 

jornalismo constitui hoje a mais importante actividade que se passa no espaço público 

«sem ser escrutinada». O político e autor de um dos mais conhecidos blogues nacionais 

(Abrupto), alerta para o facto de haver controlos eficientes de qualidade em quase tudo, 

dos iogurtes à água passando pelo ar que respiramos, menos na comunicação social. Um 

produto volátil e perigoso para a sociedade que, mesmo assim, não motiva o suficiente 

debate público, sustenta Pacheco Pereira que questiona «a pesada tampa de silêncio» 

sobre os procedimentos internos da comunicação social, o que a torna mais permissiva a 

eventuais desvios deontológicos e à dependência das redes de poder económico (que a 

detém.) Esta posição, que deve ser entendida no contexto de uma crónica opinativa 

circunscrita a um tempo e a determinadas circunstâncias, aponta para a ineficácia dos 

sistemas de controlo que, embora existindo formalmente, nem sempre originam 

resultados práticos. 

 

A problematização do jornalismo, nomeadamente em redor da ideia de que se rendeu à 

«retórica do mercado»5, conduz o investigador francês Dominique Wolton6 à reflexão 

sobre o que designa por «vitória económica da informação e comunicação», como um 

dos sectores mais lucrativos das nossas economias, levantando dúvidas sobre os 

                                                            
3 Cf. Mar de Fontcuberta, A Notícia – pistas para compreender o mundo, Lisboa, Editorial Notícias, 1999, p.29 
4 José Pacheco Pereira, "O Lugar da Menor Transparência", in Público, de 27de Fevereiro de 2003 
5 A expressão é originalmente referida por Jonh Keneth Galbraith e é citada nomeadamente por José Barata-Moura, «Cultura e 
mercado. Alguns apontamentos para o debate», in Vértice, Julho-Agosto de 1995, nº 67, II Série, pp.5-12. Cf. do mesmo autor, 
«Mercadorização da cultura e cultivo do ser. Conjuntura da função intelectual e tarefas de humanidade», in Vértice, Maio-Junho de 
1994, nº 60, II série, pp.143-149.  
6 Dominique Wolton, Pensar a Comunicação, Algés, Difel, 1999, p. 207 
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procedimentos e práticas de rotina, nomeadamente no que se refere às obrigações ético 

deontológicas.  

 

Estão em causa os perigos vaticinados perante a eventual sobreposição e domínio da 

vertente comercial, própria do negócio da comunicação, sobre a vertente da 

responsabilidade social do jornalismo.  

Isto é, coloca-se a questão sobre a clareza e a honestidade das rotinas produtivas, da 

selecção à produção e edição informativa, tendo como pilar de referência ética a 

precisão jornalística ou objectividade, em respeito ao suposto poder de revelar a 

"verdade" dos factos. Entendendo aqui por objectividade a capacidade dos jornalistas 

em seguir, de forma impessoal e profissional, os procedimentos de rotina e atributos 

formais na construção informativa, como explica Gay Tuchman.7  

Este é um dos princípios clássicos do jornalismo a sustentar a ideia, que sobrevive até 

hoje, de que os meios de comunicação social, sem interesses a defender, são capazes de 

esclarecer bem os cidadãos sobre os problemas, os anseios, os desafios, os desvios, 

enfim, a vasta realidade quotidiana das nossas sociedades.  

 

Levantam-se muitas dúvidas sobre essa objectividade, geralmente usada como chavão 

de auto defesa dos jornalistas. Sobretudo porque o exercício do jornalismo, actividade 

ligada, por excelência, à complexidade das relações humanas, está rodeado de um 

conjunto de constrangimentos e características voláteis que motivam, sobretudo a partir 

do domínio do audiovisual, uma ideia de crise de identidade. Nesse sentido, «mais vale 

falar de aproximação objectiva do que de objectividade», como defende Jean-Luc 

Martin Lagardette8.  

 

Neste quadro limitado de reflexão glosamos uma questão essencial enunciada por João 

Carlos Correia9 que se prende com o facto de o agir do jornalismo, na sua múltipla 

relação de mediação social, poder desencadear formas manipulativas onde, em vez de 

racionalidade argumentativa, predominaria o mero consumo de mensagens em busca da 

agradabilidade fácil.  

                                                            
7 Gay Tuchman, «A objectividade como ritual estratégico: uma análise das noções de objectividade dos jornalistas» in Nelson 
Traquina (org.), Jornalismo: Questões, Teorias e "Estórias", Comunicação & Linguagens, Vega, Lisboa, 1999, pp, 74-90  
8 Jean-Luc Martin Lagardette, Manual da escrita jornalística - escrevo, informo, convenço, Colecção Eu quero ser escritor, Editora 
Pregaminho, Lisboa, 1998, pp.88-92 
9 João Carlos Correia, «A Dimensão Simbólica do Espaço Público Regional», in Bragança de Miranda (org.) As Ciências da 
Comunicação na Viragem do Século, Comunicação & Linguagens, Vega, Lisboa, 2003, p. 90 
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Em lugar de um jornalismo credível, profissionalmente comprometido com a procura da 

verdade, mediante um olhar vigilante (não acusador) sobre os abusos de poder, teríamos 

como predomínio um modelo de jornalismo popular, sensacionalista, com uma política 

editorial mais focada nos fait-divers. Parece ser esse o modelo que melhor garante, hoje, 

o sustento da indústria jornalística generalista. Vender aos públicos o que melhor os 

entretém, ficando em plano secundário as componentes da informação mais pertinente, 

essencial, com repercussões efectivas na vida das pessoas e das comunidades, capaz de 

contribuir para a formação de uma opinião pública cultural e civicamente emancipada.  

 

Foi uma imprensa politicamente activa, especialmente no final do século XVIII, que se 

constituiu como o principal eixo da vida social, motivando a formação de públicos 

qualificados, ávidos de saber e de intervir sobre a coisa pública. Hoje a centralidade dos 

media é igualmente inquestionável, mudando apenas a natureza da relação simbólica. 

Está em causa a discussão sobre se o jornalismo, com as transformações tecnológicas 

que foi sofrendo, se furta ao exercício da racionalidade, promovendo um debate sério, 

deixando-se levar pela superficialidade temática que garanta mais adaptabilidade à 

massa, vulnerável, menos disponível para o questionamento. As opiniões mais 

pessimistas temem que os padrões tradicionais da prática jornalística, ao serviço da 

transparência pública, possam dar lugar a cálculos puramente comerciais. 

 

O jornalismo é uma profissão de produção colectiva, onde acontecem trocas, 

negociações, acordos, disputas e imposições, mas cuja autonomia, iniciativa e liberdade 

individual do jornalista significa, à partida, uma conduta distanciada. Tal como conclui 

Mário Mesquita, a partir de outros autores, ao considerar que o jornalista, mesmo o mais 

modesto na organização, conquista precisamente um poder pela afirmação da sua 

liberdade10. No entanto, segundo reflexão do mesmo autor, acaba por ser uma liberdade 

condicionada às rotinas e lógicas internas das empresas.  

A própria natureza da informação actual, mais marcada pela velocidade do que pela 

morosidade dos processos de investigação, pode facilmente empurrar o mais vertical 

jornalista para a urgência de relatos cronometrados e enfeitados. Este pode ser um 

sintoma da crise, como analisa Mário Mesquita a partir do diagnóstico de autores como 

Deni Elliot, que se revela no confronto de paradigmas, cujos pilares são a 

                                                            
10 Mário Mesquita, O Quarto Equívoco - O poder dos media na sociedade contemporânea, Minerva Coimbra, 2003, p. 48. 
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«imediaticidade e a interactividade», em que os «rituais de objectividade» cedem lugar 

à velocidade na circulação de informação11.  

 

Tal cenário leva a que não haja tempo para o necessário cotejo das fontes ou audição 

das diversas partes em conflito no jogo simbólico de forças sociais. «A informação 

jornalística é mais rápida, fragmentária, incompleta. A incerteza aumenta. O jornalista, 

muitas vezes, avança com informação unilateral, porque não lhe é possível aplicar, no 

novo quadro político e tecnológico, as regras tradicionais», escreve Mesquita12.  

 

Assiste-se, segundo Dominique Wolton, a um verdadeiro «bombardeamento 

informativo pois, no mesmo espaço de tempo, a mudança técnica foi permitindo saber 

muitas coisas, rapidamente. A informação tornou-se omnipresente, confinando uma 

tirania do instante.»13  

Ao referir-se ao ideal da informação perseguido desde o século XVIII, e conseguido nos 

últimos trinta anos nos países democráticos, Wolton é lapidar: «Sabemos tudo, de todos 

os cantos do mundo, sem ter tempo de compreender, ou de respirar e sem saber, afinal, 

o que predomina, se é o dever de informar, a loucura da concorrência ou o fascínio 

pelos meios técnicos, ou os três ao mesmo tempo»14.   

 

Reside aqui uma certa ideia de crise de identidade do jornalismo; a sua dificuldade de 

agir sob certos padrões tradicionais, por exemplo mediante o recurso à reportagem de 

investigação como modelo de excelência da credibilidade jornalística. Prática capaz de 

garantir o recurso a fontes reais, confirmar as suas informações, e garantir o devido 

distanciamento de uma rede de interesses dos vários poderes estabelecidos, cada vez 

mais esclarecidos e profissionais sobre as rotinas jornalísticas. Como são o caso das 

assessorias, condutoras da política de comunicação das organizações, e muito 

especialmente das agências de comunicação que, entre nós, têm vastas ligações aos 

partidos políticos, governantes e ao poder económico15. 

 

                                                            
11 Mário Mesquita, op. cit., p. 55 
12 Idem, ibidem  
13 Dominique Wolton, op.cit. p. 223 
14 Idem, p.224 
15 Helena Pereira e Cristina Ferreira, «As Agências de Comunicação e o Poder», in jornal Público, 6 de Novembro de 2004, p. 16 
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É neste cenário de multiplicidade comunicativa, subsidiário da ideia de globalização16, 

como eixo de negócio cada vez mais estratégico nas sociedades modernas, que se 

esgrimem argumentos pessimistas. Trata-se de um recorrente questionamento do 

funcionamento dos média e do campo específico da informação, pelo poder que 

representam na sociedade contemporânea, como brevemente aludimos atrás.  

Um poder marcado pela ambiguidade, fluidez e dispersão que ilustram a sua própria 

fragilidade enquanto sistema de mediação simbólica. Tal como sustenta Ignacio 

Ramonet17, por via desta ascensão mediática – instrumento de influência, de acção e de 

decisão – o poder é cada vez menos vertical, hierarquizado e autoritário, exclusivo do 

poder político, para ser mais horizontal e em rede.  

Facto que motiva, segundo o mesmo investigador, uma certa confusão entre os média 

dominantes e o poder político, a tal ponto que os cidadãos duvidam que o 

funcionamento crítico do tão falado "quarto-poder" ainda se realize. Está em causa a 

própria missão cívica do jornalismo, de julgar a avaliar o funcionamento dos poderes 

tradicionais, motivando «uma nova desconfiança»18 sobre o seu próprio funcionamento 

e mecanismos de acção.  

 

A evocação do jornalismo na fórmula "quarto-poder", muito em voga quando se trata de 

caracterizar os média em geral, leva-nos, ainda que superficialmente, a clarificar a 

ambiguidade em que se situa. Ramonet questiona o epíteto e, a haver uma classificação 

hierárquica, prefere colocar o poder mediático em segundo, antecedido pela economia, 

que dita as regras do jogo, e só depois, em terceiro, o poder político. Mário Mesquita 

considera que tal fórmula só pode ser encarada como uma hipérbole visando colocar a 

imprensa a nível das instituições do poder constituído.19 Quando, na verdade, essa 

noção corresponde, originalmente, não à imprensa no seu conjunto mas ao modo como, 

no século XIX, um escritor inglês, William Hazlit, designou um jornalista temido, 

William Cobbett, pelas suas características de panfletário. Não chega a ser um conceito 

mas uma expressão amplamente aproveitada, no século XX, pelos próprios média na 

                                                            
16 Referimo-nos à globalização não apenas enquanto fenómeno de natureza económica mas uma ordem global com contornos 
políticos, tecnológicos e culturais cuja ascensão tem sido influenciada pelo progresso nos sistemas de comunicação, registado a 
partir do final da década de 1960. Esta globalização não origina um mundo homogéneo, como vaticinam os pessimistas, mas é ela a 
«razão que leva ao reaparecimento das identidades culturais em diversas partes do mundo». Cf. Anthony Giddens, O Mundo na Era 
da Globalização, Editorial Presença, Lisboa, 2002, pp. 22-24 
17 Ignacio Ramonet, A Tirania da Comunicação, Campo das Letras, Porto,1999, p. 39 
18 idem, ibidem, p. 40 
19 Mário Mesquita, op.cit., p. 71 
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sua afirmação e reforço de legitimidade no espaço público, de modo a que o seu poder 

se equiparasse aos grandes poderes de uma nação20.  

Ao mesmo tempo serviu para os críticos ilustrarem a ideia de crise, como o italiano 

Jader Jacobelli ao falar sobre uma «quarta fraqueza», por causa da perda de prestígio, de 

identidade, de credibilidade, para a qual concorre em especial o jornalismo televisivo. 21 

Embora o nosso foco de análise não se fixe na televisão jamais se pode ignorar a sua 

influência na qualidade do jornalismo. Entre a sua dimensão de «elo social» da 

sociedade individualista de massas, enfatizado por Wolton,22 e a sua alegada força 

alienante e de destruição do saber e compreender, focada por Sartori,23 a saga televisiva 

actual parece contribuir para uma certa ideia de crise no campo informativo.  

Ramonet considera mesmo que, por influência da televisão, com o seu fascínio pelo 

«espectáculo do acontecimento», se deu crédito à ideia de que «a informação é sempre 

simplificável, redutível, convertível em espectáculo de massas, e decomponível num 

certo número de segmentos-emoção»24.  

 

Também Furio Colombo25 fala numa espécie de «disneylândia das notícias», onde 

predominam os critérios de ritmo, rivalidade, suspense, golpes teatrais, sequência 

dramática e efeito de emoção, tendo o jornalismo renunciado a um olhar isento sobre o 

que sucede à sua volta, sobre a vida, as expectativas e a realidade do quotidiano.  

Esta tendência para a espectacularização da notícia é retratada, por exemplo, em "O 

Quarto Poder", filme produzido em 1997. Ao reflectir o universo televisivo, em especial 

o seu lado de manipulação da realidade, esta narrativa cinematográfica questiona de 

forma lapidar o compromisso da responsabilidade social do jornalismo, a sua 

imparcialidade e objectividade, mostrando os profissionais da informação como heróis 

negativos 26. 

Assim, o valor da expressão "quarto poder", como defende Mário Mesquita, situa-se, 

essencialmente, ao nível das percepções pela força persuasiva que detém o jornalismo. 

Mais adequada será, segundo o autor, a ideia de "contra-poder". Porque ilustra, com 

                                                            
20 Idem, ibidem, p.72 
21 Apud, Mário Mesquita, idem, ibidem 
22 Dominique Wolton, op. cit., pp.101-106 
23 Giovanni Sartori, Homo Videns - Televisão e pós-modernidade, Terramar, Lisboa, 2000, p. 14 
24 Ignacio Ramonet, op. cit., p. 21 
25 Furio Colombo, Conhecer o Jornalismo hoje - Como se faz informação, Editorial Presença, Lisboa,1998, p.  
26 Sobre o conteúdo do filme e o seu contributo para o estudo das teorias do jornalismo contemporâneo, consulte-se Adriano Messias 
de Oliveira, "Todos os homens do presidente: Uma aula de jornalismo contemporâneo", URL:http:// www. bocc.ubi.pt (acesso a 
2/10/2005) 
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mais virtualidades de afirmação dos jornalistas no espaço público, «o sistema de pesos e 

contrapesos característico dos regimes democráticos»27.  

 

É nesta perspectiva que se encaixa o jornalismo enquanto expressão de defesa das 

causas democráticas, particularmente ilustrado por casos míticos como o Watergate, nos 

anos 70. O escândalo revelou-se pelo trabalho de investigação jornalística levado a cabo 

por dois jornalistas do Washington Post, Carl Bernstein e Bob Woodward, e que 

obrigou um presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, a apresentar a sua 

resignação. O romance jornalístico conheceu, ao fim de 33 anos, o seu maior segredo: o 

misterioso informador (Garganta Funda) é Mark Felt, 91 anos, antigo número dois do 

FBI, que revelou ser a famosa fonte anónima dos jornalistas28.  

 

Para Colombo29, este "modelo Watergate", revelador da ideia de uma imprensa 

irreverente para com as disfunções da política, encerrou uma época da chamada grande 

investigação jornalística. Seguem-se posições muito críticas de quem sustenta, a partir 

desse "modelo", uma decadência das rotinas produtivas. É o caso de Serge Halimi que, 

referindo-se aos jornalistas franceses como os «novos cães de guarda ao serviço dos 

interesses dos donos do mundo», defende que a imprensa escrita e audiovisual é 

dominada por um jornalismo reverente, por grupos industriais e financeiros, por um 

pensamento de mercado e por redes de conivência30. 

 

Também um dos protagonistas do Watergate, Carl Bernstein, fala numa nova cultura do 

empolamento jornalístico onde mais importante que as verdadeiras notícias é o trivial, o 

horrível e o excêntrico. Referindo-se ao contexto dos Estados Unidos, mas com 

pertinência global, Bernstein sentencia: «Cada vez mais, a imagem da nossa sociedade, 

tal como aparece nos média, é ilusória e decepcionante: desfigurada, irreal, sem relação 

com o real, desligada do verdadeiro contexto das nossas vidas. (...) Nestes últimos vinte 

anos abdicámos da nossa função principal - proporcionar a mais fiel versão da verdade - 

e deixámos que a nossa agenda e as nossas prioridades fossem abastardadas por aquilo a 

que chamei The Triumph of the Idiot Culture»31. 

                                                            
27 Mário Mesquita, op.cit., p.74 
28 "Antigo número dois do FBI é o Garganta Funda " in Público, 1 de Junho de 2005, p.46 
29 Furio Colombo, op.cit.,p.176 
30 Apud Ignacio Ramonet, op.cit., pp.40, 41 
31 Carl Bernstein, «A minha geração, a vossa geração», in Público, 10 de Julho de 1994, pp.26-27 (citado por Mário Mesquita, 
op.cit.,p.231) 
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As palavras do experiente Bernstein ilustram as modificações e os impasses do 

jornalismo em termos globais, nomeadamente no que se refere ao conceito de notícia e 

ao seu valor enquanto principal produto informativo. Estaríamos perante uma mistura 

de géneros, um jornalismo híbrido ofuscado pela lógica do entretenimento. Esta 

realidade é também estudada por Philippe Breton32 para quem é forçoso reconhecer que 

a "explosão da comunicação" parece estar no centro destes processos de 

"espectacularização" e de imposição de uma nova autoridade mediática.  

 

O negócio global em redor do sector, traduzido na «omnipresença das leis do 

capitalismo», segundo Wolton33, leva Alain Woodrow34 a sustentar que os novos 

valores dominantes são a informação ao serviço do jornalista, o jornalista ao serviço das 

audiências, as audiências ao serviço do dinheiro.  

Uma visão ultra pessimista e radical que não parece ter em conta os princípios éticos da 

cultura profissional dos jornalistas, que pressupõe o estrito compromisso do relato 

imparcial dos factos.  

 

O debate, também entre nós, continua a centrar-se nesse cenário de crise de identidade 

dos média. O actual ministro dos Assuntos Parlamentares, Augusto Santos Silva, num 

contexto de confronto político sobre a deriva sensacionalista das televisões privadas em 

Portugal, afirma que «a comunicação não é apenas fingimento, simulacro ou ilusão: é 

também, e sobretudo, propaganda, manipulação, condicionamento»35.  

Trata-se de uma concepção negativa sobre os verdadeiros valores do jornalismo 

democrático e deixa no ar a dúvida sobre o seu papel nas sociedades contemporâneas. 

Também Wolton se interroga: «A hipermediatização da realidade será ainda compatível 

com um dos papéis clássicos do jornalismo há mais de um século, a saber, fazer pressão 

sobre a política?»36 

 

Está teorizado que a ordem das informações reproduz a organização dos poderes tal 

como eles se instituíram no séc. XIX. Ou seja, a imprensa estará, em grande medida, 

                                                            
32 Philippe Breton, A Explosão da Comunicação, Bizâncio, Lisboa, 1997 
33 Dominique Wolton, op, cit., p. 238 
34 Alain Woodrow, Informação Manipulação, Publicações D. Quixote, Lisboa, 1999  
35 Augusto Santos Silva, "A Quinta de Santana", in Público, 9 de Outubro de 2004, p. 5 
36 Dominique Wolton, op. cit., p. 242 
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presa à lógica de acção pública estabelecida pelo poder. Tal como lembra Mesquita37, 

na história do jornalismo ficou o exemplo caricatural de subserviência da imprensa 

francesa ao poder através do tratamento noticioso que o jornal Le Moniteur deu a 

Napoleão quando este saiu do exílio de Santa Helena para assumir Paris. De ogre, 

monstro, tirano, usurpador – quando nada fazia prever que chegasse à capital – passou a 

ser referenciado como Imperador e Sua Majestade Imperial.  

 

 

3.2 - Jogo de forças do campo social  

 

É deste jogo de forças, de relações de poder e de poderes, que o jornalismo se alimenta 

e é alimento. Importa, pois, fixar outro aspecto importante da informação, que é o seu 

carácter de construção, de confrontação de actores, de vozes, de protagonistas. Em 

suma, o processo de fabrico colectivo da sua própria tematização. São vários os poderes 

que exercem a sua força, que influenciam as rotinas, as agendas e a elaboração da 

informação. 

 

O jornalismo não é um produto de acção individual do jornalista, uma vez que este 

raramente é observador ou fonte primária dos acontecimentos, como acaba por se 

revelar no Watergate. É por isso que uma certa ideia de crise sobre a actividade 

jornalística, de que temos vindo a falar, não pode recair exclusivamente sobre o 

jornalista como se actuasse sozinho no espaço mediático. E, como se sabe, não actua. 

Esta perspectiva relativiza a autonomia jornalística e reforça a quantidade, diversidade e 

intensidade de factores que nela interferem.  

 

O relato jornalístico é um processo de interacção colectiva onde interferem, entre outros 

aspectos, o poder do jornalista, a dependência das fontes e os constrangimentos de 

rotina produtiva. Uma rede de influências que reforça a necessidade de se questionar o 

jornalismo contemporâneo, enquanto instância independente do poder formal, naquilo 

que são as suas obrigações de divulgar os excessos e desvios da legalidade desse mesmo 

poder. 

                                                            
37 Idem, ibidem, p.77 



 22

Está demonstrado, como ilustra Mário Mesquita38, que os principais produtores de 

notícias são, regra geral, as instituições estatais e, em especial, os governos, principal 

máquina de fabricar notícias, que usa a via da negociação entre fontes de informação e 

os jornalistas.  

 

O fluxo informativo, o nascimento da notícia, depende em grande medida do poder e 

quantidade de fontes institucionalizadas e das suas lógicas. A tal ponto que o mundo 

ocidental é dominado por um conjunto de "top-stories" que são recorrentemente notícia, 

por garantirem grande audiência. Como refere a jornalista Diana Andringa, para quem 

as inovações técnicas da era mediática vieram matar a reflexão em detrimento da 

emoção, «a única prioridade que os grandes média atribuem às causas humanitárias é a 

mesma que os grandes senhores do mundo atribuem»39. 

Também Cândida Pinto, ex-jornalista da SIC e actual subdirectora do Expresso, chama 

a atenção para a necessidade de «pôr fim à marcha da informação e à defesa do género 

reportagem como forma de credibilizar o jornalismo»40.  

 

Face ao negócio das notícias, a pergunta mais frequente nos próximos anos, segundo 

Jim Chisholm, da Associação Mundial de Jornais, será: o que são notícias? E a sua 

resposta é que as notícias precisam de estar mais em sintonia com as prioridades 

pessoais, o que significa os jornalistas mudarem-se das histórias de «grande audiência, 

baixa relevância», para histórias de «baixa audiência e grande relevância»41..  

O que se afigura praticamente impossível, ou não fossem os fluxos noticiosos 

dominados, maioritariamente, por acontecimentos de cariz negativo. Já MacLuhan o 

havia explicado: «as verdadeiras notícias são más notícias – más notícias acerca de 

alguém ou más notícias para alguém»42. 

 

A visão mais pedagógica da definição de notícia, que ficaria conhecida como a teoria do 

jornalismo de desenvolvimento (development jourlalism), não colheu adeptos na 

prática, como conclui Mário Mesquita43, uma vez que o mercado não é compatível com 

histórias de baixa audiência. As boas notícias não são, por isso, notícias.  
                                                            
38 Mário Mesquita, op. cit., p.77 
39 Diana Andringa falava no âmbito de um painel sobre "Media, desenvolvimento e democracia", integrado na conferência "Os 
Media e a Cidadania Global", organizada dia 23 de Outubro de 2004, em Lisboa, pelo Instituto Marquês de Valle Flôr e a Oikos, in 
Cátia Candeias, «ONG discutem contributo dos media para a Democracia», in jornal Público, 13 de Outubro de 2004, p. 42 
40 in Jornal Público, 26 de Outubro de 2004, p. 43 
41 in Jornal Público, 16 de Fevereiro de 2004, p. 41 
42 Apud  Mário Mesquita, idem, p. 178 
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Acontecimentos negativos ganham sempre maior impacto mediático planetário pelo 

drama humano que representam. Basta lembrar, por exemplo, os atentados em Nova 

Iorque, Madrid e Londres ou o Tsunami. É nestes casos que os média apostam toda a 

sua força, em termos de recursos humanos e tecnológicos, por forma a satisfazer as 

necessidades de esclarecimento público. 

 

Considerando esta perspectiva, os cidadãos estão cada vez mais expostos ao «vendaval 

informativo»44 global, consumindo mensagens pré-elaboradas segundo um estilo e uma 

agenda mediática dominada a montante e a jusante pela lógica industrial do jornalismo. 

Para os mais pessimistas, o perigo reside na tendência para a espectacularização. Uma 

informação não apenas concentrada nos fins mas nos meios. Este caminho pode alargar-

se, numa altura em que os grandes jornais são confrontados com a queda de vendas 

junto das novas gerações, em detrimento do uso da Internet. É que a rede oferece 

informação sem sujar os dedos, em actualização permanente, como se explica num 

recente estudo sobre a viabilidade dos jornais nos Estados Unidos45.  

 

A resposta da indústria tradicional dos jornais, segundo o mesmo estudo, será uma 

necessária adaptação do plano de produção da informação à nova configuração de 

consumo preconizada pelos novos média. E que assenta, basicamente, em levar as 

notícias ao público de um modo mais atractivo. O discurso mediático, seja qual for o 

suporte, tenderá a estar sob alçada de novas lógicas de gestão e produção especializada 

de conteúdos, segundo as regras das economias de escala. A mando das directrizes de 

um tentacular sistema de média que, acima de tudo, como qualquer rede de 

supermercados, tem que ser rentável.  

 

Perante este cenário, surge uma outra e fundamental preocupação que é a proliferação 

de assessorias, fontes inesgotáveis de conteúdos politicamente orientados, como 

sustenta José Rebelo46. Na reflexão deste investigador português, estaria em causa a 

própria qualidade da democracia e o direito do cidadão a ser bem informado.  

Questiona-se com mais pertinência o poder de influência que o jornalismo tem junto da 

opinião pública, precisamente por estar condicionado, na prática, a outros poderes.  

                                                                                                                                                                              
43 Mário Mesquita, idem, p.179 
44 Cf. Vahé Zartarin e Emile Noel, Cibermundos, Âmbar, Porto, 2002. Os autores defendem, em síntese, que vivemos numa 
sociedade que é mais ruído do que comunicação. 
45 "Viabilidade dos jornais a longo prazo questionada nos EUA", in Público, 9 de Maio de 2005, p.46 
46 José Rebelo, O Discurso do Jornal - o como e o porquê, Editorial Notícias,  Lisboa, 2ª edição, 2002, p.163 
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É neste complexo jogo de forças que, em geral, se joga a própria liberdade e 

independência dos jornalistas.  

São esclarecedores os resultados do 2º Inquérito aos Jornalistas Portugueses (dirigido 

por José Luís Garcia), divulgado em 1998, sobre o que os próprios pensam sobre os 

limites à liberdade e independência: 90,6 por cento dos inquiridos afirmam já ter sentido 

pressões na actividade profissional, dentro do órgão de informação, sendo que 47, 1 por 

cento provêm da própria Administração, 43,4 por cento da Direcção e 41,2 por cento 

das chefias. No que se refere às pressões externas, 58,8 por cento saem do campo 

político-partidário, 61,5 da área empresarial, 57,1 do governo, 41,5 de interesses 

desportivos, 20,8 de interesses religiosos e, por fim, 20,4 por cento de interesses 

jornalísticos. E para 53,2 por cento dos inquiridos estas pressões "visíveis" acabam por 

resultar, fora aquelas que não são claramente percepcionadas e que interferem tanto ou 

mais que as experimentadas directamente pelos profissionais da informação47.  

 

Estes dados reforçam, de certa forma, a ideia de que grande parte do poder em redor dos 

discursos do espaço mediático não está apenas e só no jornalista.  

Não partilhamos da visão radical de Fernando Correia48, coincidente com Woodrow, 

para quem o poder último e decisivo sobre os discursos jornalísticos reside no grande 

capital financeiro ao qual os média estão vinculados. Mas é um facto que há diversas 

forças externas cujo acesso privilegiado aos jornalistas (numa relação recíproca de 

interesses) lhes pode permitir apresentar, com grande margem de sucesso, a 

interpretação primária de um assunto ou acontecimento e comandar o seu 

desenvolvimento noticioso posterior, como nota Rogério Santos que tem desenvolvido 

um estudo sistemático em Portugal sobre a relação entre fontes e os jornalistas49. 

 

Tentámos até aqui percorrer um quadro de reflexão, necessariamente limitado às 

dimensões do nosso estudo, sobre as principais questões em redor da prática jornalística 

contemporânea. Nomeadamente, tendo em conta a sua importância enquanto actividade 

de grande impacto público, algumas linhas de pensamento de quem teme que as suas 

fraquezas possam pôr em causa os seus princípios fundadores. Isto é, a capacidade de 

chegar à verdade com rigor, honestidade e respeito pelos factos.  

                                                            
47 Fernando Correia, «Jornalistas: Crise de Identidade e Novo Paradigma», in Miranda, Bragança de (org.) As Ciências da 
Comunicação na Viragem do Século, op.cit., p. 978 
48 Idem, ibidem 
49 Rogério Santos, A Negociação entre Jornalistas e Fontes, Editorial Minerva, Coimbra,1997 
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3.3- Relação entre jornalistas e fontes  

 

No seguimento da incursão pelo jornalismo, enquanto actividade de interacção com uma 

variedade de seres humanos e organizações, centramos agora particular atenção sobre as 

relações que este estabelece com as fontes de informação. Trata-se de uma 

contextualização importante tendo em conta os objectivos práticos do nosso trabalho. 

O jornalismo funciona como um espaço social onde estão presentes diversas forças em 

disputa pelo poder simbólico50 de construção da realidade. Estão em causa duas 

concepções sobre a origem da agenda jornalística: ou ela provém maioritariamente da 

procura autónoma do próprio jornalista ou, pelo contrário, corresponde às lógicas dos 

líderes, organizações políticas, instituições ou grupos de pressão que constituem as 

fontes de informação dominantes.  

 

Reconheçamos que se trata de uma dimensão complexa do processo informativo, por 

isso sem leituras definitivas. Tentaremos introduzir na reflexão indicadores teóricos, a 

partir de uma abordagem conceptual ao campo das fontes, que nos permitam 

compreender melhor tais relações, especificamente no que se refere à imprensa regional. 

Tal como defendem Mauro Wolf51 e Rogério Santos52, as fontes são um factor 

determinante para a qualidade da informação produzida pelos meios de comunicação 

social. Não há jornalismo sem fontes de informação. O jornalista raramente está no 

lugar certo à hora certa, precisando de testemunhas que lhe façam o relato detalhado 

sobre um facto ocorrido.  

 

Sumariamente, parafraseando a concepção sugerida por Rogério Santos, as fontes 

podem definir-se como actores observados e entrevistados pelos jornalistas, no sentido 

de prestarem informação ou sugestão noticiosa, enquanto membros e representantes de 

grupos de interesses organizados ou não. 

Significa, basicamente, que no principal nível de interacção do processo construtivo da 

informação os protagonistas são, por um lado, os jornalistas ligados a uma organização, 

cuja missão é transmitir notícias; por outro, os diversos actores que servem (e se 

                                                            
50 Utilizamos aqui o conceito na perspectiva de Bourdieu: um poder de construção da realidade que tende a estabelecer sentidos, 
classificar, ordenar e dar unidade simbólica ao mundo. Cf. Pierre Bourdieu, O Poder  Simbólico, Difel, Lisboa, 1994 
51 Mauro Wolf, Terias da Comunicação, Editorial Presença, Lisboa,1987, p. 197 
52 Rogério Santos, Jornalistas e fontes de informação, Coimbra, Minerva, 2003 
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impõem) como fontes que fornecem as informações susceptíveis de se transformarem 

em notícias.  

 

Note-se que aplicados aqui o termo "susceptíveis" uma vez que não nos identificamos 

com uma leitura determinista que vê as fontes com o poder último de impor conteúdos e 

enquadramentos ao jornalista. Embora no plano regional esta situação possa acontecer 

num contexto de uma imprensa ainda com tiques de caciquismo, dependente e cúmplice 

dos vários poderes, nomeadamente político e económico.  

Também não descoramos a hipótese de que uma imprensa regional mais profissional, 

em termos organizacionais e jornalísticos, possa ser influenciável a esta realidade, pelas 

opções editoriais, as estratégias da acção, as características dos seus discursos e as 

fontes dominantes. O dilema será sempre o de perceber se as fontes estão a servir o 

jornalista, para que este possa corresponder ao serviço do interesse geral dos cidadãos, 

ou a servir-se dele, tirando daí benefícios ou defendendo determinados interesses 

conflituosos com o interesse público. 

 

Um exemplo dessa ambiguidade é a recorrente cobertura das conferências de imprensa, 

organizadas por fontes institucionais ou grupos de interesses particulares, cuja matéria 

de facto pode estar manipulada em função de uma perspectiva de projecção positiva de 

quem as promove.  

Nenhum poder gosta de ser questionado. Justamente porque para qualquer tipo de 

poder, o controlo da comunicação é vital à sua sobrevivência, como nota Montalbán53. 

Deste modo, especialmente no território da imprensa regional, esse jogo de relações de 

força assume particular importância. Aqui, como na grande imprensa, as notícias são 

construídas num processo em que os jornalistas «negoceiam»54 as informações com as 

suas fontes. E também aqui, considerando uma imprensa mais profissional, «qualquer 

que seja o grau de autonomia perante os seus interlocutores, o êxito profissional do 

jornalista depende, em boa parte, do relacionamento com as instituições e 

personalidades que lhe permitam obter notícias em primeira-mão», escreve Mário 

Mesquita55. 

                                                            
53 Manuel Vásquez Montalbán, As  Notícias e a Informação, Salvat Editora Brasil, Rio de Janeiro, 1979, p. 26 
54 O carácter de cumplicidade entre fonte de informação e jornalista na construção da notícia está no acordo que ambos mantêm para 
a divulgação ou omissão da autoria de uma determinada informação. Esta cumplicidade acentua-se quando a fonte, como forma de 
se precaver contra eventuais consequências, passa uma informação com o compromisso de que ela não será citada (mantendo-se em 
off). Logo, estamos perante um acordo preciso entre jornalista e fonte, em que ambos compartilham e negoceiam condições para que 
um evento chegue a notícia. 
55 Mário Mesquita, O Jornalismo em Análise - A coluna do provedor dos leitores, Minerva, Coimbra, 1998, p. 34 
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É desta relação de interesses mútuos, diluídos no processo de difusão, que se faz muita 

da informação que chega ao leitor e cujos contornos de motivação mediática raras vezes 

são percepcionados pela simples leitura. Há uma rede estável de fontes, 

maioritariamente institucionais, que alimenta as necessidades de cobertura informativa 

da qual se alimenta todo e qualquer órgão de informação.  

 

Sem absolutizar o presente, até porque a maioria dos problemas do jornalismo de hoje 

têm reminiscências em outras épocas históricas56, vivemos hoje novos fenómenos que 

importa não descorar. E se há aspecto onde mais se nota essa singularidade é justamente 

no jogo de relações entre promotores e produtores de informação.  

Assiste-se a uma progressiva sofisticação da manipulação dos jornalistas pelas fontes. 

De acordo com Mário Mesquita, apesar das transformações positivas da indústria 

mediática, como a evolução profissional dos jornalistas, permanece o balanceamento 

entre o «real» e o «virtual», entre «factos relatados» e «factos criados», entre 

acontecimentos e «pseudo-acontecimentos»57.  

Nessa medida, glosando o mesmo autor, muitos boatos podem aceder à categoria de 

notícias, sem qualquer esforço prévio de confirmação. Os jornais transformam-se em 

puzzeles que pedem complexos exercícios de descodificação. As fontes institucionais, 

ligadas a porta-vozes governamentais, à administração, às autarquias, aos partidos e aos 

interesses económicos, continuam a ser preponderantes. Diz Mesquita que «sob a capa 

do dinamismo e do discurso anti-institucional, cultivam-se formas de dependência 

oculta»58.  

É uma constatação sobre o carácter orientado e as motivações subjacentes ao processo 

construtivo da informação pública. Sobre esta problemática encontramos algumas pistas 

interessantes em Estrela Serrano59, investigadora portuguesa do campo dos média.  

 

Numa análise sobre as presidências abertas de Mário Soares – de quem foi assessora 

para a comunicação durante os seus dois mandatos (1986-1996) –, a autora desafia a 

                                                            
56 Um exemplo na história da imprensa mundial pode-se ilustrar com o caso do jornal francês Libération que se apresentou, em 
1973, com o fim exclusivo de servir o público e as suas autênticas necessidades informativas declarando que preferia informar 
menos e melhor a submeter-se às regras da "opulência informativa" mundial sujeita a todo o género de controlos. O jornal assumiu 
que o público não seria contemplado com informação alienante e que o jornalista não teria outro senhor para além do próprio 
público, com quem estaria em perpétuo contacto. Cf. Manuel  Vásquez Montalbán, op.cit., p. 137. 
57 Mário Mesquita, op. cit., p. 64 
58 Idem, p. 65 
59 Estrela Serrano, As Presidências Abertas de Mário Soares - as estratégias e o aparelho de comunicação do Presidente da 
República, Edições Minerva, Colecção Comunicação, 1ª ed., Coimbra, 2002 
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transparência e o distanciamento necessários na relação entre jornalistas e fontes 

institucionais, ao categorizar a cobertura jornalística das presidências abertas como 

"pseudo-acontecimentos".  

A convocação deste contributo tem pertinência pelo facto de Mário Soares ter sido de 

novo candidato nas presidenciais de 22 de Janeiro de 2006 (ganhas por Cavaco Silva) e 

porque ilustra, a partir da experiência empírica da autora, a centralidade do jogo de 

conveniências entre as fontes com poder e os jornalistas que a ele querem aceder.  

 

Sumariamente, Estrela Serrano sustenta que as estratégias de comunicação política 

passam, cada vez mais, pelo recurso à criação de acontecimentos destinados a atrair os 

jornalistas para o terreno, no qual os promotores possuem uma capacidade de controlo e 

de influência. Para a autora, os jornalistas são, nessa matéria, aliados dos políticos. 

Veja-se o exemplo elucidativo: «Soares organizava, frequentemente, encontros e 

almoços de trabalho com jornalistas, em Belém ou em restaurantes, e aceitava 

praticamente todos os convites dirigidos por associações de jornalistas para estar 

presente em iniciativas, escrever textos sobre os mais diversos assuntos, possuindo 

amigos nos principais jornais portugueses e estrangeiros. Os jornalistas retribuíram-lhe 

com amizade, não deixando de comparecer às iniciativas presidenciais (...)»60. 

 

A área do poder político, como vimos, é aquela onde pode derrapar a independência do 

jornalista, enquanto valor ético, uma vez que é aqui que, por norma, se localizam as 

melhores fontes de informação. Aquelas que, pela sua posição estratégica, melhor 

servem o fluxo informativo, garantindo aos jornalistas o que mais procuram: notícias 

em primeira-mão. Neste jogo de relações, quem está em posição de poder determinar as 

características da informação são as fontes. São elas, muitas vezes legitimadas pela 

teatralidade da intervenção pública, que estão em condições de fazer passar como 

verdadeira informação falseada. E nem sempre os jornalistas estão em condições 

organizacionais de desmontar tais estratégias de gestão de silêncios, segredos 

oportunistas e retórica adaptada às circunstâncias próprias do fenómeno político 

contemporâneo, cujo sistema de poder tem muito de ilusório61. 

                                                            
60 Estrela Serrano, op. cit., p. 103 
61 O poder político sempre tentou controlar a informação. As origens desta atenção que é dada ao que se diz, ao que se quer dizer e à 
forma como é dito remonta a sociedades ancestrais. Tal como ilustra Balandier «nalgumas realezas antigas de África, o soberano 
nunca se exprimia, nem nunca ouvia sem recorrer a um porta-voz". Este comportamento deve-se ao facto de a palavra política 
necessitar de cuidados especiais; o que é dito deve ser de forma contida e precisa. Por vezes chega-se mesmo ao extremo de «a 
prolixidade sobre o acessório ocultar o silêncio sobre o essencial, em parte ou no todo». Cf. Georges Balandier, O Poder em Cena, 
Editora Minerva, Coimbra, 1999, pp. 29-30 
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Tal como ilustra atrás Estrela Serrano, na sua relação com os média as fontes 

promotoras da área política (o que pode ser válido para todas as outras) orientam a sua 

acção para pseudo-acontecimentos fabricados, como se de acontecimentos reais se 

tratasse. Esta estratégia encontra caminho livre uma vez que, na generalidade, os média 

estão limitados na sua capacidade de verificação, confronto e investigação jornalística.  

Por seu lado, grupos e instituições sabem que a sua importância e visibilidade positiva, 

depende da capacidade de agir sobre a opinião pública, através dos meios de 

comunicação social. Produzir factos, chamar os jornalistas para os testemunhar, 

distribuir comunicados, e mostrar-se disponível para facilitar o seu trabalho de recolha e 

tratamento noticioso. É esta a "receita" que se institucionalizou. Promotores primários 

de acontecimentos e jornalistas dependem, absolutamente, uns dos outros.  

 

Esta realidade levanta uma questão pertinente, que diz respeito ao poder das fontes 

sobre o processo de mediação: estaremos nós a ser bem informados? Se o que nos chega 

como informação parte de uma construção fragmentada, onde vários poderes actuam de 

forma interessada sobre a acção dos jornalistas, mais difícil será reconhecer a 

credibilidade dos discursos mediáticos. Uma vez que as fontes de informação são 

sempre parte interessada, a dúvida será ainda maior se, por um lado, não forem 

claramente identificadas e, por outro, se a informação que fornecem não tiver sido 

confirmada por outras fontes independentes.  

 

Está em causa a diferença entre a transmissão de informação séria e fidedigna ou 

inexacta e distorcida. Mais uma vez, Ignácio Ramonet62 acusa as fragilidades do sistema 

global ao defender que a opinião pública vive hoje em «insegurança informacional». O 

director de "Le Monde Diplomatique" deixou o alerta em Lisboa, em Abril de 2004, 

considerando que os média, que em ditadura eram uma solução, agora livres põem um 

problema à democracia, porque ocultam a clareza e falsificam o debate. Para sustentar 

esta leitura radical, Ramonet afirma que os «governos de democracias muito 

importantes mentem», citando o caso dos EUA e seus aliados sobre as razões da guerra 

no Iraque e com o governo de Espanha logo após o 11 de Março.  

                                                            
62 Paulo Madeira, "As democracias vivem em insegurança informacional", in Jornal Público, de 30 de Abril de 2004, p. 52 
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A produção jornalística é, por excelência, um espaço de disputa de forças muito 

complexo. E, como tal, passível de leituras académicas mais radicais, com marcas 

ideológicas, como a de Ramonet.  

 

É um facto que a comunicação social e os sectores de maior influência jogam numa teia 

de relações com interesses de parte a parte, com ambas a apoiar-se de forma a garantir a 

respectiva sobrevivência. Mas é difícil delinear todos os contornos e descrever todos os 

aspectos relevantes das relações que hoje se estabelecem entre o poder político e a 

informação dos regimes democráticos, como nota Adriano Duarte Rodrigues63. Outros 

autores menos contidos assumem posições mais radicalizadas como o já citado Alain 

Woodrow para quem «a imprensa, há que confessá-lo, tornou-se num dos flagelos da 

sociedade e uma vigarice intolerével»64.  

 

Perante este breve quadro teórico, de tendência negativista sobre a capacidade de 

independência jornalística, importa colocar a questão: Será a imprensa passível de 

controlo ou aproveitamento? Estamos em querer que a aceitação generalizada desta 

premissa peca por excesso. Desde logo porque continuamos a acreditar na capacidade 

crítica e autonomia produtiva dos jornalistas, pese embora existam vários 

constrangimentos que os impelem a ser mais passivos que activos na procura da verdade 

informativa. Por outro lado, os jornalistas têm nas instituições oficiais, particularmente 

nos políticos, importantes fontes para o seu trabalho.  

 

É disso ilustrativo o entendimento do investigador Manuel Carlos Chaparro65. Embora 

considerando o contexto brasileiro em que o autor mais se move, é sugestiva a sua 

leitura quando defende que as instituições do poder, o Governo em particular, e as 

pessoas que as representam, levam enorme vantagem nessa luta pelo espaço mediático, 

porque qualquer coisa que digam ou façam tem características de conteúdo noticiável, 

por causa de dois atributos próprios dos poderosos: a notoriedade (da instituição, dos 

próprios nomes e dos temas tratados) e a capacidade de gerar consequências no 

quotidiano das pessoas.  

                                                            
63 Adriano Duarte Rodrigues, Estratégias da Comunicação, Editorial Presença, Lisboa, 1990, p. 161 
64 Alain Woodrow, Os Media - Quarto Poder ou Quinta Coluna, Publicações Dom Quixote, Lisboa, 1999, p. 13 
65 Manuel Carlos Chaparro, Linguagem dos Conflitos, Minerva, Coimbra, 2001, p. 61 
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Significa que o factor notoriedade das fontes é, por norma, um atributo sem resistência 

jornalística. O problema, quanto a nós, reside apenas na eventualidade de essa 

notoriedade, pela proximidade e influência na sociedade local e regional, tiver a força 

de tolher os jornalistas na sua missão de noticiar factos que não lhes sejam favoráveis.  

O grande desafio da imprensa, particularmente a regional, é justamente o de sobreviver, 

com independência e qualidade, às tentações que essas relações de proximidade 

suscitam. Está em jogo, nomeadamente, a capacidade dos jornalistas e das empresas, 

onde o seu trabalho tem projecção pública, conseguirem equilibrar o pacto de 

proximidade com o desenvolvimento da região (não caindo em trincheiras bairristas de 

causas cegas) sem deixarem de assumir as suas responsabilidades éticas.  

 

Questiona-se se a imprensa, na sua clássica missão de informar, analisar e 

contextualizar, consegue, tal como lhe compete, tornar transparentes os poderes, 

vigiando a acção pública de indivíduos, instituições e organizações. Ou se, pelo 

contrário, são esses poderes que influenciam e controlam os discursos mediáticos.  

O cidadão olha para a prática jornalística democrática na esperança de ver cumprida a 

sua missão de o informar, com verdade. E ela tenderá a cumprir-se quando, na sua 

relação com o sistema social global, o jornalista assume, como prática profissional, o 

contacto ou experiência directa com os acontecimentos ou factos em investigação.  

Se o primeiro dever de um jornalista é a verdade e a objectividade, isto é, relatar os 

factos com rigor e exactidão, interpretando-os com honestidade, conforme estipulam os 

códigos deontológicos, então uma das virtudes é saber guardar as distâncias.  

 

Este distanciamento não deve ser entendido como o alheamento do que se passa, seja às 

claras ou por detrás das cortinas de fumo da realidade social e política. Mas sim uma 

exigência ética que conduza o jornalista à liberdade de filtrar informação planeada e ir 

até ao fim na investigação dos factos da notícia.  

Nesta perspectiva, o jornalista é ele próprio um gerador de notícias. Não se resume ao 

papel de mediador entre o que acontece e o consumidor final. É justamente no processo 

de confronto de fontes de informação e procura de novas abordagens na produção 

noticiosa que acaba por apresentar novas "estórias". Partindo da desconfiança em 

relação à concorrência hábil entre pessoas e organizações diversas, em luta simbólica 

pelo espaço público, o jornalista vai à procura do que ainda não foi dito, do pormenor 

ainda não explorado.  
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Desta forma, as notícias são "estórias" constituídas por um mosaico de factos, saberes e 

falas de fontes citadas ou anónimas que, de forma directa ou indirecta, alguma coisa têm 

a ver com um acontecimento.  

 

Quando se aplica aqui o termo "estória", usual no léxico profissional do campo 

jornalístico, não se pode colar ao conceito de ficção. Uma notícia é uma "estória" sobre 

a realidade e não a realidade em si. Como alerta Gay Tuchman, «dizer que uma notícia é 

uma "estória" não é de modo nenhum rebaixar a notícia, nem acusá-la de ser fictícia. 

Melhor, alerta-nos para o facto de a notícia, como todos os documentos públicos, ser 

uma realidade construída possuidora da sua própria validade interna»66. 

 

Também o sociólogo norte-americano Daniel Boorstin, citado por José Rodrigues dos 

Santos, nos diz que a informação jornalística não é um mero espelho da realidade, mas 

uma construção, introduzindo justamente o conceito de "pseudo- acontecimento" para 

definir o campo de acção de jornalistas, políticos e relações públicas para criar um 

evento que, em condições normais, não se produziria. «Trata-se de um acontecimento 

que não é espontâneo, mas que surge porque alguém o planeou, ou encorajou, para que 

fosse noticiado. A sua relação com a realidade é ambígua, e em muitos casos serve para 

dar estatuto de "real" ao que é fictício(...)»67. 

 

Boorstin chegou à conclusão que os meios de comunicação de massas estariam a dar 

uma visão distorcida dos factos. Mas esta tese acabaria por, em investigações 

posteriores, ilibar os jornalistas da inteira responsabilidade do fenómeno, embora 

sustentem a existência de uma significativa margem de distorção. «A culpa seria, não 

dos profissionais de informação, mas das características dos meios de comunicação em 

que trabalhavam, e da forma como estava organizada a produção jornalística»68. 

Ainda segundo as investigações de Daniel Boorstin, num dado que nos parece 

pertinente para a nossa reflexão sobre a imprensa regional, a maioria das notícias 

publicadas nos meios de comunicação social provêm de informações baseadas em 

"pseudo-acontecimentos". Que, de acordo com o autor, se definem como possuindo as 

seguintes características: não são espontâneos; surgem porque foram planeados; são 

                                                            
 
66 Gay Tuchman, Contando "Estórias", in Nelson Traquina (org.) Jornalismo: Questões, Teorias e "Estórias", op.cit., , p.262 
67 José Rodrigues dos Santos, O que é - Comunicação, Difusão Cultura, Lisboa, 1992, pp. 92-93 
68 Idem,. p. 94 
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criados para serem alvo da atenção dos média; o seu sucesso mede-se pela amplitude da 

sua cobertura; a sua relação com a realidade subjacente à situação é ambígua e, 

geralmente, funcionam como auto-promoção.  

 

Sobre a natureza problemática do acontecimento, da matéria-prima noticiável, é útil que 

glosemos mais duas perspectivas teóricas, nomeadamente de Elihu Katz, Harvey 

Molotch e Marlin Lester. O primeiro afasta-se da terminologia de Boorstin e fala em 

«acontecimento mediático». Segundo o autor, há um conjunto de características 

definidoras ou ingredientes básicos que estão associados aos acontecimentos 

mediáticos. Que são 1) transmissão ao vivo, 2) de um acontecimento pré-planeado, 3) 

enquadrado no tempo e no espaço, 4)pondo em destaque um grupo ou personalidade 

heróica, 5) com grande significado dramático ou ritual e 6) a força de uma norma social 

que torna o acto de assistir obrigatório.69 

 

Os segundos autores, citados por Rogério Santos, avançam com a tipologia de 

"acontecimentos de rotina" que possuem as seguintes características: 1) são 

intencionais, 2) os seus promotores sãos os mesmos que se encarregam da sua 

realização, 3) são acontecimentos em que o promotor/executor e os jornalistas 

coincidem na necessidade de notícias, mesmo que essa necessidade seja suficientemente 

clara.  

Em resumo, como sistematiza Santos, «a maior parte dos acontecimentos é de rotina, 

planeados e realizados por uma entidade chamada "promotor" e endereçada a jornalistas 

ou "reunidores" que preparam a notícia. 70   

 

É clarividente o modo como o campo jornalístico constitui o alvo prioritário da acção 

estratégica dos diversos agentes sociais, como nota Traquina.71 

Em função destes enquadramentos, entende-se que a qualidade das notícias depende de 

uma boa escolha de fontes de informação, no sentido da sua confiabilidade. Não se trata 

de considerar apenas os factos que encaixam nessa variável de interesse público, como 

se daí brotassem automaticamente as fontes mais confiáveis, mas também no jogo social 

dos interesses particulares.  

                                                            
69 Elihu Katz, «Os Acontecimentos Mediáticos: o sentido da ocasião» , in Nelson Traquina (org.) op. cit., p. 54 
70Cf.Rogério Santos, op. cit., pp. 22 a 25 
71 Nelson Traquina, O poder do jornalismo - Análise e Textos da Teoria do Agendamento, Coimbra, Minerva, 2002, p. 19 
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Consideramos que o interesse público resulta do conjunto dos interesses particulares. E 

o jornalismo faz-se, sobretudo, neste campo dos conflitos particulares, dos seus 

discursos e acções, cuja pertinência social e política pode resultar em interesse público.  

Por norma, o jornalista não age sob coacção moralista, dividindo-se entre o lado bom e 

o lado mau da realidade. Cabe-lhe a tarefa de construir informação, baseada na clareza e 

na veracidade, de modo a oferecer o confronto de elementos para a análise da 

actualidade.  

Esta abordagem conduz-nos à natureza do processo de construção informativa e ao 

modo como ele se articula com o todo social. Devendo-se colocar a questão sobre quem 

são os actores, o tipo de fontes dominantes e como são identificadas. Trata-se de um dos 

aspectos fundamentais na leitura das dinâmicas informativas. É justamente esse um dos 

objectivos da nossa análise sobre as fontes, cuja interpretação apresentamos mais à 

frente.   

 

Baseando-se em Gay Tuchman, Estrela Serrano72 refere que o processo de construção 

de notícias assenta numa espécie de "rede noticiosa", na qual têm voz sobretudo as 

instituições que compõem a hierarquia do Estado. A acção jornalística assenta numa 

rotinizada "volta" ou "ronda"73, onde está instituída uma rede informativa, na qual a 

notícia é uma aliada das instituições legitimadas. A lógica desta rede, analisada pela 

autora, funciona em função de três perspectivas de interesse dos leitores. Por um lado, 

temos o espaço, na medida em que os leitores se interessam por acontecimentos que 

ocorrem em determinados áreas; depois temos as instituições que possuem actividades 

específicas de relevância social; e assuntos que são passíveis de interessarem aos 

leitores74. 

 

Esta perspectiva ilustra o facto de, perante uma imensidão de notícias quotidianas, a 

maioria dos meios de comunicação social coincidirem na selecção dos acontecimentos e 

na relevância que lhes atribuem. A explicar tal realidade, Mar de Fontcuberta75 fala num 

"código não escrito" partilhado pela maioria dos jornalistas, composto por uma 

                                                            
72 Estrela Serrano, op. cit., pp. 42-43 
73 Segundo a definição proposta por Mark Fishman (1980) a ronda seriam lugares de permanência (polícia, tribunais, governo civil, 
etc) onde se garante a recepção contínua de informação para manter a exigência do fluxo de notícias. Reverte-se de carácter 
repetitivo e de pouco esforço onde a detecção, interpretação e parte da formulação da estória são fornecidas pelos agentes sociais 
que disponibilizam a informação nos lugares de permanência. Cf. Rogério Santos, Jornalistas e Fontes de Informação, Coimbra, 
Minerva, 2003, p. 23 
74 Estrela Serrano, idem, p. 188 
 
75 Mar de Fontcuberta, op. cit., pp. 45-46 
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percepção semelhante da realidade, traduzido pelo "faro jornalístico", e por uma série de 

rotinas profissionais similares.  São essas rotinas que originam uma prática de acesso 

preponderante de determinadas fontes ao espaço noticioso, garantido por critérios de 

fiabilidade, respeitabilidade e capacidade de produção informativa.  

 

Glosando o trabalho de sistematização de Rogério Santos76,  a partir de um conjunto de 

dados obtidos em diversas investigações sobre as rotinas produtivas nas fontes, conclui-

se que a notícia depende do que a fonte diz e, por sua vez, da forma como o jornalista a 

procura. Por outro lado, as fontes de informação dominantes detêm mais peso na 

narrativa jornalística, em função do seu poder social, credibilidade e proximidade em 

relação aos jornalistas. Entre as principais conclusões do autor ganha realce a ideia de 

que as fontes burocratizadas tendem a manter uma permanente disponibilidade de 

atendimento dos jornalistas, procurando traçar antecipadamente a ocorrência de 

acontecimentos e processando sistematicamente a informação que, depois, difundem de 

acordo com critérios de noticiabilidade adequados.  

 

A fonte procura aceder aos meios jornalísticos através de tácticas capazes de garantir a 

sua notoriedade e reconhecimento perante os jornalistas. A credibilidade da fonte, 

segundo as conclusões de Rogério Santos, dependeria sempre da instituição a que está 

ligada e entre as duas partes existem espaços de cooperação, negociação e "luta", pois 

objectivos de uns e outros nem sempre coincidem.  

Sobre a tipologia de canais de informação, em função de diferentes autores mobilizados 

por Rogério Santos, temos os chamados "canais de rotina" ou "lugares de permanência" 

que incluem acontecimentos oficiais, comunicados ou relatórios, conferências de 

imprensa e encontros com porta-vozes; os "canais informais" onde encaixam encontros 

reservados e fugas de informação e, finalmente, os "canais de iniciativa" que abarcam 

tudo o que resulta da iniciativa do jornalista, nomeadamente entrevistas, acontecimentos 

expontâneos com testemunho jornalístico em primeira-mão e pesquisa independente77.  

Sejam quais forem os interlocutores que os jornalistas mobilizam, o que parece estar em 

causa é a garantia de veracidade dos conteúdos disponibilizados, quer eles provenham 

de «fontes exclusivas» quer de «fontes partilhadas», usando a terminologia de 

                                                            
76 Rogério Santos, Jornalistas e Fontes de Informação, Coimbra, Minerva, 2003 
77 Idem, ibidem, p. 19 
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Fontcuberta78, sendo que as primeiras correspondem aos "canais de iniciativa" 

referenciados atrás, que trazem informação privilegiada; e as segundas, que equivalem 

aos "canais de rotina", oferecem notícias homogéneas através de meios como os 

comunicados, as conferências de imprensa, as agências noticiosas, etc.  

Em síntese, podemos dizer que a acção das fontes e dos jornalistas determina e 

influencia a orientação e o conteúdo das notícias. As primeiras através da estratégia de 

reter, travar ou acelerar a difusão de informação moldando-a aos seus interesses; os 

segundos ao seleccionar as fontes que obrigatoriamente terão que usar.  

 

Retocámos algumas abordagens que nos permitem percepcionar o poder das fontes, 

sejam pessoas, grupos ou instituições, na definição final dos conteúdos jornalísticos. 

Concluímos também que o principal problema da qualidade dessas fontes está no seu 

interesse em produzir notícias através de uma acção estratégica, planeada e com tácticas 

bem determinadas para obterem os seus fins.  

 

No que se refere ao quadro de classificação das fontes, em função de várias tipologias, 

Rogério Santos distingue as fontes em "oficiais" (governo, instituições de carácter 

governamental ou privado, principais empresas), "regulares" (empresas, associações, 

líderes de opinião, analistas) e "ocasionais" ou "acidentais" (observadores de 

acontecimentos a quem é pedida a opinião)79. 

Por seu turno, Manuel Pinto80, recorrendo a um vasto campo de autores que estudam 

esta problemática, classifica-as segundo a natureza: fontes pessoais ou documentais; a 

origem: fontes públicas (oficiais) ou privadas; a duração: fontes episódicas ou 

permanentes; o âmbito geográfico: fontes locais, nacionais ou internacionais; o grau de 

envolvimento nos factos; oculares/primárias ou indirectas/secundárias; a atitude face ao 

jornalista: fontes activas (espontâneas, ávidas) ou passivas (abertas, resistentes); a 

identificação: fontes assumidas/explicitadas ou anónimas/confidenciais; e a 

metodologia ou estratégias de actuação: fontes pró-activas ou reactivas; preventivas ou 

defensivas.  

 

                                                            
 
78 Mar de Fontcuberta, op. cit., pp. 46-47 
79 Rogério Santos, A Negociação entre Jornalistas e Fontes, op.cit., p. 79 
80 Manuel Pinto, "Fontes Jornalísticas. Contributos para o Mapeamento de Campo" in Comunicação e Sociedade, nº 2, 2000, p. 279 
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Segundo Manuel Pinto, além de se tipificar as fontes, não se pode passar ao lado de 

alguns problemas que emergem da relação complexa entre os dois campos. 

Nomeadamente a institucionalização de modos de actuar segundo alguns tópicos como 

as fugas de informação; o recurso às fontes anónimas ou disfarces; a prática do off the 

record e do embargo; o recurso aos rumores e boatos; a realização e mediatização de 

sondagens; o direito dos jornalistas à protecção das suas fontes de informação; as 

implicações da informação-espectáculo e dos pseudo-eventos.   

 

Sabendo-se que não há informação verídica sem o rigor no tratamento das fontes, como 

defende Daniel Cornu81, estas realidades levantam questões fundamentais sob o ponto 

de vista utilitário e funcional. Sendo aquelas parte interessada, como vimos, é 

determinante que devam ser sempre identificadas e a informação que fornecem 

submetida, tanto quanto possível, a uma ampla confirmação por outras fontes 

independentes da primeira. 

 

O que está em causa, para irmos de encontro às reflexões sobre a deriva do jornalismo 

de que já falámos, é justamente a sofisticação progressiva das técnicas de manipulação, 

ou "desinformação organizada", como lhe chama Furio Colombo82, cuja força não 

significa o fim do jornalismo mas, pelo menos, o início de uma nova maneira de o fazer. 

Desta forma, cabe ao jornalista, em primeira instância, ter a clara percepção do que 

procura quando recorre às fontes e quais são as motivações ou finalidades que as 

conduzem. E isso será mais obscuro se quem passa uma informação não surge, aos 

olhos de todos, identificado mas antes escondido no anonimato.  

É de capital importância saber se um jornal pratica na sua narrativa jornalística uma 

"atribuição directa" (identificando a fonte, citando rigorosamente a informação 

fornecida), ou uma "atribuição com reservas" (não identifica explicitamente a fonte mas 

ela surge situada num contexto podendo citar as suas informações). Ou ainda se estamos 

perante uma "atribuição com reserva obrigatória" (não se cita a fonte e o jornal relata as 

informações como se fossem suas) ou mesmo reserva total, o off the record (notícia que 

não se pode publicar nem atribuir mas que hás vezes é publicada) 

 

                                                            
81 Daniel Cornu, Jornalismo e Verdade, Instituto Piaget, Lisboa, 1994, p. 76 
82 Furio Colombo, op. cit., p. 57 
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Neste último caso, é uma prática usada por grupos de pressão de modo a que 

determinados rumores, de seu interesse, circulem para se averiguar da sua eficácia 

pública. É a prática dos "balões de ensaio", de que nos fala Fontcuberta83, uma das 

principais ratoeiras jornalísticas onde, por vezes, o jornalista acaba por ser 

instrumentalizado pelas fontes, não identificadas, que desta forma testam as suas 

eventuais decisões. Isto acontece, por exemplo, quando um partido político lança, antes 

de um acto eleitoral, vários nomes de putativos candidatos de forma a testar o seu peso 

político junto do eleitorado.  

Nenhum jornal regional nega a publicação de matéria com estas características se ela, 

em si, constituir uma oportunidade de primeira-mão informativa, a tão desejada "cacha". 

Há-de sobre ela cruzar reacções e perspectivar cenários, correspondendo aos objectivos 

da fonte promotora do ensaio noticioso.    

 

Estamos em presença de algumas implicações do jogo de relações e interesses 

recíprocos. Para Manuel Pinto, os jornalistas procuram obtenção de informação inédita, 

confirmação ou desmentido para informações obtidas noutras fontes, dissipação de 

dúvidas e desenvolvimento de matérias, lançamento de ideias e debates, fornecimento 

de avaliações e recomendações de peritos, atribuição de credibilidade e de legitimidade 

a informações directamente recolhidas pelo repórter.  

Por seu lado, as fontes procuram a visibilidade e atenção dos média, a marcação da 

agenda pública e a imposição de certos temas como foco da atenção colectiva, a 

angariação de apoio ou adesão a ideias ou a produtos e serviços, a prevenção ou 

reparação de prejuízos e malefícios, a neutralização de interesses de concorrentes ou 

adversários e a criação de uma imagem pública positiva84.  

 

Esta é uma estrutura fundadora do próprio sistema de comunicação, composta por 

interacções permanentes e negociadas cuja circulação da informação, da fonte até ao 

destinatário/leitor, implica uma tripa estratégia, no entender de José Rebelo85.  

Primeiro, a estratégia da fonte que divulga junto da empresa jornalística apenas as 

informações que ela julga úteis de colocar em circulação; Segundo, a estratégia da 

empresa jornalística que dá guarida apenas às informações que julga adequadas ao seu 

                                                            
 
83 Mar de Fontcuberta, op. cit. p. 49 
84 Manuel Pinto, op. cit., p. 280 
85 José Rebelo, O discurso do jornal - o como e o porquê, Notícias Editorial, Lisboa, 2002, p. 29 
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projecto editorial e, por último, a estratégia do destinatário final que manifesta 

disponibilidade apenas em relação ao que é susceptível de integrar o seu quadro de 

referência. 

 

São estas questões que, em grande medida, ditam a credibilidade da imprensa e estão no 

centro de grande parte da problemática que temos vindo a reflectir. No essencial, 

retemos a ideia de que o domínio de fontes oficiais e anónimas nas rotinas jornalísticas 

pode contribuir para uma prática manipulatória a jusante da produção informativa e uma 

consequente descredibilização dos jornais. E que, portanto, há diferentes tipos de fontes 

com peso social igualmente distinto no acesso aos jornalistas.  

 

O que queremos verificar, num dos aspectos da nossa análise de conteúdo, é justamente 

que tipo de fontes domina o espaço informativo regional e como é feita a respectiva 

atribuição.  

Admitimos que nalguns casos não se possa dizer exactamente quem disse o quê, 

devendo aqui o jornalista contar o máximo sobre quem disse para se perceber quais os 

motivos da fonte, mas defendemos o on-the-record como prática deontológica de 

excelência para a qualidade e credibilidade jornalística, em nome do melhor 

entendimento informativo. Admitir e difundir informação em confidência, sem o 

necessário trabalho de contextualização das motivações e dos objectivos, pode empurrar 

o jornalista para a desinformação.  

Do mesmo modo que admitimos como prática corrente o rigoroso escrutínio das fontes, 

o confronto pluralista e esclarecedor, também não descoramos uma prática nublosa 

consentida por parte de jornalistas ao passarem "recados" de fontes importantes que 

interessa preservar. Sobretudo se essa relação de simpatia for traduzível, na prática, em 

troca de notícias de grande audiência, nalguns casos de grande relevância noutros de 

baixa relevância social.  

Tal como refere Mário Mesquita, «os favores dos jornalistas negoceiam-se a troco de 

notícias. Sem uma atitude compreensiva, as fontes secam e, com elas, lá se vão as 

hipóteses de sucesso profissional»86. 

Conclui-se que a complexa rede de relações e conflitos de interesses entre os dois 

campos – fontes e jornalistas – não é feita de santos e pecadores nem de vencedores e 

                                                            
86 Mário Mesquita, O Quarto Equívoco, op. cit., p. 234 
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vencidos, como nota Estrela Serrano87. Não partilhamos de uma perspectiva de 

submissão do jornalismo às lógicas narrativas dos poderosos, mas não podemos 

descorar a forte influência de fontes institucionais regulares e credíveis que fabricam 

mecanicamente notícias que são, em grande parte, assimiladas pela imprensa.  

Nos seus estudos de newsmaking, Mauro Wolf88 sustenta que a eficiência do jornalista 

em definir as fontes é baseada na ideia de produtividade (quem mais produz mais 

interesse tem) em que o repórter recorre a determinadas fontes porque estas já possuem 

um capital de credibilidade e de autoridade. O que, de certo modo, motiva o predomínio 

de pessoas de maior prestígio, mais poderosas e de elite e a ausência ou exclusão de 

outras fontes menos poderosas. 

Este enquadramento conduz ao que Wolton chama de «hierarquização normativa»89, 

distinguindo os bons e os maus discursos, deixando de lado os actores sociais que, no 

entender da imprensa, não sejam suficientemente apelativos na sua lógica discursiva. 

Nessa perspectiva, a focagem jornalística não é um espaço de inclusão ou pluralismo de 

vozes mas de exclusão e selecção.  

 

Transposto para o território da imprensa regional, este jogo de relações é 

particularmente especial e, por vezes, muito complexo. Os jornalistas estão mais 

próximos das instituições, privam mais facilmente com os seus representantes em 

contextos informais, alimentando simpatias para melhor acederem às informações. O 

que pode indiciar uma prática jornalística menos activa, sob o ponto de vista da 

investigação, correspondendo a uma construção noticiosa maioritariamente agendada 

pela própria esfera institucional.  

Até porque uma das formas de o jornalista ganhar um certo estatuto social, em 

concorrência com os demais, é cultivar um conjunto de relações com as elites locais, 

traduzidas numa vasta agenda de contactos telefónicos, cuja mobilização mediática 

parece tornar mais importante o jornal para o qual escreve. 

 

Este cenário, cujas indicações não devem ser generalizadas, significaria um modelo de 

difusão próprio de uma imprensa enfraquecida sob o ponto de vista profissional, 

resultando num espaço comunicativo mais propenso à vulnerabilidade perante o 

domínio de um número reduzido de produtores de informação.  
                                                            
87 Estrela Serrano, «Manipuladores e manipulados» in URL/http://www. clubedejornalistas.pt (acesso a 22 de Setembro de 2005)  
88 Cf. Mauro Wolf, op.cit., p. 201. 
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A acontecer, significa que a apropriação da imprensa regional como espaço de 

cidadania pode, nesta perspectiva, limitar-se a uma vertente mais passiva onde 

predomina, sobretudo, uma esfera oficial e institucional, em detrimento da sociedade 

civil no conjunto dos seus mais diversos actores e agentes. 

 

A imprensa regional tem, por isso, a virtude da proximidade que, em simultâneo, 

representa um risco da fragilidade. Sobretudo quando em lugar de valorizar a sua acção 

numa agenda própria, baseada nos tais "canais de iniciativa", procurando diversificar as 

fontes e os temas, se torna mais propensa ao protagonismo do poder político e à 

prevalência de assuntos sobre a luta simbólica daí decorrente. 

Mas também se deve admitir que essa virtude da proximidade favoreça a participação 

do cidadão como uma via face à uniformização da oferta informativa. E que, por essa 

via, a imprensa regional possa ser mais pluralista que a grande imprensa. É essa a 

perspectiva defendida por Xosé López García90 e Manuel Fernández Areal, citado por 

Carlos Camponez91, estudioso português na área do jornalismo de proximidade.  

 

São perspectivas que tentaremos clarificar, a partir da análise de conteúdo do nosso 

trabalho. Depois de um olhar sobre o essencial do debate em redor do poder e influência 

do jornalismo e na relação que se estabelece entre jornalistas e fontes de informação, 

vamos, de seguida, proceder a uma incursão mais específica pela imprensa regional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              
89 Dominique Wolton,  op. cit., pp. 175-185 
90 Xosé López García, «Repensar o jornalismo de proximidade para fixar os media locais na sociedade global», in Revista 
Comunicação e Sociedade, Vol.4, Núcleo de Estudos de Comunicação e Sociedade, Braga, 2002,p.203 
91 Carlos Camponez (2002) Jornalismo de Proximidade, Minerva, Coimbra,  p.121 
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3.4- A especificidade da imprensa regional 
 

Reflectir sobre a imprensa local é um importante desafio, num contexto da globalização 

propícia à ideia de crise de identidade do jornalismo enquanto construtor do espaço 

público e da própria cidadania. Tal como defende López Garcia92, é nesta constelação 

comunicativa actual que o valor social da informação de proximidade aumenta, embora 

esta proximidade não se possa circunscrever ao campo de vizinhança geográfica. Já que 

notícias sobre desastres naturais ou de ataques terroristas contra seres humanos 

inocentes assumem consequências de uma proximidade psicológica e social 

inquestionável. 

 

Mas, seja qual for a perspectiva, a proximidade, como refere Fontcuberta, «é um dos 

factores mais poderosos no momento de escolher uma notícia»93. Ora, o campo da 

imprensa regional goza de uma maior influência junto dos leitores de uma determinada 

área geográfica, o que por si só confere o carácter de proximidade noticiosa.  

Perante uma certa ideia de crise, que tentámos ilustrar atrás, ganha interesse a 

revalorização das múltiplas formas de expressão do jornalismo, particularmente o 

jornalismo regional, pela sua força de integração da informação nos contextos 

comunitários de recepção e leitura, como refere Camponez94.  

 

Daí que, para alguns autores, como João Carlos Correia95, o reforço do papel da 

imprensa local e regional pode significar, na sua relação com os públicos, uma 

alternativa ao campo massificado da informação. O autor conclui que esta imprensa 

mistura as formas tradicionais de mediação interpessoal e traços da comunicação dos 

média de massa. A sua argumentação gira em redor desta possibilidade teórica de a 

imprensa regional, pela sua especificidade, constituir um espaço de respiração face a 

uma comunicação social nacional marcada pelo «mercantilismo», de que falámos. E, em 

consequência, pela informação espectáculo, abordada por Ramonet96, na crítica à 

televisão enquanto média dominante, e por João Carlos Correia quando refere que, com 

                                                            
92 Xosé López García, op.cit., p. 200  
93 Mar de Fontcuberta, op. cit., p.36 
94 Carlos Camponez, idem, p. 91 
95 João Carlos Correia, op. cit., p. 90 
96 Ignacio Ramonet, op. cit., pp.77-97 
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a espectacularização, o jornalismo surge muitas vezes como o pilar do edifício da apatia 

prescindindo, nesta perspectiva, da crítica e da reflexão97. 

 

A imprensa regional é vista, aos olhos deste autor, como plataforma alternativa à 

vastidão das lógicas mediáticas dos grandes meios de comunicação social, mais virados 

para a satisfação das exigências de mercado. Em suma, mais próxima de satisfazer um 

dos princípios clássicos do jornalismo: informar os factos socialmente relevantes (não 

necessariamente interessantes) em nome da verdade e do pluralismo, do rigor e isenção.   

Mas será a imprensa regional esse campo de mediação alternativo? Estará ela imune às 

mesmas lógicas de funcionamento da grande imprensa?  

Em função do nosso objecto de estudo, centrado na imprensa da cidade da Guarda, 

tentaremos perseguir uma clarificação a estas dúvidas, através de uma caracterização 

deste segmento da comunicação social regional. Por agora, vamos traçar algumas linhas 

sobre a sua conceptualização. 

 

Já trouxemos ao debate a questão da proximidade como um dos factores mais relevantes 

para a sua definição. Convém precisar que, na nossa opinião, essa proximidade se 

consubstancia numa espécie de pacto em relação à cobertura de assuntos que digam 

respeito, maioritariamente, aos públicos de uma determinada área geográfica.  

A acção da imprensa regional assenta, antes de mais, numa relação espacial através da 

qual se define os limites da sua cobertura noticiosa. Enquanto um jornal de grande 

expansão confere amplo enfoque a acontecimentos de todas as latitudes, um jornal 

regional circunscreve a sua informação principal aos limites e fronteiras de uma região 

determinada. Não significa que estes não cubram assuntos nacionais e internacionais 

mas, quando o fazem, conferem-lhe uma ênfase mais restrita. Serve, muitas vezes, de 

complemento informativo para que os leitores locais, muitas vezes sem acesso a outros 

meios de grande circulação, possam ficar sintonizados com o essencial dos factos mais 

relevantes a nível geral. 

 

Mas esta prática tem tendência a desaparecer nos jornais regionais com maior 

capacidade produtiva e que procuram, tal como o pescador quando lança a rede ao mar, 

capturar acontecimentos na sua mais imediata área de abrangência. É aí que se define e 

                                                            
97 João Carlos Correia, op. cit., p. 90 
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conquista a sua força informativa e influência social. Junto dos públicos mais 

directamente implicados com os problemas que retrata. 

Estamos perante a ideia de um ordenamento espacial, que visa a ocorrência de 

acontecimentos noticiáveis apenas em certos locais geográficos e não noutros, aspecto 

focado especialmente por Gay Tuchman, cujo contributo para o estudo do jornalismo é 

sistematizado nomeadamente por Rogério Santos98 e Nelson Traquina99, referindo-se a 

uma territorialidade geográfica, a uma ordem no espaço e no tempo, para definir a 

cobertura noticiosa com tendência a considerar ocorrências em certos locais e não 

noutros.  

Juntamente a esta estratégia, que corresponde a divisões do mundo em áreas de 

responsabilidade territorial, acrescentam-se mais duas características que nos ajudam a 

situar a imprensa regional e local. São elas a especialização organizacional e a 

especialização temática. Permite-nos perceber que os jornais, além da sua linha 

geográfica de acção, se distinguem pela sua capacidade de estar em alerta informativa 

face a organizações importantes, porque produzem acontecimentos com grande valor de 

noticiabilidade. E distinguem-se ainda pela divisão interna de distribuição e enfoque 

temático que preenchem secções e rubricas diferenciadas100. 

 

Trata-se de um importante contributo para que possamos aprofundar a caracterização da 

imprensa regional, cuja conceptualização se tem mostrado difícil. Um olhar para o 

modo como a legislação portuguesa a tem considerado, ao longo da sua história, dá-nos 

bem essa percepção de que se trata de uma campo de ambiguidades.  

A Lei Imprensa de 1971 delimita-a em função de variáveis geográficas: «Imprensa 

regional é constituída pelas publicações periódicas não diárias que tenham como 

principal objectivo divulgar os interesses de uma localidade, circunscrição 

administrativa ou grupos de circunscrição vizinhas». Em 1975, a Lei define-a pela 

expansão: «as publicações periódicas podem ser de expansão nacional e regional, 

considerando-se de expansão nacional as que são postas à venda na generalidade do 

território». Ou seja, circunscreve-se a imprensa regional àquela que não é posta à venda 

na generalidade do território nacional. 

 

                                                            
98 Rogério Santos, Jornalistas e fontes de informação, op.cit., pp. 22-23 
99 Nelson Traquina, Teorias das Notícias: o estudo do jornalismo no século XX, in Nelson Traquina, Ana Cabrera, Cristina Ponte, 
Rogério Santos (org.), O Jornalismo Português em análise de casos, Editorial Caminho, Lisboa, 2001, pp. 19- 91 
100 Nelson Traquina, op. cit. p. 61 
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Mais abrangente, o Estatuto de Imprensa Regional (1988) destaca a importância da 

proximidade geográfica, a dos conteúdos e a independência face aos poderes: 

«Consideram-se de Imprensa Regional todas as publicações periódicas de informação 

geral, conformes à Lei de Imprensa, que se destinem predominantemente às respectivas 

comunidades regionais e locais, dediquem, de forma regular, mais de metade da sua 

superfície redactorial a factos ou assuntos de ordem cultural, social, religiosa, 

económica e política a elas respeitantes e não estejam dependentes, directamente ou por 

interposta pessoa, de qualquer poder político, inclusive o autárquico»101. Por seu lado, a 

Lei de Imprensa de 1999 considera as publicações de âmbito regional as «que pelo seu 

conteúdo e distribuição, se destinem predominantemente às comunidades regionais e 

locais». 

 

Verifica-se que, na explicitação geral da lei, é a geografia a dimensão que mais 

condiciona o campo conceptual da imprensa regional. Mas essa delimitação territorial 

não significa que a importância do seu papel se circunscreva aos limites geográficos da 

localidade onde tem sede. Pelo contrário, é a sua dimensão social de proximidade a 

assuntos dessa localidade que a leva a ser, cada vez mais, elo de ligação com as 

comunidades longínquas de emigrantes que mantêm interesse e curiosidade sobre o que 

se passa nas suas terras de origem.  

 

Nessa medida, o jornal regional pode ser entendido como uma "carta da família", um 

reencontro com as raízes, cujo papel de aproximação cultural funciona, em muitos 

casos, como um dos poucos contactos periódicos com a língua materna. Nessa 

perspectiva, o jornal regional, na sua relação com os lares de emigrantes, exerce uma 

influência educativa e formativa.  

É justamente esse o entendimento do Estado quando reconhece, formalmente, à 

imprensa regional um «papel altamente relevante, não só no âmbito territorial a que 

naturalmente mais diz respeito, mas também na informação e contributo para a 

manutenção de laços de autêntica familiaridade entre as gentes locais e as comunidades 

de emigrantes dispersas pelas partes mais longínquas do Mundo»102. 

 

                                                            
101 Decreto-Lei nº00/88, art.1º, Estatuto da Imprensa Regional, in Diário da República, 1Série, nº 76 de 3 de Março, p.1320 
102 Idem, ibidem 
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Essa presença entre os emigrantes portugueses, que, em nosso entender, deve merecer 

mais profundas análises, confere-lhe uma relevância social e cultural inquestionável e 

dificilmente ultrapassáveis pelos jornais diários nacionais, considerando os mais 

importantes e empresarialmente mais fortes. Por mais esforço que estes imprimam na 

sua estratégia de proximidade a tais comunidades, não é fácil chegar onde chega a 

imprensa regional.  

Justamente porque a imprensa regional, não a que permanece nos antípodas do 

desenvolvimento empresarial mas a que soube impor-se profissionalmente, representa 

uma montra de valores de comunidades específicas aos quais as pessoas estão ligadas, 

por mais distantes que estejam. 

  

Em suma, o jornal regional tem condições de manter a ligação a uma cultura, interesses 

e língua comuns, cujas raízes asseguram uma identidade própria num mundo 

globalizado e aparentemente homogeneizado pela cultura de massas. A imprensa 

regional representa, por isso, um campo de acção dupla, entre o local comprometido 

territorialmente, e muitos outros locais do mundo cujos leitores a ela estão ligados como 

que por cordão umbilical. Daí que o local e o global não sejam necessariamente 

realidades separadas ou distintas.  

 

A fidelização por assinatura é um dos trunfos da força desta imprensa, quer em termos 

de abrangência quer de sustentabilidade. Muito embora comece a aproveitar, de igual 

forma, as possibilidades e oportunidades abertas pelas novas tecnologias da 

comunicação.  

Ou seja, muito do que hoje é a produção informativa ao nível regional não se 

circunscreve à edição tradicional em papel. São cada vez mais as edições electrónicas, 

vulgo on-line, no campo da imprensa regional103. O que, por si só, representa uma 

triagem entre os que estão ou não à altura dos desafios de futuro, cujo desenvolvimento 

passa inevitavelmente pela Internet.  

Essa presença da informação regional na sociedade em rede, também incentivada pelo 

Estado com apoios indirectos, é um sinal de vitalidade de uma imprensa que não quer 

                                                            
103 Segundo dados apurados pelo Obercom, as edições regionais electrónicas assinalaram um aumento na ordem dos 58,9 por cento 
(de 95 em 1999 para 151 títulos em 2002) embora o grau de qualidade e solidez dos projectos seja ainda baixo.. Segundo o mesmo 
organismo, em 2002, os distritos com maior percentagem de jornais regionais online foram respectivamente Porto (11,6%), Aveiro 
(9,5%), Leiria e Guarda (8,4%), Viana do Castelo e Açores (7,4%). À semelhança da distribuição geográfica dos títulos em suporte 
papel, o Alentejo é a região que regista um número mais baixo de jornais online. Não deixa de ser significativo, para o nosso estudo, 
que a Guarda seja o único distrito do interior do país a figurar entre os quatro primeiros. In Obercom - Anuário de Comunicação 
2002-2003, p. 30. 
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cristalizar na lenta agonia da sobrevivência precária mas assumir e adaptando-se aos 

desafios futuros.  

É pertinente considerar que a influência da imprensa regional, pelo volume de 

assinaturas e aumento das edições on-line, ultrapassa a sua comunidade, entendida 

como lugar de proximidade geográfica. Esta abordagem, ainda que superficial, permite-

nos inferir que a sociedade em rede, ao contrário das visões mais cataclismicas, não 

multiplica apenas os espaços globais das grandes indústrias culturais mas também os 

locais, como ilustra López Garcia104.   

O estudioso espanhol entende que todos os sistemas de comunicação social têm a sua 

origem no local. É a sua capitalização política e económica, e consequente 

profissionalização, que os transforma em globais. Que lhes garante, pela força da 

difusão, uma cobertura de maior amplitude, nomeadamente à escala global105.  

 

No actual cenário onde a rapidez de comunicação nem sempre é proporcional à sua 

qualidade, a imprensa regional é vista como espécie de plataforma de mediação social 

directamente implicada com o debate e discussão racionais sobre os problemas das 

comunidades. É esta acção de proximidade que pode significar uma relação com o que 

de mais importante afecta as pessoas. Uma espécie de «conversação familiar 

alargada»106 sobre coisas concretas e de problemas cuja resolução implica o esforço 

colectivo. O que contrasta, segundo Correia107, com a flagrante virtualização dos 

públicos praticada na grande indústria jornalística. 

 

Consideramos fundamental esta relação que pressupõe a mobilização cívica em torno do 

que, efectivamente, importa para a afirmação do local, de cada local, no 

desenvolvimento global do país. E essa afirmação não se faz sem pessoas, sem o seu 

efectivo envolvimento em prol da resolução de problemas comuns, levantados e 

discutidos a partir do espaço informativo de proximidade que é a imprensa regional. É 

aqui que, em nossa opinião, reside a sua especificidade e distinção: não está em causa 

apenas essa relação com a região, ela (re) cria a própria região, confere-lhe visibilidade, 

envolve os actores sociais e políticos, amplia a sua identidade, dá voz às suas 

necessidades, questiona as suas directrizes e projecta linhas de futuro.  

                                                            
104 José López Garcia, op. cit., p. 200 
105 Idem, ibidem 
106 Apud, Carlos Camponez, op. cit., p. 120 
107 João Carlos Correia, A região e o espaço público: um contributo crítico, s/d, Universidade da Beira Interior, URL: 
http://www.bocc.ubi.pt (acesso a 12 de Setembro de 2005) 
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Esta relação de proximidade a públicos concretos, fazendo com que o jornalismo aí 

praticado seja «mais humano e mais verdadeiramente social»108, também representa 

uma responsabilidade e um risco. Na medida em que para se estabelecer a tal relação 

mais estreita, mais convivial, a imprensa regional obriga-se a um maior cuidado com os 

conteúdos informativos. Estes têm necessariamente que ser de proximidade, isto é, dizer 

directamente respeito ao universo das suas preocupações.  

 

A mundialização da comunicação pode conduzir à difusão de conteúdos orientados 

segundo as lógicas deste hiper sector, onde a questão mais pertinente assenta na 

fiabilidade das mensagens. A performance técnica pode significar, de um certo modo, o 

alheamento do que é verdadeiramente relevante em termos informacionais para a vida 

colectiva. Significa que quanto mais se concretiza a aldeia virtual, na linha da aldeia do 

global de McLhuan, mais valor terão as relações primárias asseguradas na nossa 

pequena aldeia. E o jornal regional acaba por ser, em teoria, o representante dessas 

relações primárias, num contexto de uma geografia comum.  

 

Esta reflexão conceptual, que confere à imprensa regional um papel de catalizador de 

uma cidadania activa, levanta questões de ordem prática que se prendem com o tipo de 

jornalismo que se pratica nesses territórios. Não parece haver dúvidas que esta imprensa 

regional tem um lugar especial, distintivo, no super consumo informativo que 

caracteriza a actual sociedade. Mas esse projecto não se cumpre se não houver uma 

profissionalização crescente das redacções, capaz de proporcionar variedade 

informativa e matéria noticiosa pertinente em função da sua autêntica importância e 

urgência históricas. Provocando, em consequência, o exercício da sociabilidade 

compartilhada entre agentes de decisão e os cidadãos.  

Diversidade e pluralismo são dois conceitos chave neste processo, significando, por um 

lado, a necessidade de uma amplitude de temas, e, por outro, o agir democrático de dar 

voz ao mais amplo campo de actores, sejam eles mais ou menos poderosos, mais ou 

menos férteis em termos noticiosos.  

 

                                                            
 
108 Apud Carlos Camponez, op. cit., p.121 
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Daí que a proximidade aludida pela maioria dos autores aqui referenciados não pode ser 

confundida com cumplicidade nublosa ou aproximação táctica que comprometa o ideal 

democrático que o cidadão deposita no seu jornal. A relação de familiaridade subjacente 

à sua acção, como atrás foi ilustrada, não pode significar, na prática, o domínio de 

patronos e submissão aos seus mandos. Caso contrário, essa mesma proximidade tem 

efeitos nefastos e contrários à esperança que se deposita na especificidade da imprensa 

regional, face à virtualização do espectro comunicacional global.  

 

Para o reforço de uma prática profissional capaz de corresponder aos moldes de uma 

informação credível, glosamos a proposta de Helena Bacelar de Melo109 quando 

considera que o jornalismo regional deve assumir o seguinte comportamento; 

- presença permanente nas assembleias municipais; 

- não esperar pelos comunicados das câmaras para fazer  notícia; 

- adoptar uma política de atenção, investigação e responsabilização; 

- permanente atenção aos órgãos de poder local; 

- questionar a administração pública, os membros do Governo e os deputados sobre 

os compromissos assumidos localmente, bem como sobre as faltas de autonomia, 

iniciativa e responsabilidade de eventuais detentores de poder público local; 

- procurar investigar e responder aos anseios, desesperos ou alegrias das populações; 

- dar voz às associações, às iniciativas e às consciências da região em que se insere; 

- seleccionar bons profissionais, pessoas com ética e profissionalismo; 

- rejeitar a ideia de que regional é igual a provinciano e de que o seu mundo acaba 

nas fronteiras da sua área ou concelho. 

 

São ajustadas propostas de acção que conduzem a uma imprensa regional actuante e 

profissional no complexo processo de mediação social de proximidade. Considerando, 

como McLuhan, que «os media alteram profundamente a relação do homem com o seu 

meio envolvente»110, mais pertinente se torna enfatizar projectos de comunicação local, 

cuja mais valia é a sua relação directa com os cidadãos e com os seus espaços de 

socialização pessoal e profissional.  

 

                                                            
109 Helena Bacelar de Mello, "Jornalismo Regional e Democracia", in AAVV, 3º Congresso dos Jornalistas Portugueses, Lisboa, 
Comissão Executiva do III Congresso dos Jornalistas Portugueses, 26 de Fevereiro/ 1 de Março de 1998, pp. 254 -255 
110 Marshall McLuhan, op. cit., p.197 
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Nessa medida, ao jornalismo regional cumpre-lhe a obrigação (cada vez mais 

escrutinada por públicos atentos e críticos) de ser interventivo, atento e credível. Pois só 

assim, como defende Helena Bacelar, «é possível criar sinergias positivas, fazer com 

que as populações se envolvam e se sintam mais próximas, mais identificadas com a sua 

localidade, capazes de com maior facilidade combater o síndroma dos dormitórios. E 

mais exigentes para chamar até si os seus representantes locais e nacionais»111. 

 

Os desafios à imprensa regional, como vimos, são cada vez maiores porque são também 

crescentes as expectativas quanto à sua especificidade de modelo de comunicação mais 

racional, promotor da cidadania, do desenvolvimento e da qualidade de vida.  

Dado que a imprensa se situa numa encruzilhada de valores e influências, mais 

pertinente se torna considerar que o jornalismo regional é fundamental para a 

consolidação da Democracia, para a construção de uma consciência cívica exigente e 

esclarecida e para combater o espírito de alheamento que, por vezes, invade a sociedade 

civil112. 

 

Para uma leitura mais abrangente deste segmento da comunicação social, João 

Palmeiro113 propõe uma aproximação analítica a três vertentes fundamentais que são a 

empresarial, sociocultural e informativa/noticiosa. 

Na vertente empresarial cabe toda a problemática da sobrevivência dos produtos 

jornalísticos, desde a publicidade às vendas, passando pelos apoios estatais. O seu papel 

de promotora do desenvolvimento das regiões e maior interacção com os cidadãos 

encaixa na vertente sociocultural. Por seu lado, a vertente informativa/noticiosa implica 

uma auscultação aos mercados de informação, a sociografia dos leitores, audiências e 

dinâmica da concorrência directa e indirecta. 

 

A realidade e o futuro da imprensa local e regional jogam-se no conjunto das suas 

particularidades. Já a abordámos sob o ponto de vista conceptual e de relevância social e 

cultural, sendo a territorialização e a proximidade dois conceitos chave para a sua 

explicitação, conforme defende Camponez114. 

                                                            
111 Helena Bacelar de Mello, op. cit., p. 255 
112 Op. cit., p. 252 
113 João Palmeiro, "Imprensa Regional em Portugal - Que futuro?", in Obercom - Anuário da Comunicação 2001-2002, p. 167 
114 Carlos Camponez, op. cit., p. 19 
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Também se podem classificar os jornais como locais ou regionais consoante a sua 

expansão territorial e respectiva tiragem. Num estudo sobre a imprensa regional em 

Portugal, Paulo Faustino115 conclui que as tiragens médias dos jornais regionais se 

situam, maioritariamente, no intervalo entre 3.000 e 5.000 exemplares. Valores que, de 

acordo com o investigador, permitem concluir que uma grande maioria destes jornais 

possuem tiragens mais correspondentes a uma população local do que a uma circulação 

verdadeiramente regional.  

Não nos parece, no entanto, suficiente considerar apenas a tiragem como uma variável 

determinante para concluir tal destrinça. Até porque pode haver um desencontro entre a 

tiragem real e a oficial. Isto é, um jornal, em acordo com a gráfica onde é impresso, 

pode declarar uma tiragem maior do que aquela que realmente é habitual, o que 

naturalmente só trás benefícios, nomeadamente ao nível do reconhecimento estatal 

através dos apoios directos como o porte pago. 

Esta questão remete para a perspectiva da sustentabilidade dos projectos de imprensa 

regional, muito relevante para uma melhor percepção dobre a importância do sector em 

Portugal. O porte pago é um dos mais conhecidos apoios directos do Estado, neste caso 

exclusivo à imprensa local e regional, com o objectivo de permitir que haja mais 

pessoas a ler os jornais com menos custos. Trata-se, em síntese, de um incentivo do 

Estado à leitura, como sua obrigação, num país com cerca de um milhão de analfabetos, 

mas cujo enquadramento político é recorrentemente problematizado.  

O sector não quer perder as mais valias de um apoio que chegou a ser de 100 por cento, 

cifrando-se actualmente no 60 por cento, e o Estado faz as contas ao que considera ser 

um custo excessivo para os cofres públicos. Basta referenciar os princípios da Reforma 

da Comunicação Social Regional e Local116, aprovada em Conselho de Ministros a 7 de 

Outubro de 2004. No documento, o XV Governo assume que a situação, no que 

concerne à paisagem da comunicação regional, é «caótica, primando pela ausência de 

uma política clara e consequente».  

Aí se lê que, nos últimos 10 anos, o Estado gastou 43 milhões de contos com a 

Comunicação Social Regional, 40 milhões só para o porte pago de 600 dos 900 jornais 

inscritos no Instituto de Comunicação Social. A constatação é de que o porte pago, em 
                                                            
115 Paulo Faustino, «A imprensa regional em Portugal: o estado da arte e práticas de gestão», in Observatório, («Os media na era 
digital»), nº 1, Maio de 2000, pp. 89-96 
116 «Notas sobre a Reforma da Comunicação Social Regional e Local», in URL: http://www.portugal.gov.pt (acesso a 12/01/05) 
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vez de incentivar a leitura e aumentar o número de leitores, fez aumentar o número de 

títulos. O que, no entender do Governo, motivou a manutenção de um regime de 

incentivos desajustado, privilegiando a quantidade dos títulos publicados em detrimento 

da sua qualidade. Ou seja, o porte pago a 100 por cento permitiu, durante anos, que 

jornais amadores tivessem a distribuição postal toda paga, com dinheiro dos 

contribuintes, mantendo-se sem apostar na profissionalização das suas redacções e na 

qualidade do produto informativo.  

Numa tentativa de alterar o cenário, o "pacote legislativo" aprovado aponta para novos 

diplomas, designadamente a introdução de um critério diferenciador entre regiões mais 

e menos carenciadas, com base nos elementos factuais e estatísticos oficiais. O regime 

aponta para a aplicação, até 2007, de uma macro-medida concretizada em a)parcerias 

estratégicas, b) requalificação de infra-estruturas, c)gestão e valorização profissional, 

d)desenvolvimento tecnológico e multimédia, e)difusão do produto jornalístico e d) 

expansão cultural e jornalística nas comunidades portuguesas.  

Depois de 2007, de acordo com o legislado, esta macro-medida deverá ser substituída 

por um único incentivo, cujos domínios de intervenção serão o desenvolvimento 

tecnológico e multimédia (cá está a importância dos novos suportes de média para a 

afirmação da imprensa regional no contexto da globalização da comunicação), a difusão 

do produto jornalístico e a expansão cultural e jornalística nas comunidades 

portuguesas. O porte pago, pela primeira vez, foi autonomizado do regime global de 

incentivos em diploma próprio, tendo por base o princípio de que se trata de um apoio à 

leitura – ou seja, aos assinantes – e não aos jornais. Nessa medida, o apoio passou já 

para os 60 por cento. 

 

Outro novo diploma importante aponta a obrigatoriedade de distribuição de publicidade 

do Estado pela comunicação social regional e local em todas as campanhas destinadas à 

imprensa e às rádios superiores a 15 mil euros, muito inferior aos 100 mil euros em 

vigor até aqui. Sendo que a percentagem destinada à comunicação social regional 

passou de 15 para 25 por cento.  

É o próprio governo que reconhece, no documento citado referente a 2004, que, em 

determinadas circunstâncias, é mais eficaz e mais barato desenvolver estratégias de 

comunicação através dos órgãos regionais e locais, já que muitos possuem audiências 

superiores a algumas publicações especializadas de circulação nacional.  
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Outra aposta introduzida foi a de o Estado apoiar a contratação de jornalistas através de 

um subsídio de 24 meses a multiplicar pelo ordenado mínimo. Uma clara tentativa de 

profissionalizar as redacções, cujo efeito prático está por medir. 

No essencial, a reforma preconizada pelo XV Governo assume desafios importantes 

para o futuro, a caminho de um modelo de tipo empresarial que deixe para trás o 

modelo amador e proteccionista que sobrevive da carolice e com pouca capacidade de 

empregabilidade de jornalistas117.  

 

Estas reformas podem ser impulsionadoras de novas atitudes dos empresários da 

imprensa regional, designadamente dos jornais mais pequenos, que se verão forçados a 

caminhar pelos seus próprios pés ou a desistir. Embora, em muitos casos de jornais sem 

condições de contratar jornalistas e melhorar o produto, a única coisa que mude seja a 

redução de tiragens ou de exemplares expedidos. Já para outros, que entretanto se 

fundaram com mais largos horizontes, apostando na qualidade e na profissionalização 

dos recursos humanos, e com mais ampla rede de expedição, terão que igualmente 

suportar os 40 por cento dos custos de envio de jornais. O que pode ser mais difícil em 

casos de publicações que, mediante iniciativa própria ou solicitada, apostam no envio 

gratuito para instituições (escolas e bibliotecas) ou empresas, como estratégia de 

marketing e de fidelização de públicos.   

Se há dúvidas quanto ao futuro da sustentabilidade dos projectos de imprensa regional, 

cuja problemática merece abordagem mais específica, parece haver mais certezas 

quanto à sua relevância. Os últimos indicadores apontam para uma tendência de 

crescimento deste segmento de imprensa nos próximos anos. É, pelo menos, essa a 

convicção demonstrada pela maioria dos inquiridos (66,6%), num estudo feito em 2002, 

ao afirmarem que a importância da imprensa regional vai aumentar num futuro 

próximo118. 

                                                            
 
117 Servimo-nos de um estudo de Março de 2000 (com a ressalva de que em quatro anos a situação possa ter mudado para melhor) 
desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa e Opinião de Mercado (IPOM) para a AIND, que revela que das 275 empresas jornalísticas 
regionais e locais que responderam a um inquérito, 23,4% não tinham qualquer jornalista ao seu serviço e entre os jornalistas 
contratados para a imprensa regional e local, 52,4% eram contratados a tempo parcial, contra 47,6% contratados a tempo inteiro. 
Dessas empresas, só 15,8% integra mais de três jornalistas. Embora não nos permita generalizar, são dados que revelam um certo 
amadorismo em muitos dos jornais locais em Portugal. O estudo é citado por Jorge Pedro Sousa, «Comunicação regional e local na 
Europa Ocidental - Situação geral e os casos português e galego», in URL: http://www. bocc.ubi.pt 
118 Referimo-nos ao estudo "A Imprensa Regional em Portugal - Elementos para a gestão estratégica e planeamento publicitário", 
encomendado pela Associação Portuguesa de Imprensa (AIND) ao Instituto de Pesquisa e Opinião de Mercado (IPOM) que revela 
quais os índices de leitura, frequência, longividade, entre outros aspectos, da Imprensa Regional. In URL:http://www. 
aind.pt/meios/2002/ver_nov/estudo.html (acesso a 9/02/2005). 
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3.5- Jornalismo de proximidade 

 

Entendemos que conceito de imprensa regional não pode estar dissociado das 

características próprias de cada publicação no que se refere, designadamente, aos 

conteúdos. Conhecer o perfil temático de um jornal ajuda-nos a perceber qual é a sua 

política editorial, de que se fazem as suas histórias, como são contadas, por quem, e 

como se organizam no espaço noticioso. Informar é seleccionar. Focar um 

acontecimento, uma história, implica excluir outros. O processo da construção 

informativa, associado às estratégias de comunicação mediada em sociedade, não é 

linear. Por isso, torna-se pertinente identificar as áreas temáticas mais valorizadas para 

percebermos o tipo de cobertura informativa que se apresenta no espaço público 

regional.   

Um jornal regional seria aquele que, apesar dos constrangimentos da prática jornalística, 

consegue ir além da sua área natural de influência, correspondente à sua aldeia, vila, 

cidade ou concelho. Este ir implica duas vertentes em simultâneo, que passamos a 

designar: o ir discursivo e o ir material.  O primeiro diz respeito à vocação discursiva 

ou temática de um jornal, que nos permite definir com mais rigor a sua abrangência; o 

segundo refere-se à implantação ou audiência social.   

O mosaico informativo de um jornal com dimensão regional, que se paute por um 

trabalho profissional, poderá sair enriquecido através de contextualização, cruzando 

distintos pontos de vista, sobre os mais variados temas que tenham consequências na 

vida local e regional. Como sejam, por exemplo, a atenção a medidas governamentais 

com consequências na vida das comunidades do interior do país, através nomeadamente 

do questionamento sobre que intenções políticas e projectos concretos protagonizam os 

deputados eleitos por cada círculo eleitoral (que representam à partida os interesses de 

uma Região, de um Distrito).  

São caminhos possíveis para o reforço da sua importância social e que passam pela 

aposta na qualidade, a todos os níveis. Esta aposta pode traduzir-se numa maior 

capacidade de olhar ao largo, de sair de um habitual casulo temático, de modo a poder 

alcançar um estatuto cívico para além da sua forte conexão com os intelectuais e 
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poderes locais, como reflecte João Carlos Correia119. A criatividade jornalística pode 

funcionar como plataforma distintiva de um jornal regional verdadeiramente mais 

próximo desse espaço alternativo à globalização e hegemonia da comunicação de 

massas de que falámos. Ser criativo em jornalismo não é ser inventivo, criador de 

factos, mas antes assumir, com profissionalismo, rupturas com o status quo dominante, 

de modo a evitar que se cristalizem rotinas, critérios e valores notícia no processo de 

construção do mosaico noticioso.  

Já vimos, de certo modo, que a proximidade pode ser redutora se for sinónimo de 

dependência. Ora, é justamente aí que a criatividade informativa pode marcar a 

diferença. Da mesma forma que há um conjunto de top stories a dominar o espaço 

mediático global, pela dependência estrutural dos média em relação às grandes agências 

mundiais de informação, também a nível regional se pode verificar essa recorrência de 

assuntos e, a juntar a constrangimentos estruturais de diversa ordem, uma certa 

passividade redactorial. Ser criativo em jornalismo de proximidade é, acima de tudo, 

sair da rotina de um campo discursivo pré-programado, emanado de quem não diz o que 

deve mas o que convém, em nome de um bom julgamento público.  

Deve-se ressalvar, no entanto, que nem sempre a recorrência de temas é sinónimo de 

passividade produtiva. Mas antes uma política editorial de insistência em assuntos 

chave para o desenvolvimento local e regional que ao serem sistematicamente focados, 

não caiem no esquecimento. Através da informação, do debate e da projecção pública, o 

jornal pode contribuir para que os poderes públicos, confrontados com tal insistência, 

sejam levados a avançar com novas medidas ou projectos. Um exemplo dessa 

recorrência de temas, de insistência deliberada, pode ser dada com o caso do Jornal do 

Fundão, que completou este ano 60 anos, ao dedicar várias primeiras páginas, durante 

décadas, em defesa de projectos estruturantes para o desenvolvimento da região, como 

por exemplo o Regadio da Cova da Beira. 

É também nessa medida que a imprensa regional sai reforçada na sua importância, pela 

capacidade de intervenção na condução pública das soluções de desenvolvimento social 

e cultural do território a que está ligada. O seu principal desafio é tornar-se necessária e 

útil às pessoas. Para que estas aí encontrem o tal espaço racional de pluralismo temático, 

                                                                                                                                                                              
 
119 João Carlos Correia, A região e o espaço público, op. cit., p.5 
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e consequente enriquecimento cívico, relevante para as suas vidas e que se traduza em 

progresso.  

É justamente a criatividade que pode significar mudança num certo mimetismo, 

retomando Ramonet, também a nível local; de todos seguirem o mesmo rasto, os 

mesmos temas, olharem sob o mesmo prisma, rondar as mesmas fontes na superfície 

turbulenta dos acontecimentos ditos mais importantes. Deste modo, a qualidade 

editorial de um projecto não depende apenas da sua forte conexão com as elites locais, 

ou as vozes que mais se fazem ouvir, mas da focagem a histórias, pessoas e factos 

normalmente fora do circuito noticioso e cujos critérios de noticiabilidade não 

dependam da lógica do êxito do espectáculo comunicativo face à informação. 

Consideremos que se trata de um caminho desejável para a afirmação da imprensa 

regional como espaço catalisador de traços de racionalidade alternativa, retomando a 

reflexão de João Carlos Correia120. 

A imprensa regional pode ser tanto mais importante para a vitalidade da democracia 

quanto mais se afastar, no justo sentido da independência jornalística, dos vários 

poderes estabelecidos. Uma vez que o objectivo do jornalismo consiste em assegurar o 

distanciamento em face dos acontecimentos de modo a possibilitar a reflexão crítica, 

como defende Mário Mesquita121. É por isso que julgamos a proximidade um risco e um 

dos maiores desafios quer para os jornalistas, enquanto principais agentes de interacção 

e conexão com o meio social e político, quer para os jornais enquanto empresas com 

necessidades de sobrevivência económica.  

É esse factor de proximidade – não exclusivo da imprensa regional mas naturalmente 

mais notado –, que faz com que o trabalho profissional de quem opera neste campo seja 

mais penoso e, ao mesmo tempo, mais aliciante. Requer-se a astúcia e a perspicácia de 

impor como valor notícia (como critérios de elaboração das notícias) a região, através 

das suas fortalezas, fraquezas, ameaças e oportunidades. 

A prática jornalística actual assenta cada vez mais no fenómeno da corrida à “cacha”, ao 

exclusivo, como forma de se alcançar prestígio no vasto campo mediático. Como refere 

Furio Colombo, «todos os directores esperam do repórter o scoop e todos os repórteres 

o ambicionam como promoção ou status»122. É justamente nesta deriva em busca da 
                                                            
120 João Carlos Correia, op. cit., p.5 
121 Mário Mesquita, op. cit., p.85 
122 Furio Colombo, op. cit., p.167 
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notícia em primeira-mão, muitas vezes sem tempo de confirmação, que está o risco. O 

risco de cair na simplificação e reducionismo com que a grande imprensa generalista 

trata a complexidade da realidade, motivada por esta "febre" do exclusivo, resultando 

num jornalismo cercado e contagiado pela restante produção mediática, transformando-

se num «género minoritário», como ilustra Mesquita123.  

Significa que a boa imprensa regional (aquela que procura afirmar-se pela via do 

profissionalismo) não se coaduna com aquilo que Camponez considera ser um dos 

pecados do jornalismo. Isto é, o tratamento superficial dos assuntos e preocupação em 

relatar apenas os factos, deixando de lado a promoção do debate continuado, que 

caracteriza nomeadamente o chamado "jornalismo tabloide"124. A imprensa regional 

tem o desafio de se impor pelo seu poder interpretativo, analítico e mobilizador. 

Mostrando preocupação com o cidadão, com os seus problemas concretos, de modo a 

que estes possam ser discutidos e solucionados. Há aqui uma conexão com o chamado 

jornalismo público125, através de uma função construtiva e vínculo mais forte com os 

cidadãos, podendo representar uma «arma fundamental de uma sociedade esclarecida, 

exigente, participativa e, como tal, democrática», como refere Helena Bacelar de 

Mello126.  

O campo dos conteúdos é, portanto, essencial para o contributo definitivo de um 

jornalismo regional que deixe de ser visto como um subsector permanentemente 

enfraquecido e dependente. É aliás a partir dessa segmentação dos conteúdos e dos 

públicos, mediante o detalhado conhecimento da sociedade local onde se insere, que a 

imprensa regional pode tirar dividendos. Como sublinha Camponez127, esses conteúdos 

são necessariamente descodificados de acordo com um quadro referencial da identidade 

de uma região que assim se vai afirmando e promovendo fora do seu universo 

geográfico limitado.  

O caminho desafiante que se coloca à imprensa regional é reforçar, pela qualidade, o 

seu papel essencial na sociedade globalizada. Há um recrudescimento da importância do 

local e uma sobrevalorização da imprensa regional, como analisa Paquete de Oliveira128, 

justamente pela sua capacidade de se voltar para a especificidade do local, embora sem 

                                                            
123 Mário Mesquita, idem, ibidem.  
124 Carlos Camponez, op. cit., pp. 163-165 
125 Idem p. 162 
126 Helena Bacelar de Melo, op. cit., p.252 
127 Carlos Camponez, op. cit., p.84 
128 Paquete de Oliveira, «Imprensa regional à frente», in DN Magazine, 11/10/00 
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esquecer o mundo. Esta postura pode ser, em parte, a receita do sucesso da paisagem da 

comunicação social regional, a partir dos anos 70 e 80, em países como a França e a 

Espanha, mercê também de uma sociedade cada vez mais segmentada, como nota 

Camponez129.  

De acordo com a análise de Alexandre Parafita130, no caso da imprensa francesa é 

particularmente relevante a superioridade dos diários de província do Sul sobre os 

nacionais centralizados em Paris. E, no caso espanhol, a imprensa regional quase não se 

distingue da nacional, nomeadamente no que se refere aos títulos da Galiza (só a «Voz 

da Galicia» tem diariamente quinze edições locais) e da Catalunha. Esta realidade leva o 

investigador Pedro Orive Riva, Director do Departamento de Jornalismo da 

Universidade Compultense de Madrid, a considerar que «o jornalismo do Séc. XXI será 

indubitavelmente regional»131. 

São perspectivas importantes quando estão em marcha movimentos de concentração de 

carácter multimédia, quer a nível nacional quer internacional132, que, no pior dos 

cenários, podem limitar a própria liberdade de informação133.   

Os grupos de imprensa regional, de um modo geral pequenos e isolados, estão arredados 

desta tendência das grandes empresas de imprensa, essencialmente focadas na ênfase do 

marketing134 e na orientação para os resultados dos lucros. Mas as empresas de 

comunicação regionais não podem deixar de estar atentas à tendência actual de investida 

de alguns dos grandes grupos no espaço local e regional, visto como um nicho de 

mercado com as suas próprias características culturais, valores e estilos de vida. Temos 

em Portugal alguns exemplos dessa crescente procura dos conteúdos locais como 

complementaridade aos conteúdos globais, nomeadamente o projecto "Expresso em 

rede" que engloba um conjunto de parcerias com jornais regionais de todos os distritos 

do país. No caso da Guarda, coube a O Interior ser parceiro desta partilha de conteúdos 

informativos com o conceituado jornal de expansão nacional. 
                                                            
129 Carlos Camponez, p.cit., p.84 
130 Alexandre Parafita, «A Imprensa Transmontana e a Regionalização», in António dos Santos Pereira (coord.) Regionalização - 
Textos Oportunos, Universidade da Beira Interior, Departamento de Sociologia e Comunicação Social, Covilhã, 1998, p. 108. 
131 A expressão é retirada de uma entrevista de Pedro Orive Riva publicada em Faro de Vigo em 10-8-1993 (p. 12), in Alexandre 
Parafita, op. cit., idem 
132 Cf. Paulo Fastino, «Globalização, concentração e diversificação nas empresas jornalísticas», in Obercom - Anuário de 
Comunicação 2001-2002, p. 48 
133 Sobre a concentração dos media e possíveis consequências para com os cidadãos ver o breve cenário do panorama actual, a nível 
nacional e internacional, traçado num interessante Dossier publicado na revista Media XXI (nº 73), Novembro - Dezembro 2003, 
pp. 14 a 21. 
134 O marketing é uma ferramenta importante, particularmente para a imprensa regional, se for usada justamente para a tornar mais 
próxima das pessoas, ao nível informativo. Referimo-nos particularmente à necessidade de os jornais regionais fazerem um esforço 
de perceberem (pela via da investigação de marketing ou de relações públicas) que tipo de conteúdos (que mosaico temático) é mais 
de acordo com uma função cívica comprometida com as pessoas e com as preocupações.  
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4– A imprensa regional da cidade da Guarda  
 
 
Pretendemos agora clarificar o quadro contextual da nossa investigação empírica, isto é, 

o território da imprensa regional da cidade da Guarda, designadamente os jornais A 

Guarda, Terras da Beira, Nova Guarda e O Interior. 

O capítulo descreve, em primeiro lugar, alguns aspectos do contexto geográfico onde os 

jornais operam, a cidade da Guarda, passando depois a uma caracterização geral sobre o 

perfil de cada publicação em estudo. Nomeadamente, os principais elementos 

monográficos que nos permitem conhecerem as respectivas identidades.  

Sustentamos a nossa análise em documentação escrita e no conhecimento empírico do 

campo, decorrente da acção directa e observação activa em duas redacções, onde 

durante duas décadas desenvolvemos actividades jornalísticas e de chefia. Esta 

experiência permite-nos uma leitura, ainda que não exaustiva, da realidade. Optámos 

ainda por aplicar um inquérito, para melhor aferirmos as características dos jornalistas 

ligados aos jornais a analisar.  

 

Uma das questões práticas que se coloca sobre a importância da imprensa local é saber 

se, de facto, existe uma relação directa entre o seu papel e o desenvolvimento da 

comunidade onde se insere. A nossa análise empírica da imprensa na Guarda conduz-

nos a uma evidência. Olhando apenas para a cidade, capital de distrito, verificamos que, 

apesar da fragilidade da sua estrutura social e económica, a imprensa é um dos sectores 

com mais vitalidade. Comparativamente a outras cidades médias da Beira Interior, 

considerando a relação do binómio quantidade de jornais e número de habitantes135, a 

Guarda é uma referência. São editados cinco semanários na cidade, (um deles, o Diário 

da Guarda, não está incluindo na nossa análise porque se trata de uma publicação 

originária de um grupo de comunicação de Viseu, reflectindo conteúdos 

maioritariamente sobre essa cidade e região e dedicando apenas quatro a oito páginas 

para informação sobre a Guarda). 

                                                                                                                                                                              
 
135 De 1991 a 2001 registou-se um decréscimo de população na região da Beira Interior, com excepção da Covilhã (com 54. 505 
residentes), fenómeno a que não será alheia a implantação da Universidade da Beira Interior. Assim, de acordo com os dados dos 
censos, no que se refere à população residente, a  Guarda conta com 43.822 habitantes, o Fundão com 31.482 e Castelo Branco com 
55.708. No geral, a região tem ainda uma taxa de envelhecimento populacional (94,3%) acima da média nacional (54,2%). Estes 
dados foram recolhidos no sítio do Instituto Nacional de Estatística in URL: http:// www. ine.pt (acesso a 19 de Novembro de 2005) 
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A vizinha Covilhã tem apenas um (Notícias da Covilhã), embora com uma forte 

implantação do Jornal do Fundão, cuja última página se designa por Correio da 

Covilhã.  

É no Fundão que se edita o semanário histórico fundado em 1964 por António Paulouro 

e que, pela sua proximidade e compromisso com os problemas da região, se 

transformou numa referência nacional e internacional, nomeadamente com forte 

presença entre a comunidade emigrante. Pelo seu importante papel de agente de 

visibilidade e desenvolvimento regional, foi já premiado em Portugal, Espanha e 

França. O que contribuiu para que a Lusomundo Media se interessa-se pela publicação, 

partilhando desde 1998 a sua propriedade juntamente com a família do fundador. É 

também nesta cidade que tem sede a mais recente publicação e único diário de toda a 

região (Diário XXI), editado aos dias úteis.  

 

Por seu lado, Castelo Branco, capital de distrito da Beira Baixa, conta com três 

semanários (Gazeta do Interior, A Reconquista, Povo da Beira) e uma revista (A Raia).  

Esta breve comparação serve-nos de mote para centrar a importância do sector no nosso 

campo de análise. Antes de olharmos particularmente para cada um dos jornais que são 

objecto do nosso estudo, referenciamos alguns aspectos contextuais que permitem 

perceber a importância do sector da imprensa numa cidade que, no conjunto dos seus 

desafios de futuro, tem conhecido mais bloqueios que oportunidades.  

 

Próxima da fronteira, por onde nos anos 60 viu partir a sua gente à procura de outras 

esperanças, a Guarda continua longe das mordomias litorais, encravada entre o destino 

de ser pequena e a ambição de sonhar em grande. Para lá da excelência da qualidade do 

ar, da importância histórica do Sanatório Sousa Martins que fez da Guarda uma das 

cidades mais procuradas do país, como nota Hélder Sequeira136, a Guarda do século 

XXI, capital de distrito, tem poucos motivos de auto-satisfação. Embora, naturalmente, 

o legado histórico seja um importante marco da identidade. Pois, como disse Eduardo 

Lourenço, «povos e indivíduos só têm o passado à sua disposição. É com ele que 

imaginam o futuro»137.  

                                                            
136 Cf. Hélder  Sequeira, O Dever da Memória - uma rádio no Sanatório da Montanha, Edição  Câmara Municipal da Guarda, 2003, 
pp.48 a 69. 
137 Apud Rui Jacinto, «Portugueses d'aquém e d'além fronteiras: nossa terra, nosso destino, in Um País de Longínquas Fronteiras, 
Edição da Câmara Municipal da Guarda, 2000, p.19 
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Mas, no concreto, em áreas estratégicas de crescimento, como a economia, a cidade tem 

muitos constrangimentos a começar pelo paupérrimo parque empresarial. O dinamismo 

da iniciativa privada, ilustrativo da capacidade de atracção, é igualmente deficitário. 

Num oportuno diagnóstico da precariedade e desertificação, Aires Antunes Diniz 

apresenta uma visão crítica da economia distrital, apontando para a necessidade de 

«repor na ordem do dia as oportunidades e desafios que se foram perdendo quer por 

desânimo e envelhecimento quer por estreiteza de vista das diversas estruturas de poder 

e da sociedade civil»138. 

 

Os discursos políticos locais bem tentam apontar caminhos de oportunidade para a 

Guarda: a sua localização geográfica às portas da Europa, a sua centralidade entre as 

duas capitais ibéricas. Mas a verdade é que a retórica nem sempre tem surtido efeitos de 

monta. Enquanto se assiste a uma crescente litoralização do país, a Guarda vê-se na 

contingência habitual de ficar entre os distritos com menos verbas inscritas nos Planos 

de Investimento e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central 

(PIDDAC)139.  

Embora as verbas aí presentes não reflictam, na totalidade, o investimento real nas 

regiões, não deixa de ser um documento revelador dos desequilíbrios e dos atrasos das 

regiões mais periféricas de um país a várias velocidades. 

Há no presente alguns sinais promissores ao nível do desenvolvimento, através do 

projecto de uma Plataforma Logística de Iniciativa Empresarial na cidade, para a qual 

foi anunciada a instalação, nos próximos dois anos, de uma nova fábrica de um 

consórcio ibérico, prevendo-se a criação de 400 postos de trabalho, naquele que é 

considerado o primeiro grande investimento industrial desde 1960140. 

 

Este é um breve contexto territorial onde se situa o sector da imprensa regional, alvo do 

nosso estudo. Uma imprensa que tem assumido um papel activo e interventivo na 

enunciação das fragilidades, das ameaças mas também das oportunidades de uma região 

com défices de desenvolvimento. Uma imprensa que, paulatinamente, se tem afirmado 

                                                            
138 Aires Antunes Diniz, Guarda - Esperanças e Estrangulamentos, Associação de Comércio e Serviços do Distrito da Guarda, 
2004, pp. 51 e seguintes. 
139 De acordo com as várias informações disponibilizadas pela imprensa local, (Nova Guarda de 19/10/05; Terras da Beira e O 
Interior de 20/10/05) Guarda vai receber do PIDDAC de 2006 menos que no ano transato, o que coloca o distrito em termos 
nacionais no sexto pior. Em termos comparativos, o concelho da Guarda, a capital de distrito, por sinal o mais populoso, vê-se 
ultrapassada por cinco dos seus municípios integrados.  
 
140 "Iberdrola e Gamesa confirmam intenção de construir fábrica na Guarda", in Terras da Beira, 26 de Janeiro de 2006, p. 9. A 
notícia foi destaque nas capas dos quatro jornais que são objecto de estudo. 
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não apenas como meio habitual de difusão informativa dos acontecimentos mas, 

sobretudo, como plataforma determinante na mobilização dos agentes sociais, políticos 

e culturais para os desafios de pensar o futuro.  

 

É neste papel que, por outro lado, a imprensa se constitui como um dos mais relevantes 

agentes de construção de uma cidadania activa, desperta para os problemas da sua 

comunidade. Embora a amplitude de tal contributo seja questionável uma vez que 

implica saber se há ou não uma tendência de fraca interacção cívica com a diversidade 

de actores da sociedade civil, face ao predomínio dos actores do campo estatal.  

Tal como os média em geral, a imprensa regional tem um forte papel de reprodutor de 

visibilidade de pessoas, instituições e eventos. Mas a especificidade que a torna 

socialmente relevante pode conduzir, embora nem sempre, a que o seu poder de 

influência aconteça de forma mais evidente do que na grande imprensa. Esta, na 

urgência de informar sobre tudo, corre o risco de não informar sobre o que mais 

relevância tem.  

A imprensa regional tem a particularidade de, quando quer, sintonizar as pessoas com 

problemas que afectam mais directamente as suas vidas. É essa capacidade de 

proximidade que lhe confere uma mais valia: a relação de compromisso com os desafios 

sociais colectivos de uma comunidade.  

 

 

4.1 - A imprensa na viragem da década de 90 

 

No caso da Guarda, consideramos que o papel activo de uma imprensa irreverente, a 

partir da década de 90, foi determinante para muitas mudanças. Uma delas foi 

certamente mais abertura institucional, onde até então imperavam silêncios. Por outro 

lado, consideramos que a concorrência entre jornais teve, como consequência, a 

intensificação de fontes organizadas e diversas estruturas de comunicação ou relações 

públicas promotoras de informação.  

Este cenário local corresponde ao que, em termos nacionais, se começou a verificar a 

partir dos anos 90. Intensificou-se a competição entre os média noticiosos, com uma 

crescente especialização e agenda própria num espaço público cada vez mais disputado, 

sobretudo pelas televisões.  
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O mesmo se passou na Guarda com o fim do monopólio informativo do jornal católico 

centenário A Guarda – cujo perfil traçamos mais à frente –, através do aparecimento, 

em 1992, do jornal Terras da Beira (TB). Trata-se do primeiro projecto jornalístico da 

nova vaga que deve ser lida num contexto mais amplo, não só nacional como 

brevemente aludimos, mas na sequência da proliferação generalizada da imprensa 

regional não religiosa em toda a Região Centro, nos últimos 20 anos. Esta realidade está 

presente num estudo realizado no final dos anos 80 pela Comissão de Coordenação 

Regional do Centro (CCRC), a que alude Carlos Camponez141. 

O TB é um produto da iniciativa empresarial privada, tendo como principal 

impulsionador um sacerdote, Virgílio Mendes Ardérius, presidente da Fundação Frei 

Pedro a que está ligado, e constitui um dos exemplos dessa nova resposta às mudanças 

sócio-políticas. Sobre as razões do seu aparecimento, além de estar associada a 

motivações de prestígio institucional dos seus promotores, parece-nos certeira a 

justificação que o estudo da CCRC evidencia: «As verdadeiras razões estão na 

afirmação das capacidades locais e das aspirações populares, no recriar da cultura das 

populações, na afirmação individual e típica de cada região e localidade»142.  

Embora também se possa considerar, em termos gerais, que os apoios estatais à 

imprensa regional foram um contribuído para este impulso. São disso ilustrativos os 

dados de um estudo, citado por Paulo Faustino, revelador de que, entre 1991 e 1998, 

período de reforço desses apoios, o número de jornais aumentou quase 50 por cento, 

passando de 615 de então para os cerca de 900 actuais.143  

 

4.2. Os jornais A Guarda, Nova Guarda, Terras da Beira e O Interior. 

 

Prosseguimos com um breve historial dos jornais que nos servem de objecto de estudo, 

referindo os principais elementos base que caracterizam cada um deles. Falaremos, 

entre outros aspectos, do enquadramento institucional, linha editorial, condições de 

produção, distribuição e composição da redacção. 

Começamos pela caracterização dos jornalistas, no que se refere aos aspectos genéricos 

relativos aos quatro jornais, uma vez que são eles os principais actores da construção 

                                                            
141 Carlos Camponez, op. cit., p. 201 
142 Idem, p.202 
143 Cf. Paulo Faustino (org.) A Imprensa Primeiro - Contributos para a Liderança da Imprensa em Portugal, AIND, Lisboa, 1999, 
pp.187-192  
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informativa. Os dados que a seguir se apresentam, descodificados informaticamente, 

resultam de um questionário distribuído a 12 jornalistas. (em anexo) 

 

No que toca à distribuição por género, a maioria dos jornalistas da Guarda são do sexo 

feminino, com uma percentagem de 67%. É um dado que confirma o cenário em 

Portugal, com uma forte presença das mulheres no universo jornalístico, como ilustram 

os dados que nos indicam que há mais mulheres titulares de carteira profissional (798 

contra 649) e de título provisório de jornalista estagiário, onde se encontram 222 

mulheres e 214 homens144.  

Em relação à idade, mais de metade tem menos de 30 anos e 33% têm entre 30 e 40 

anos. O que confirma, para lá da maior "femenização" na imprensa regional, uma 

tendência para uma "juvenilização" da profissão. Este dado ilustra uma postura 

renovada da imprensa regional da Guarda, normalmente associada à fraca aposta nos 

jovens jornalistas.  

 

No que se refere às habilitações literárias, verifica-se que a maioria dos jornalistas 

possui o grau de licenciatura, seguindo-se dois apenas com ensino secundário, 

correspondente ao 12ºano, e um com pós-graduação. A formação académica superior 

mais frequente é em Comunicação Social, Jornalismo, seguindo-se Relações Públicas. 

Para além destas, encontramos dois casos com formação em Teologia (dois sacerdotes 

do jornal A Guarda) e um caso, na categoria outro, com formação específica em 

jornalismo internacional.  

Os dados indicam que estamos na presença de uma aposta qualitativa nos recursos 

humanos, com formação específica na vasta área das ciências da comunicação. Este 

facto ilustra uma tendência de aproximação aos padrões característicos da imprensa 

nacional, embora a escalas diferentes. Esta profissionalização, para além de afastar a 

imagem de uma imprensa local amadora, pode ser sinónimo de mais qualidade no 

discurso jornalístico.  

Por outro lado, esta forte presença de licenciados não pode ser dissociada do facto das 

instituições de ensino superior da região proporcionarem cursos ligados à área, 

permitindo, desta forma, uma maior taxa de empregabilidade de jovens jornalistas. 

                                                            
144 Estes dados estão presentes num trabalho de Joaquim Fidalgo, intitulado "O meio jornalístico no Portugal de hoje: evoluções 
recentes e dilemas persistentes", In Garcia, Xosé López e Jorge Pedro Sousa (eds.) (2004) A Investigatión e o Ensino do Xornalismo 
no Espazo Luso-Galego (2004) Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, pp.43 a 59.  O trabalho inscreve-se no 
projecto de investigação colectivo "MEDIASCÓPIO - Estudo sobre a reconfiguração do campo da comunicação e dos média em 
Portugal", em curso no Núcleo de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho. 
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Particularmente a Universidade da Beira Interior (UBI), através do curso de Ciências da 

Comunicação, o Instituto Politécnico da Guarda (IPG), através do curso de 

Comunicação e Relações Públicas, e, no ensino privado, o Instituto Superior de 

Administração, Comunicação e Empresas (ISACE) que também permite formação em 

disciplinas ligadas à comunicação social. 

 

Quanto ao tempo de posse da carteira profissional, 33% por cento dos inquiridos não 

possui tal documento, seguindo-se um quarto dos jornalistas (25%) com posse da 

carteira há mais de dez anos, 17% há mais de um ano e outros 17% há mais de três anos 

e 8% há mais de cinco anos. Conclui-se que 67% dos jornalistas da imprensa local da 

Guarda possuem carteira profissional (oito de doze) e 25% não possui (quatro 

jornalistas). 

Em relação ao tempo de serviço, verifica-se que uma parte considerável dos inquiridos 

trabalha há menos de um ano, mas a maioria está ligada aos jornais há mais de um ano.  

 

No que diz respeito ao vínculo laboral, os profissionais das redacções da imprensa da 

Guarda estão, na sua maioria, efectivos. O que significa que não estamos em presença 

de uma precarização do emprego, verificando-se alguma estabilidade, embora exista um 

número representativo de estagiários em actividade. Trata-se de um recurso habitual, 

útil para ambas as partes, permitindo a prática a novos jornalistas no terreno concreto da 

informação pública.  

Em relação à remuneração ilíquida mensal dos jornalistas, apurámos que a maioria 

(oito) aufere um salário entre os 500 e 750 euros e outra parte significativa (três) aufere 

um rendimento entre os 365 e 500 euros. Apenas um jornalista alcança a categoria "750 

e 1000 euros". Desta forma, pode-se concluir que as remunerações são baixas 

comparativamente ao índice de qualificações académicas apresentadas.  

 

Esta caracterização da classe jornalística da imprensa da Guarda permite-nos concluir 

que a maioria dos jornalistas são jovens, mais mulheres que homens, com formação 

superior na área da comunicação social, habilitados com carteira profissional e alguma 

estabilidade. Este vínculo laboral estável, numa terra de poucas oportunidades, acaba 

por compensar os baixos rendimentos mensais verificados. Por outro lado, as redacções 

são compostas com uma média de três ou quatro jornalistas, podendo obrigar a um 

trabalho intensivo, e diversificado, passível de menor qualidade. 
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Vamos, de seguida, caracterizar em particular cada um dos jornais optando pela ordem 

cronológica da sua data de fundação.  

 

Jornal A Guarda 

 

Considerado o decano da imprensa católica portuguesa, o jornal A Guarda nasceu em 

1904 como boletim quinzenal pela mão do bispo D. Manuel Vieira de Matos. Uma vida 

centenária particularmente vocacionada para a divulgação da doutrina social da Igreja, 

fazendo catequese, dirigindo-se ao clero diocesano, mas paulatinamente assumindo-se 

como fórum dos principais problemas da cidade e, sobretudo, das aldeias. Trata-se de 

uma instituição histórica, representativa e principal base da imprensa católica do 

primeiro decénio do século XX, onde se destacam, entre outros, os títulos União 

Nacional (Braga, 1904-1906), Associação Operária (Lisboa, 1905-1906), União 

(Santarém, 1907-1908), Alerta (Bragança, 1907-1908), Sul da Beira (Covilhã, 1908-

1910), Deus e Pátria (Póvoa do Varzim, 1909-1910). Publicações que viriam a 

desaparecer com a implantação da República, como nota Josué Pinharanda Gomes145.  

De acordo com este historiador, A Guarda foi ponta de lança do Partido Nacional 

(católico, social e monárquico) visando a propaganda do movimento católico em todo o 

país. O que encontrou barreiras junto do velho clero, grandes figuras dos partidos 

Regenerador e Progressista que não viam com bons olhos a publicação dominada pelos 

"padres novos", provenientes de outros lugares e com novas ideias.  

Estas lutas simbólicas acabariam por provocar a iniciativa do Partido Democrático, 

através da fundação do semanário O Combate, dirigido pelo poeta José Augusto de 

Castro, que motivaram, segundo Pinharanda Gomes, movimentações anti-liberdade de 

expressão traduzidas na tentativa de silenciamento e extinção de A Guarda. Mas o 

jornal seguiu em frente, acoplado a cada época social de que foi actor e testemunha, em 

função de cada director e de cada bispo da Diocese.  

Por entre outros aspectos da sua longa trajectória, na qual está muito da história 

contemporânea da Guarda, o jornal A Guarda passou por mudanças a vários níveis. 

Pertenceu ao Seminário Diocesano, ainda enquanto revista ilustrada, depois ao Padre 

Fernando Paes de Figueiredo que começou com a firma Véritas, que daria origem à 

actual Casa Véritas, com tipografia própria, proprietária do jornal. Muitas outras 

                                                            
145 Josué Pinharanda Gomes, "A Guarda, Cem Anos: Liberdade, Justiça. Amor e Paz" in 100 anos de "A Guarda", Edição do Núcleo 
de Animação Cultural da Câmara Municipal da Guarda, Maio de 2004, p.7 
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alterações foram sendo implementadas ao longo de mais de cinco mil edições, cuja 

leitura não cabe nesta análise.  

O dado mais relevante para o nosso trabalho é a constatação de que A Guarda, qual 

«cônsul da cidade»146, foi um espaço irradiador de opinião e pensamento, um projecto 

mobilizador, movido por convicções de granito, como um dos mais importantes marcos 

da imprensa católica regionalista portuguesa. Ou seja, é um exemplo activo de como o 

sector da imprensa, na Guarda, conheceu grandes entusiasmos e movimentações 

políticas e empresariais de promotores com uma visão de futuro.  

Deixemos o percurso histórico, cujas reflexões mais alargadas se encontram 

principalmente em Pinharanda Gomes, já citado, em Mota da Romana147 e em Lima 

Garcia148, e olhemos para a actualidade.  

O jornal mantém, no essencial, a defesa de um ideário católico, tarefa que desempenhou 

durante um século, mas tem assumido, com relativa coragem, algumas inovações face 

aos desafios de uma informação mais pluralista. Sob a direcção de Sanches de Carvalho 

e Cunha Sérgio, a publicação tem procurado uma linha mais generalista, no que se 

refere às práticas jornalísticas e cobertura informativa, sobretudo pela mão de um jovem 

padre, actual chefe de redacção. Mas sem nunca conseguir sair de uma certa 

institucionalização temática, não só pelo seu cunho identitário apegado à hierarquia 

diocesana, como sublinha Mota da Romana149, mas porque não tem mais nenhum 

jornalista ao serviço. Ou seja, é apenas o chefe de redacção e pontualmente o director-

adjunto, ambos com responsabilidades em tarefas religiosas diocesanas, que se 

encarregam de garantir os conteúdos jornalísticos semanais. De referir que o jornal não 

possuía, à altura da nossa pesquisa, estatuto editorial formalmente organizado e em 

documento. Daí o não termos incluído nos anexos. 

 

Em termos gerais, o projecto vai-se mantendo, cumprindo religiosamente o 

compromisso social com os seus leitores, mas sem investimento numa redacção com 

mais recursos humanos qualificados. A publicação está limitada a vários níveis, 

privilegiando nomeadamente assuntos de mais fácil acesso, que são os que se prendem 

com a vida católica da diocese, ou acontecimentos programados, e publicitados, por 

pessoas ou organizações. Para uma cobertura noticiosa mais alargada, mas sempre 

                                                            
146 Josué Pinharanda Gomes, A Imprensa da Guarda - Subsídios, Braga, Editora Pax, 1983, p. 107. 
147 José Manuel Mota da Romana, "Olhares Cruzados", in 100 anos de "A Guarda", idem, pp. 13 a 18. 
148 José Luís Lima Garcia, "Na Guarda, pela Guarda da História do século XX, in 100 anos de "A Guarda", idem, pp. 19 a 27.  
149 José Manuel Mota da Romana, op. cit,. p.1 
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muito superficial, o jornal conta com dois colaboradores, em Almeida e Sabugal, que na 

ficha técnica surgem como membros da redacção. 

Com estes constrangimentos, o jornal tem assumido um papel menos activo, face ao 

dinamismo dos títulos concorrentes, valendo-se mais das informações e eventos que 

lhes chegam, pelas mais diversas vias de comunicação, do que por uma postura de 

procura autónoma e investigação jornalística. Mesmo assim, o jornal imprimiu algumas 

mudanças ao nível da distribuição temática, tendo mudado os habituais conteúdos de 

caris religioso sobre a liturgia dominical da página 2, agora com o editorial e 

informação geral local e nacional, para a penúltima página. Houve também alguns 

ajustes estéticos ao nível da paginação, do título, e da mancha gráfica da primeira e 

última página, a que se junta também uma aposta nas novas tecnologias através da 

edição online (www.jornalaguarda.com).  

A Guarda, que sai para as bancas à Sexta-feira, com distribuição própria, tem uma 

média de 22 mil exemplares por mês, e 3500 assinantes, o que demonstra a sua forte 

implantação sobretudo nos meios rurais e entre os emigrantes e imigrantes para quem, 

desde sempre, este fora o jornal da Guarda.  

O aparecimento dos novos jornais pode ter provocado transferência de assinantes, 

embora nos baseemos na percepção empírica, mas nada de muito significativo, 

continuando a ser o jornal com maior difusão geral tendo em conta o volume de leitores 

assinantes. Sendo, por isso, o que menos riscos corre face aos desafios de 

sustentabilidade futura. 

No que se refere ao processo de produção, o jornal tem tipografia própria mas que, em 

termos de eficiência, não representa uma mais valia. O pequeno parque de máquinas da 

antiga oficina, que fora uma autêntica escola de tipógrafos, já não dá garantias de 

rapidez, obrigando a um planeamento de impressão por fases em função das cores. 

Dando-se a curiosidade de a primeira e última páginas terem que ser fechadas antes das 

interiores. Só este facto representa um constrangimento nas rotinas de produção e que 

ilustra o carácter mais previsível, mais institucionalizado, menos irreverente do jornal.  

 

Em termos de jornalistas, a publicação conta apenas com dois elementos, que acumulam 

as funções de director-adjunto e chefe de redacção, ambos com formação teológica 

tendo, em simultâneo, outras responsabilidades e tarefas ligadas à Igreja Católica. O 

jornal depende de alguns colaboradores, mesmo no que se refere aos conteúdos 

noticiosos, tendo mais dificuldades de acompanhamento activo dos acontecimentos e 
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muito menos capacidade de implementar uma agenda própria. Situação que pode ser 

mais propícia à prática de um jornalismo de secretária, com reduzida capacidade de 

cobertura noticiosa ou de investigação, servindo essencialmente de porta-voz e difusor 

das informações de terceiros, sobretudo os que mais capacidade comunicativa têm.  

 

Jornal Terras da Beira 

 

Especificamos, de seguida, uma análise da identidade do Terras da Beira (TB) que tem 

por base a nossa observação participante durante quase duas décadas. Surgido como 

quinzenal, o jornal TB passou um ano depois a semanal e foi trilhando caminho em 

defesa de um jornalismo profissional, afastado da reverência face aos poderes locais, na 

busca de um ideal de liberdade de expressão. Assim era a vontade expressa no primeiro 

editorial, assinado pelo seu director 150, e destacado no seu estatuto editorial (em anexo).  

O projecto nasceu no seio da Fundação Frei Pedro, uma instituição privada com 

projectos na área do ensino superior cooperativo, assistência social e comunicação, a 

qual é proprietária do Instituto Superior de Administração, Comunicação e Empresa, da 

Rádio F a que se junta a participação maioritária numa rede de rádios locais, as rádios 

Sátão e No Ar (distrito de Viseu) e a rádio Fronteira (sede em Vilar Formoso). 

 

O jornal TB marcou uma viragem qualitativa nas práticas jornalísticas na cidade da 

Guarda. Apesar dos constrangimentos inerentes ao desafio, a publicação foi, à época, 

uma autêntica "pedrada no charco" face a um certo conservadorismo do discurso 

mediático local, na altura apenas dominado pelo jornal oficial da Diocese.  

Com uma postura empresarial corajosa, tendo em conta o fraco dinamismo económico 

da região, o projecto constituiu-se com uma equipa de cinco jornalistas, sendo que três 

deles tinham formação superior e experiência profissional noutros projectos de âmbito 

nacional. O "balão de ensaio" revelou-se um meio credível de informação de 

proximidade, assumindo o seu papel activo, enquanto fórum de cidadania e 

desenvolvimento local.  

As ambições iniciais dos seus promotores correspondiam a uma cobertura informativa 

abrangente aos distritos da Guarda, Castelo Branco e Viseu. O que motivou a adopção 

                                                            
150 Citando a lei de Imprensa, Virgílio Mendes Ardérius assumia o desafio de uma informação livre e pluralista, indispensável à 
prática da democracia, reforçando a importância de mais uma  voz em defesa das Beiras (Guarda, Castelo Branco e Viseu). Eram 
claros os propósitos de um projecto abrangente e aberto a favor do desenvolvimento regional. Cf. Editorial do Terras da Beira nº 1, 
de 30 de Dezembro a 14 de Janeiro de 1992, p. 6 
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do slogan "O Jornal que nos une". No entanto, como provaram os anos subsequentes, a 

ponte regionalista acabaria por não se concretizar. A penetração nos dois distritos 

vizinhos, não sendo impossível, carecia não só de boa vontade mas sobretudo de 

investimento e estratégias de crescimento que, a existirem, não deram resultados. Para a 

resignação ao desafio não terá sido alheia a forte concorrência da imprensa vizinha, 

particularmente no caso de Castelo Branco, um dos concelhos do país com mais 

elevados índices de leitura de imprensa regional.  

 

O jornal circunscreveu então a sua cobertura ao distrito da Guarda, uma tarefa 

ambiciosa pela diversidade geográfica e cultural que representa. As tentativas de 

incursão noticiosa em zonas como Gouveia e Seia jamais foram conseguidas, por 

tradicionalmente serem concelhos com fraca afinidade com a capital de distrito e aí 

serem editados, com forte penetração, jornais locais (Notícias de Gouveia e Porta da 

Estrela, respectivamente). Mesmo assim, continuava a fazer sentido manter o slogan. O 

jornal nasceu dessa nobre intenção de unir pessoas e comunidades, em torno da defesa 

das Beiras, Alta e Baixa, como um espaço de afirmação colectiva.  

 

No que se refere às condições de produção, o jornal foi ganhando autonomia em termos 

de composição mas dependente de serviço externo para a sua impressão. Ao contrário 

de A Guarda, com oficina própria, o TB procurou os serviços de um centro de 

impressão em Oliveira de Azeméis, apostado na qualidade gráfica do produto final. Para 

esta descentralização não é alheio o facto, já ilustrado, da ausência de dinamismo do 

tecido empresarial e industrial da Guarda, traduzido na falta de uma empresa tipográfica 

com uma moderna rotativa. Falta que ainda hoje se verifica, apesar do considerável 

número de publicações editados na região. 

 

Esta resposta externa garantia mais rápida e melhor impressão, por um lado, mas a 

distância geográfica acabaria por se constituir num constrangimento no que se refere à 

produção interna do jornal. Os primeiros tempos, ainda sem as novas tecnologias da 

comunicação que permitem enviar o conteúdo do jornal já paginado, obrigavam a 

deslocações relâmpago da Guarda a Oliveira de Azeméis. Garantir entregas a horas de o 

jornal chegar às bancas implicava um esforço suplementar dos profissionais. Situação 

que viria a alterar-se com a introdução inovadora, à época, de capacidade de envio dos 
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conteúdos à distância, mais um sinal da sua inspiração de crescimento e 

profissionalização. 

 

No que se refere à distribuição, o serviço foi assegurado durante um ano pela VASP, 

sociedade de transportes e distribuição, tendo transitado para responsabilidade própria 

do departamento comercial do jornal, por uma questão de racionalidade na gestão dos 

recursos financeiros.  

Contudo, esta mudança teve como consequência uma menor cobertura regional, já que 

com a distribuidora o jornal chegava a mais postos de venda. Desta forma, a 

administração acabaria por tomar uma decisão de gestão que, por princípio, contrariava 

a aspiração originária de cobrir ou chegar aos distritos vizinhos. O "jornal que nos une" 

ficava, assim, circunscrito a uma densidade geográfica que nem à escala do seu distrito 

correspondia. Deve entender-se esta opção pelo prisma de uma debilidade económica e 

estrutural a que um projecto de imprensa local fica sujeito, pelo menos até à sua plena 

afirmação.  

Em contrapartida houve uma notória aposta nos recursos humanos qualificados, face ao 

habitual e tradicional amadorismo de um só homem para todas as tarefas. Apesar de ser 

esse o modelo herdado do século XIX, a verdade é que ainda é essa a prática actual em 

muitos dos pequenos jornais locais, que se sustentam com apenas um profissional, 

máximo dois, e uma rede de colaboradores que vão garantindo uma cobertura 

superficial da sua área de acção.  

Além de três jornalistas oriundos do Porto, que deram um grande impulso qualitativo ao 

projecto, o jornal contratou os serviços a um fotojornalista profissional, para garantir 

um "banco" de fotografias com qualidade. O que significou, logo a partir do número 

inaugural, uma cobertura informativa alargada nas temáticas e, sobretudo, na 

diversidade dos géneros, com uma clara aposta na reportagem.  

 

O TB, tal como os jornais que se lhe seguiram, como veremos adiante, trouxe novas 

sensibilidades de abordagem aos temas de interesse geral e a assunção de rotinas 

profissionais de recolha, tratamento e difusão de notícias. Estamos perante o 

ressurgimento de uma imprensa que levou a sério o seu papel de «estruturador de um 

espaço público local e regional entendido como esfera crítica de debate e interacção dos 
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cidadãos em torno dos problemas que lhe são mais próximos», como ilustra João Carlos 

Correia151.  

Neste sentido, o TB foi também embrionário da afirmação de uma elite local e regional 

no espaço público que, a partir das suas páginas, pode finalmente esgrimir uma "luta" 

simbólica em torno de problemas e causas colectivas. 

Ou seja, além de veículo de informação, o jornal é aqui entendido como meio de 

mobilização, promoção e amplificação dos anseios e projectos locais. E, por essa via, 

também como espaço de oportunidade de acessão pública de intelectuais, políticos e os 

mais diversos actores implicados com as diversas facetas do desenvolvimento local.  

 

Esta conexão foi uma das consequências, justamente, do desafio da profissionalização 

que o jornal assumiu desde a primeira hora. Pensamos, por isso, que o TB foi um 

exemplo da mudança na paisagem da imprensa da Beira Interior e da aposta renovadora 

da imprensa local em Portugal. Nas suas páginas muito se contribuiu para o despertar de 

permanentes desafios de futuro para a cidade, concelho e distrito da Guarda. Foi, nessa 

medida, uma das principais plataformas de discussão pública, muitas vezes polémica 

pela irreverência e coragem narrativa, constituindo, indiscutivelmente, um marco na 

história contemporânea da Guarda, ajudando a encorajar pessoas, a traçar caminhos e a 

potenciar projectos. Não cabe nesta breve análise a importante dimensão interpretativa 

da sua relação com muitas das mudanças de que foi agente, principalmente a mudança 

de mentalidades cívica, política e cultural. 

 

Fixemo-nos nos aspectos quantitativos da sua identidade. O jornal tem hoje uma 

tiragem média de 20 mil exemplares por mês, cerca de 2500 assinantes, 28 a 30 páginas 

semanais, edição on-line com serviço pago (www.terrasdabeira.com). Dados que 

ilustram, ainda que sumariamente, a sua afirmação, durante mais de uma década, como 

uma referência distrital na paisagem da imprensa regional. O que lhe garantiu uma 

confortável audiência, e consequentes resultados em termos de penetração da 

publicidade comercial.  

Mas o cenário alterou-se nos últimos anos, com eventual perda de terreno, pela forte 

concorrência directa dos projectos subsequentes. É isso que diz um estudo divulgado 

                                                            
151 João Carlos Correia, A região e o espaço público: um contributo crítico, Universidade da Beira Interior, in www. booc.ubi.pt  
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pela Marktest e Associação Portuguesa de Imprensa152, segundo o qual o TB foi líder de 

audiências até 2003 mas ultrapassado, em 2004, pelo rival Nova Guarda. 

Este desenvolvimento pode ilustrar uma certa estagnação de rotinas, resultando numa 

publicação mais previsível em termos temáticos, quando nos seus primeiros tempos se 

impôs como um jornal indispensável e fundamental para os cidadãos ávidos de uma 

informação "agressiva" face aos silêncios de poderes e agentes da acção pública.  

 

Praticando um jornalismo responsável, em termos éticos e deontológicos, o TB soube 

cativar pela postura independente de serviço público, criando embaraços a quem 

porventura via os jornalistas como parceiros e úteis porta-vozes dos discursos retóricos. 

Por tudo isto, o jornal foi um verdadeiro impulso de consciencialização para a 

importância de uma imprensa regional activa, atenta e profissional. Quer para o público 

em geral quer, especialmente, para os detentores de cargos públicos, nomeadamente 

autárquicos, que até aí não entendiam o seu compromisso com a transparência dos 

processos e das políticas de gestão.  

 

Não cabe neste trabalho uma análise mais específica e documentada sobre importantes 

influências na mudança de posturas políticas que o jornal objectivamente potenciou. 

Deixemos caminho aberto a outras investigações. Todavia, entendemos que o seu 

contributo foi decisivo para o surgimento de uma nova paisagem informativa local e 

regional, sobretudo pela aposta na profissionalização.  

O jornal passou por diversos períodos de redução de recursos, numa primeira fase com a 

saída dos três experientes jornalistas fundadores, e mais tarde, no final de 99, com a 

transição de mais dois, para o desafio de uma nova publicação, O Interior. Teve depois 

um coordenador executivo, que imprimiu algumas mudanças, a começar pela identidade 

visual, mas que acabaria por sair para a direcção editorial da histórica Rádio Altitude. 

 

Actualmente, o jornal conta com quatro jornalistas a tempo inteiro, sendo que um deles, 

o único homem, assume a tarefa de editor geral. É também ele o único profissional que 

se mantém da equipa inicial, já nessa altura com cinco e mais tarde com seis jornalistas. 

Se tivermos em conta a variável quantidade, conclui-se que o jornal reduziu a aposta 

                                                            
 
152 Cf. Bareme Imprensa Regional 2004, in www.marktest.pt. De acordo com estudo, o Nova Guarda lidera as audiências, com 12, 
7%, seguido do Terras da Beira, como 9,7%. Segue-se o jornal A Guarda, como 7%, o Notícias de Gouveia com 5, 9 % e O Interior 
com 5,4%. 
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nos recursos humanos. Uma das formas de compensação é o habitual recurso a jovens 

estagiários da área de comunicação, sem custos para a empresa. Embora em termos 

qualitativos, essa prática acrescente muito pouco e obrigue até a reajustes nas rotinas 

internas, nem sempre favoráveis a quem, já com pouco tempo, tenha de orientar esse 

estagiário.  

 

Dos quatro jornalistas, três são mulheres, e apenas o editor geral não possui habilitação 

superior, embora seja o que tem mais experiência prática. Todos são funcionários 

efectivos, contrariando um cenário habitual de alguma fragilidade laboral das grandes 

redacções. No entanto, como vimos na caracterização geral, isso não é sinónimo de um 

quadro de remunerações muito satisfatório e motivador para os profissionais, quer pelas 

qualificações, quer pelos anos de experiência. Essa poderá ser, pelo conhecimento 

directo que temos desta realidade, uma das contrariedades a um maior dinamismo 

informativo, havendo uma tendência para a manutenção do status quo. 

 

 

Jornal Nova Guarda 

 

Seguindo a análise por ordem cronológica sobre a evolução recente da paisagem da 

imprensa na Guarda, olhamos de seguida o jornal Nova Guarda. Saiu para as bancas, 

pela primeira vez, no dia 3 de Janeiro de 1996 pela mão de uma empresa constituída por 

um conjunto de jovens recém formados na área do jornalismo. Durante um ano, até 

Janeiro de 1997, o jornal teve uma periodicidade quinzenal mas não teve sucesso tendo 

caído numa situação de ruptura por alegada ineficácia na gestão. A publicação acabaria 

por ser "salva" através da aquisição por parte da Associação de Beneficiência Augusto 

Gil, entidade privada vocacionada para a assistência social nos níveis da infância e 

terceira idade.  

 

É em 14 de Fevereiro que o jornal sai para as bancas, já sob a nova administração e 

direcção, tendo dois meses depois, em Abril, passado definitivamente a semanário. 

Seguindo as pisadas do seu antecessor, o Nova Guarda foi traçando o seu caminho 

tendo, em 1998, publicado pela primeira vez, e com todos os procedimentos exigidos 

pela lei, sondagens para as eleições autárquicas, em vários concelhos, numa clara 

tentativa de se afirmar para lá das fronteiras da cidade berço, o que continua a ser, aliás, 
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a sua política editorial. Tendo, para isso, adoptado o slogan "Toda a região num jornal", 

traduzível numa estratégia de proximidade e abrangência ao universo regional.  

Em termos de estrutura jurídica, o jornal originou a constituição de uma sociedade de 

comunicação (Nova Guarda - Agência de Informação Lda), tendo como director 

António Pissarra, docente do ensino superior no politécnico da cidade.  

 

Em 1999, o jornal deixou as instalações da Associação que lhe serviu de impulso, 

apesar de manter mais de 10 por cento no capital da empresa, e até hoje mudou três 

vezes de instalações. Relativamente às condições de produção, o jornal era impresso na 

gráfica "Mirandela", em Lisboa, garantindo qualidade no produto final, ao nível das 

cores, e com distribuição assegurada pela VASP. Durante dois anos, estes dois factores 

levaram a que o jornal chegasse sempre a horas a todas as bancas do distrito da Guarda 

e em muitas bancas dos distritos de Castelo Branco, Coimbra, Viseu e até Lisboa. 

Independentemente dos resultados materiais de tal investimento, por falta de dados 

quantificáveis, a estratégia pode ter contribuído para uma maior visibilidade do produto.  

 

Com uma postura empresarial mais agressiva, o Nova Guarda apostou em 1998 na 

mudança de gráfica, passando a ser impresso pelo Grupo Zeta, em Salamanca, iniciando 

a edição de um suplemento desportivo semanal, "Bolas & Recordes", tornando-se assim 

mais abrangente sob o ponto de vista temático.  

Esta aposta forte numa cobertura distrital, evidenciada no seu estatuto editorial, (em 

anexo) particularmente na área do desporto, através de uma rede de colaboradores 

externos, grande parte ligados a pequenos jornais e rádios concelhios, acabaria por 

ajudar à consolidação do projecto. Tanto assim que, a partir de Agosto de 2000, a 

empresa assume a distribuição do jornal, com viaturas próprias. Daí para cá, o jornal 

tem procurado afirmar-se pela diversificação informativa através da publicação de um 

suplemento semanal dedicado ao ócio, cultura e lazer, (Escaparate), e um outro, bilingue 

e periodicidade mensal, (Ponto de Encontro) dedicado a notícias transfronteiriças e 

distribuído em simultâneo com o jornal espanhol El Periódico Extremadura.  

 

Por outro lado, o jornal tem apostado na realização de eventos anuais, como são as galas 

empresariais e do desporto. Numa e noutra vertente, o jornal proporciona o encontro 

público de personalidades de todo o distrito da Guarda, designadamente as principais 

elites políticas e económicas, garantindo ao mesmo tempo parcerias com autarquias e 
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empresas. Assume, assim, o papel de promotor de homenagens a empresários e 

desportistas de sucesso, em momentos de festa que contribuem para o reforço da sua 

imagem positiva. Trata-se de uma postura inovadora no distrito da Guarda, ao nível da 

imprensa regional, conduzindo o jornal ao reconhecimento público por parte das elites 

locais e regionais153.  

 

Este exemplo ilustra, de certo modo, uma mudança de paradigmas na acção da imprensa 

regional que, desta forma, deixa de ser mera reprodutora de acontecimentos, 

normalmente ilustrativos das fragilidades, para ser, ela própria, produtora de um 

discurso sobre as potencialidades da região e das suas gentes. É um aspecto evidenciado 

nomeadamente por Carlos Camponez154. 

Trata-se, em suma, de uma nova relação com os públicos favorável a ambas as partes, 

particularmente ao jornal que se reforça como actor ou agente catalisador de 

desenvolvimento regional. Esta tentativa de "um jornal para toda a região", 

característica específica da identidade do Nova Guarda, faz com que, sob o ponto de 

vista dos conteúdos, seja uma publicação mais generalista, nomeadamente apostando na 

informação desportiva.   

A redacção do Nova Guarda é constituída actualmente por cinco jornalistas, todas 

mulheres, sendo que uma delas acumula as funções de chefe de redacção e outras duas a 

coordenação dos suplementos "Bolas & Records" e "Escaparate". De todos os jornais, 

pela política de abrangência temática e geográfica, este é o que apresenta maior número 

de colaboradores permanentes, 16 só na área do desporto, e colaboração especial 

assegurada por três rádios locais das cidades de Pinhel, Gouveia e Fornos de Algodres. 

Conta ainda com sete colunistas habituais que versam sobre os mais variados assuntos e 

apresenta, em ficha técnica, uma tiragem média por semana de 8100 exemplares. O 

jornal deixou de apostar na actualização da edição on-line, que manteve até Setembro de 

2005, encontrando-se desactivada. 

 

 

 

 

                                                            
153 Esta constatação é bem visível no conjunto de opiniões expressas pelas mais diversas personalidades, desde o Governador Civil, 
autarcas, dirigentes desportivos, entre outros, na revista que o Nova Guarda editou, como é sua prática, aquando da 6ª edição da 
Gala do Desporto, realizada em Gouveia a 8 de Janeiro de 2005. Cf. Jornal Nova Guarda nº 429, Magazine de 12 de Janeiro de 2005 
154 Carlos Camponez, op. cit., p. 197. 
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Jornal O Interior  

 

Vejamos o caso de O Interior, cuja primeira edição saiu para as bancas em Janeiro de 

2000. Mais uma vez, como no caso do TB, a análise que dele fazemos tem como base o 

conhecimento da acção directa e a observação participante desde a sua fundação.  

A necessidade do novo semanário parece impor-se por si, na medida em que no 

conjunto dos seus propósitos originais estava um renovado contributo qualitativo para o 

jornalismo regional. O Interior nasceu de uma confluência de factores, tendo sido 

iniciativa do seu actual director, Luís Baptista Martins, ex-colaborador do TB, (o que 

acabou por ser determinante) e ex-coordenador de um pequeno jornal de cariz 

institucional (Viajar), editado pela empresa de transportes "Joalto". Essa publicação 

gratuita acabaria por ser um balão de ensaio para o lançamento de um novo jornal 

regional. O Interior surge através de uma pareceria entre o principal administrador da 

Joalto, José Luís Almeida, e Luís Baptista Martins, que deu origem à empresa 

"Jorinterior – Jornal do Interior, Lda". 

 

Uma das suas principais estratégias face à concorrência, além de um grafismo e 

diversificação de géneros jornalísticos, foi a aposta informativa na vizinha Covilhã. O 

jornal antevia uma possibilidade de crescimento numa cidade onde só existia um jornal, 

o Notícias da Covilhã, ligado à Diocese, sem grande dinamismo jornalístico. Por outro 

lado, surgiram boas relações com as elites intelectuais da Universidade da Beira 

Interior, numa tentativa de se abrirem novos caminhos de colaboração especializada, 

reconhecida e influente.  

Em termos de recursos, para tentar dar corpo a esta estratégica, o jornal apostou em dois 

jornalistas oriundos da cidade e com experiência no terreno, ligados à Rádio Clube da 

Covilhã. E para a cobertura da Guarda, onde se encontra a sede, a aposta passou, 

inicialmente, por três jornalistas profissionais. Dois deles transitaram directamente do 

concorrente Terras da Beira. Um deles, que é hoje o chefe de redacção, também passou 

pelo TB e pelo jornal Gazeta do Interior, com sede em Castelo Branco.  

De algum modo, houve uma tentativa de "esvaziar" a redacção do mais directo 

concorrente, numa aposta em recursos que, sob o ponto de vista jornalístico, dariam 

melhores garantias de qualidade. 

Mas, tendo em mente o princípio da complementaridade, a verdade é que, com o tempo, 

cada um dos jornais soube ocupar o seu espaço, sendo legítimo, todavia, reconhecer 
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criatividade a O Interior, justamente uma das ambições editoriais estatutárias (em 

anexo).  

 

Olhando sumariamente para os aspectos inerentes às condições da sua produção, o 

jornal seguiu de certo modo as pisadas dos seus concorrentes. Na ausência de gráfica 

capaz de responder aos desafios impostos, o jornal começou por ser impresso numa 

gráfica espanhola, o Grupo Zeta, de Salamanca, fenómeno comum aos dois mais 

recentes jornais analisados, a que não é alheia, sobretudo, a proximidade fronteiriça e a 

garantia de qualidade final do produto. Mas enquanto o Nova Guarda continua a ser 

impresso em Espanha, O Interior acabou por mudar para a mesma gráfica de Oliveira 

de Azeméis, onde o TB é impresso, agora com garantia de mais qualidade. 

 

Em termos de produção, tal como os anteriores, o jornal é todo elaborado com recursos 

tecnológicos e humanos próprios, tendo ao serviço um profissional da área da 

paginação, que, desta forma, garante a maqueta final do jornal, num processo de 

interacção com o chefe de redacção na distribuição dos conteúdos jornalísticos e 

respectivas imagens. Estamos longe das práticas pré-industriais, graças à proliferação 

das novas tecnologias e da aposta em recursos especializados nas áreas do design 

gráfico. Aliás, no que se refere ao projecto gráfico, este jornal foi sendo ao longo do 

tempo intervencionado por um profissional dessa área, em articulação com as chefias, 

conferindo-lhe uma identidade original. Por outro lado, o projecto recebeu o impulso de 

uma estratégia comercial planeada, em parceria com o saber acumulado de um 

profissional administrativo da Joalto, tendo-se instalado num apartamento residencial do 

próprio administrador do jornal, sem custos para a empresa de comunicação. Já no 

início de 2006, coincidindo com a passagem do sexto aniversário, o jornal mudou para 

novas instalações na Guarda-Gare. 

 

No que ao projecto jornalístico diz respeito, estiveram reunidas as condições humanas, 

como foi o caso do TB, para a afirmação de um projecto de comunicação profissional 

em toda a sua plenitude. Com uma redacção experiente, o projecto pode alcançar um 

dos mais importantes reconhecimentos públicos da sua acção. Com apenas um ano de 

existência, em 2001, ganhou o prémio Gazeta de Imprensa Regional, uma distinção 

nacional levada a acabo anualmente pelo Clube de Jornalistas. É um caso raro a nível 
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nacional, revelador da qualidade alcançada e do carácter inovador em todas as suas 

facetas.  

O jornal assumiu uma postura profissional, ao nível das rotinas e das normas, 

contrariando uma visão redutora dos projectos de imprensa local em Portugal, vistos 

como parentes pobres, amadores e ao serviço de tudo menos do leitor.  

 

Para o alcance deste reconhecimento155, nem sempre traduzível em mais audiências 

como já vimos nos dados da Marktest, foi determinante o papel dos seus profissionais. 

Actualmente, O Interior conta com uma redacção de quatro jovens jornalistas, todos 

com formação superior, sendo que apenas um deles, o chefe de redacção, se mantém da 

equipa fundadora. Os pergaminhos da concorrência não comprometeram a audácia de 

uma publicação que soube criar o seu espaço de implantação. De todos os jornais da 

nossa análise, este deverá ser o que mais se identifica com a urbanidade do distrito, 

talvez mesmo apenas com os principais centros urbanos da sua influência, Guarda e 

Covilhã.  

Era essa a convicção demonstrada pelo seu director ao escrever, na edição 

comemorativa de um ano de edições: «somos cada vez mais referência no mapa urbano 

regional»156. Admitindo, ao mesmo tempo, a necessidade de conquistar outros públicos. 

Há aqui um aspecto que importa amplificar nesta leitura de carácter monográfico, 

olhando para a generalidade da imprensa local, que se prende com os desencontros entre 

a ambição inicial dos jornais, em termos empresariais e de cobertura informativa, e a 

sua efectiva implantação. 

 

A dificuldade de chegar a mais públicos reside, embora não exclusivamente, num difícil 

equilíbrio entre um investimento qualitativo e a titânica necessidade de sobrevivência. 

Sobretudo em mercados pequenos, com diversidade de títulos e fraca implantação 

empresarial e industrial, como é o caso da Guarda. Daí que O Interior, tal como o TB, 

seja uma publicação vocacionada para os centros urbanos. Há uma clara tendência para 

uma proximidade de influência junto das forças decisórias, mediante a prática de um 

jornalismo irreverente, atento, que questiona e intervém. Em suma, um projecto 

afastado de um jornalismo regional inócuo e, muitas vezes, reverente por omissão.  

                                                            
155 Este reconhecimento regional de um projecto consistente, corajoso, profissional é bem perceptível no conjunto de opiniões 
publicadas na edição comemorativa de um ano de edições. Dirigentes partidários, associativos e académicos são unânimes em 
considerar O Interior como um jornal de qualidade, independência e rigor informativo, constituindo-se como uma pedra basilar do 
desenvolvimento e da promoção do interior norte do País. Cf. Jornal O Interior, edição de 12 de Janeiro de 2001, p. 20 
156 Luís Baptista-Martins, "Falar de nós", Editorial de "O Interior" idem, p. 21 
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Se o TB foi pioneiro nessa mudança, colocando fim a muitos sinais de conservadorismo 

das consciências e das instituições, O Interior subiu mais uns escalões. Além do seu 

papel de difusor de notícias, tal como o Nova Guarda pelos eventos que realiza, este 

jornal quis impor-se na cidade, entre outras iniciativas, através de vários contributos de 

reflexão, de projecção de ideias para o futuro da urbe. É o caso de um caderno especial 

a propósito das comemorações dos 803 anos da cidade da Guarda157, no qual sete 

arquitectos são convidados a apresentar sugestões de transformação urbanística. Um 

documento que contraria a volatilidade das notícias, que reforça o papel do jornal local 

como agente de desenvolvimento comprometido, de forma positiva, com os desafios 

colectivos, com os problemas de todos. 

Em números, O Interior apresenta uma tiragem de 5450 exemplares por semana, uma 

média de 21800 jornais por mês, sendo 4220 exemplares enviados por correio, dos quais 

1100 são assinantes e os restantes destinatários as associações empresarial e comercial 

da Guarda, clientes, colaboradores e instituições. São colocados em banca, por edição, 

1200 jornais com uma venda média de 800158. O jornal tem edição digital em 

www.ointerior.pt. 

 

                                                            
157 Cf. Guarda, 803 anos, in jornal O Interior de 22 de Novembro de 2002, pp. 15 a 34. 
158 Estes dados, solicitados a todos os jornais do nosso estudo, foram fornecidos pela direcção de O Interior em Janeiro de 2006.  
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5 – Análise de conteúdo 
 
 
Feito o enquadramento dos jornais, retomamos o nosso objecto de estudo: verificar, em 

termos globais, que temas são mais privilegiados nas "montras" informativas dos quatro 

semanários e qual é a proveniência dessas notícias; que tipo de fontes são mobilizadas, 

qual o âmbito, como são identificadas e qual a sua origem. Partimos do pressuposto que 

as capas dos jornais, consideradas montras privilegiadas da informação, definem o 

essencial das preocupações editoriais de cada publicação, os temas com mais impacto 

social e o tipo de fontes mais importantes.  

É neste sentido que pensamos ser importante conhecer quais são os temas mais 

seleccionados pelos jornais regionais da cidade da Guarda. 

 

A análise de conteúdo das primeiras páginas dos quatro semanários, cuja interpretação 

apresentamos a seguir, decorreu em duas fases complementares: a análise quantitativa, 

na qual procedemos a uma contabilização dos assuntos tratados nas primeiras páginas, 

correspondendo ao número de vezes que cada tema aparece, e uma análise qualitativa na 

qual tentamos inferir e avaliar a dimensão da orientação dos temas jornalisticamente 

relevantes.  

A partir do mesmo estudo de conteúdo, tendo em conta o nosso corpus de 363 notícias, 

verificámos quais as fontes consultadas. Como raramente essa avaliação se conclui 

apenas pela leitura da primeira página, uma vez que as sínteses informativas aí 

residentes nem sempre incluem a designação da fonte de informação mobilizada. 

Houve, por isso, necessidade de analisar as respectivas notícias no interior das 

publicações de modo a que a nossa pesquisa ficasse completa. Desta forma, tentamos 

avaliar qualitativamente qual a relação entre as temáticas e as fontes dominantes e 

pensar a imprensa regional no seu contexto social.  

 

Interessa-nos, portanto, não apenas a leitura dos números mas a possibilidade de os 

interpretar na sua relação com a realidade. Admitindo, naturalmente, que não são as 

parcelas numéricas que conferem, automaticamente, a objectividade mas sim a sua 

capacidade de universalidade, isto é, a possibilidade de os resultados não serem muito 

diferentes caso sejam confrontados com investigações similares. 

Entendemos que a análise de conteúdo, enquanto método de investigação sobre o 

jornalismo e a comunicação de massas com forte expansão nos anos 50, conforme 
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localiza a teórica francesa Lourece Bardin159, não é, nem nunca foi, um processo de 

leituras absolutas. Significa que não estamos perante um método infalível mas uma 

ferramenta com vantagens e limitações, em função de cada objecto de estudo.  

 

Mas é através dessa investigação que se alcançam as principais regularidades ou 

tendências da imprensa regional da cidade da Guarda. E são esses dados que nos 

permitem uma interpretação crítica, qualitativa, na tentativa de clarificar as relações de 

poder social de grupos ou instituições explícitas ou implícitas nos discursos 

jornalísticos. Ou seja, a partir das operações estatísticas da análise de conteúdo 

procuraremos extrair linhas pragmáticas de reflexão, que se prendem com o acesso ao 

discurso público, usando o contributo teórico de Teun Adrianus van Dijk160, 

investigador de origem holandesa que se tem dedicado aos estudos de análise crítica do 

discurso e que nos parece muito pertinente para a nossa reflexão.  

 

Aplicação do quadro categorial 

 

Tal como numa montra comercial a exposição dos produtos tem destaques distintos, em 

função de maior ou menor intenção apelativa, também nas primeiras páginas dos jornais 

cada notícia tem hierarquias de valor diferentes. Assim, de modo a clarificar os 

procedimentos, optámos por considerar apenas o género notícia, agrupando matérias 

estritamente informativas, ordenando-as segundo a divisão hierárquica de manchetes, 

títulos e chamadas, cuja categorização, explicada na metodologia, corresponde à forma 

mais frequente como os jornais ordenam os temas residentes nas primeiras páginas.  

 

Tudo o que os jornais revelam nas suas montras é importante, mas há notícias mais 

importantes que outras. E isso determina claramente as opções editoriais de cada um, 

pois cada título fará interpretações distintas sobre a sociedade acontecedora.  

Partindo desta tipologia, em termos de categorização, o trabalho de análise de conteúdo 

das primeiras páginas foi feito com base num quadro (em anexo) em que agrupámos os 

temas abordados, considerando as divisões mais usadas nas secções dos próprios jornais 

regionais que nos servem de estudo e que, pela sua abrangência, mais correctos nos 

parecem para organizar os assuntos por áreas distintas.  
                                                            
159 Cf. Laurence Bardin, Análise de Conteúdo, Edições 70, Lisboa, 1977, p. 18 e seguintes 
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A partir da análise de todas as notícias, procedemos a uma contabilização diferenciada 

de acordo com as seguintes categorias: Sociedade, Educação, Saúde, Justiça 

Património/Obras Públicas, Política, Economia, Cultura, Desporto, Turismo e Outros.  

Ou seja, orientámos esta categorização através do critério semântico (categorias 

temáticas: por exemplo, todos os temas que digam respeito a política ficam agrupados 

na categoria «política», enquanto que os de saúde ficam agrupados sob o título 

conceptual «saúde»), que melhor nos serve para a necessária diferenciação e 

reagrupamento segundo o género.  

 

Este processo teve duas etapas, a partir da exploração do corpus, que consistiram, 

primeiro, num inventário onde isolámos as notícias de acordo com a primeira percepção 

sobre o seu enquadramento temático e, segundo, mediante uma classificação procurando 

a melhor organização em função dos elementos comuns tendo em conta as categorias 

definidas. Pensamos, desta forma, que a análise de conteúdo efectuada assenta numa 

categorização (passagem de dados brutos a dados organizados) adequada ao contexto 

dos jornais regionais do estudo, e que julgamos agrupar, tão fiel quanto possível, os 

temas por eles abordados.  

Cremos que as categorias escolhidas cumprem os objectivos mais pragmáticos deste 

estudo, indo de encontro a algumas das principais qualidades definidas por Laurence 

Bardin161. Designadamente a exclusão mútua (cada notícia não pode existir em mais que 

uma categoria), a homogeneidade (um único princípio de classificação deve governar a 

sua organização), a pertinência (adequada ao material de análise escolhido), a 

objectividade e fidelidade (escolha e a definição de categorias bem estabelecidas) e a 

produtividade (categorias capazes de fornecer dados exactos, resultados férteis em 

índices de inferências e em hipóteses novas) 

 

Explicitamos, de seguida, as opções de classificação para cada categoria, de forma a 

perceber-se que tipo de notícias considerámos para serem englobadas em cada uma 

delas. A diferenciação e reagrupamento temático nem sempre se mostram claros, uma 

vez que muitos temas são passíveis de ser englobados em mais que uma área, como os 

                                                                                                                                                                              
160 Teun A van Dijk, Discurso, Notícia e Ideologia - Estudos na Análise Crítica do Discurso, Campo das Letras e Universidade do 
Minho, Porto, 2005. 
161 Laurence Bardin op, cit., p.120 
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de saúde e sociedade. Mas essas fronteiras estão, muitas vezes, delimitadas pelo próprio 

jornal ao situar o leitor no tema, criando ele próprio uma distinção temática através da 

indicação das respectivas rubricas.  

Mesmo assim, optámos por incluir a categoria geral «outros» para aí caberem casos de 

temas que, pela sua ambiguidade, não se situam em nenhuma outra categoria. Embora, 

no caso da imprensa regional, e pela proximidade e conhecimento que temos da 

realidade da cidade da Guarda, seja relativamente mais fácil destrinçar em que 

categorias cabem todas as notícias em destaque.  

 

A definição do quadro categorial teve também em conta vários exemplos a partir da 

leitura comparada dos jornais, de modo a que as regras aplicadas correspondessem ao 

mais completo enquadramento das notícias. Nessa comparação, houve o cuidado de não 

adoptar nenhuma arrumação temática específica de qualquer jornal, mas sim construir 

uma grelha abrangente a todos.  

Conhecidas as regras gerais de aplicação da análise de conteúdo, segue-se uma 

explicação mais pormenorizada sobre as opções de classificação por categoria. 

Na categoria Sociedade, a mais abrangente, incluem-se as subcategorias: ambiente, 

assuntos sociais, religião, trabalho e outros. No Ambiente consideram-se as notícias 

relacionadas com poluição em geral, incêndios florestais, protecção da natureza e 

animais. Em Assuntos Sociais cabem as notícias que enfoquem a pobreza, as perdas 

materiais ou humanas decorrentes de incêndios, realojamentos, problemas da terceira 

idade ou outros grupos sociais desfavorecidos ou fragilizados. Em Religião incluem-se 

notícias respeitantes as todas as práticas ou manifestações religiosas, eventos ou falas 

dos seus principais actores.  

 

Na subcategoria Trabalho incluem-se notícias que foquem problemas sociais 

decorrentes da instabilidade laboral (condições de trabalho, empresas em falência, 

salários em atraso, etc). Em Outros incluem-se todas as notícias diversas de carácter 

social cuja identificação temática se torna mais ambígua, ajudando a que os resultados 

sobre as outras subcategorias não sejam desvirtuados. 

Na categoria Educação agrupam-se notícias relacionadas com escolas, alunos, 

professores, estudos sobre a situação da educação local e regional, políticas educativas 

das autarquias ou do ministério, projectos pedagógicos, estudos científicos e 

tecnologias.  
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Na Saúde consideram-se as notícias sobre a realidade dos hospitais, centros de saúde, ou 

tudo o que tenha repercussões na saúde das pessoas.  

Na Justiça estão agrupadas notícias sobre crimes, julgamentos, detenções, assaltos, 

queixas populares sobre desordens, ameaças, e ainda informações sobre os tribunais e as 

polícias. 

Em Património/Obras Públicas incluem-se notícias sobre o estado de edifícios de 

interesse público, projectos de recuperação e edificação, achados arqueológicos, eventos 

de projecção histórica, obras municipais de impacto local ou regional, como por 

exemplo condutas de água para abastecimento de populações. 

 

No caso da Política, dada a diversidade de ângulos de que é objecto, consideramo-la no 

seu sentido mais convencional: vida partidária (tudo o que diga respeito à vida interna 

dos partidos, as suas acções externas em tempo de eleições ou fora delas); autarquias 

(actuações dos executivos, resultados de reuniões, declarações da oposição referentes à 

gestão camarária; antecipação de cenários políticos locais); assembleias municipais 

(debates, reuniões e votações); governo (projectos de desenvolvimento que dependam 

da tutela, financiamentos da administração central, medidas políticas, alterações 

legislativas com impacto local ou regional, deslocações de membros do governo em 

acções estritamente de governação, distribuição de verbas) 

Na Economia, consideram-se as notícias que falem sobre a situação da economia em 

geral, seja local ou regional, em comparação com a dimensão nacional, bem como 

notícias sobre consumo, evolução do tecido empresarial, projectos de áreas comerciais e 

industriais, negócios, preços e mercado em geral. 

 

Em Cultura, em vez da divisão por subcategorias, consideramos as notícias clássicas 

sobre todas as áreas reconhecidas como sendo de intervenção, animação ou difusão 

culturais. Tais como, teatro, música, dança, artes plásticas, presentes em eventos 

culturais, gestão de equipamentos culturais, programação. Considera-se também todas 

as manifestações socioculturais bem como festivais de cultura popular. 

No Desporto incluem-se todas as notícias do amplo campo desportivo, facilmente 

identificadas, não se justificando a sua divisão em subcategorias.  
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Na categoria Turismo consideram-se as notícias que foquem aspectos relacionados com 

os mais diversos projectos, públicos ou privados, do desenvolvimento turístico local e 

regional. A justificação desta categoria prende-se com a importância estratégica da 

Serra da Estrela, por um lado, e pelo facto do distrito da Guarda ser o que mais aldeias 

históricas possui, além das gravuras do Vale do Côa, só por si tema de grande impacto 

mediático. 

Em Outros, caberão aquelas notícias que, pela sua ambiguidade, não têm lugar em 

nenhuma das outras categorias. Para que nada fique de fora do quadro categorial, e 

considerando que haverá sempre assuntos mais marginais que importa considerar, 

incluem-se aqui temas diversos, evitando-se sobrecarregar categorias em detrimento de 

outras, desvirtuando-se os resultados. 

 

A nossa pesquisa está orientada de acordo com as seguintes hipóteses: a) estaremos 

perante um campo de informação distinto da chamada grande imprensa, no que se refere 

aos temas dominantes; e b) se as notícias da imprensa regional serão orientadas 

principalmente para as fontes oficiais, dedicando pouco espaço à mobilização mediática 

da sociedade civil. 

Tal como defendemos na introdução, esta atenção sobre as notícias de primeiro plano 

encontra justificação no facto de elas determinarem a maior parte do nosso 

conhecimento social e político. Isto é, os relatos noticiosos orientam, em grande 

medida, as nossas percepções e opiniões sobre a sociedade à qual pertencemos. 

É um facto que o jornalismo deixou de ser a única instância de mediação social 

passando a ser disputado, a montante, por fontes organizadas e profissionalizadas que 

vieram complexificar os processos sociais de recolha e selecção (gatekeeping)162 e de 

produção de notícias (newsmaking) 163 e, por conseguinte, os processos de construção 

da própria realidade social.  

                                                            
162 Este processo está associado a uma ampla pesquisa sobre as condições de construção da informação, nomeadamente o célebre 
estudo do "gatekeeping" (selecção de informação em "portões" controlados por "porteiros", havendo informação que passa e outra 
que fica retida) inspirado no conceito do psicólogo social Kurt Lewin (1947) sobre as decisões domésticas relativas à aquisição de 
alimentos para a casa. David Mannig White (1950), no seu livro «The "gatekeepers"; a case study in the selection of news», foi o 
primeiro a aplicar o conceito ao jornalismo, originando uma das tradições mais persistentes e prolíferas na pesquisa sobre as 
notícias. Basicamente, esta teoria defende que a subjectividade e as condições de produção técnicoprofissionais determinam a 
escolha e os critérios de recolha de um jornalista. Ver, a este propósito, as mudanças de paradigma do conteúdo noticioso 
comprovadas nos artigos de Harvery Molotch e Marliyn Lester, As Notícias como procedimento intencional, e Robert A. Hachett, 
Declínio de um paradigma?, in Nelson Traquina op. cit., pp: 34-51, 101-130 
163 O termo remete para o complexo processo de produção de informação sendo que a sua abordagem teórica se articula, 
principalmente, dentro de dois limites: a cultura profissional dos jornalistas e a organização do trabalho e dos processos produtivos. 
Cf. Mauro Wolf, Teorias da Comunicação, op. cit., p. 167 e seguintes  e Dennis McQuail e Sven Windahl, Modelos de 
Comunicação, op. cit., pp. 151-156. 
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Se, de um modo geral, os conteúdos dos média interferem no curso da vida em 

sociedade, então mais pertinente se torna a clarificação sobre a sua proveniência e o 

respectivo enquadramento informativo a que são sujeitos. 

Os jornais hierarquizam assuntos e temas, excluindo outros, para que a opinião pública 

se sintonize e faça coincidir o seu interesse com esta selecção. Os cidadãos delegam na 

imprensa a função de observar, mediar, analisar e intervir em seu nome. Significa que a 

compreensão que as pessoas têm de grande parte da realidade social lhes é fornecida 

pelos média. O público tem tendência para incluir ou excluir dos seus próprios 

conhecimentos aquilo que os média incluem ou excluem do seu conteúdo. É este o 

pressuposto fundamental da hipótese do agendamento (conhecida pela terminologia 

anglo-saxónica agenda-setting)164, tal como explica Mauro Wolf 165.  

 

A influência de um jornal vai muito para lá do fornecimento de um certo número de 

notícias, como se fosse um produto acabado. Ao descrever a realidade exterior, 

apresenta ao público uma lista sobre acontecimentos ou perspectivas sobre as quais, na 

sua óptica, importa ter opinião e discutir. Desta forma, o jornal fornece uma hierarquia 

temática, uma categorização, em que os destinatários podem, sem dificuldade, colocar 

essas notícias166. Em consequência dessa selecção, que determina mais interesse por uns 

assuntos do que por outros, dá-se o processo de tematização que permite o 

reconhecimento dos principais problemas que afectam uma comunidade. 

Mas esta teoria tem uma série de fronteiras não definidas, como situam McQuail e 

Windahl (1993), permanecendo «alguma incerteza sobre se a agenda-setting é 

desencadeada pelos média ou pelos elementos do público e suas necessidades ou, 

poderia acrescentar-se, pelas elites institucionais que actuam como fontes de 

informação»167.  

 

Seja qual for a perspectiva teórica, parece-nos amplamente consensual que os média 

influenciam directamente a agenda do público. Independentemente das interacções aí 

presentes e do seu carácter volátil. O que quer dizer que a dúvida sobre quem influência 

                                                            
 
164 Para uma mais completa percepção sobre a evolução da teoria do agendamento durante os seus mais de vinte anos de existência 
como conceito, ver Nelson Traquina, O Poder do Jornalismo - Análise e Textos da Teoria do Agendamento, Minerva, Coimbra, 
2000. Sobre a mesma temática, é relevante a abordagem sobre os efeitos da mediatização sobre a vida política feita por Rémy 
Rieffel, Sociologia dos Media, Porto Editora, 2003, pp. 22-43.  
165Cf. Mauro Wolf, Teorias da Comunicação, Editorial Presença, Lisboa, 1987, p.128. 
166 Idem, p. 129 
167 Denis McQuail e Sven Windahl, Modelos de Comunicação – Para o estudo da comunicação de massas, Notícias Editorial, 
Lisboa, 1993, p.96. 
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quem encontra uma diversidade de respostas igual ao número e à natureza estrutural dos 

meios de comunicação social a operar. Daí que, no entendimento de McQuail e 

Windahl, a teoria de agenda-setting tenha um estatuto de «permanente fragilidade»168.  

O curto debate sobre o poder de agendamento, tendo em conta o papel da imprensa 

regional enquanto factor de influência na construção das relações sociais da comunidade 

onde está inserida, serve-nos para a clarificação da interpretação qualitativa dos dados 

da nossa análise. Procuraremos deixar pistas sobre um dos principais pressupostos do 

debate que se prende com a capacidade alternativa da imprensa regional. 

Nomeadamente se ela, ao influir na realidade encerrando em si projectos de 

sociedade169, se pauta por uma certa diversidade de temas e de fontes, ilustrativa de 

práticas pluralistas de mobilização mediática.   

 

Há um factor relevante, já abordado, que importa não perder de vista. Tem a ver com o 

modo como os centros de poder locais, de certa forma, se apropriaram dos critérios de 

noticiabilidade, alimentando a cena mediática como palco de esgrima política, social e 

cultural. Entre o que acontece e o que o receptor capta do que acontece existem diversos 

intermediários situados a diversos níveis, convertidos em órgãos de selecção, ordenação 

e orientação da informação, que influem na relação da mensagem entre o pólo emissor 

(o jornal) e o pólo receptor (o público)170.  

Esta questão torna-se tanto mais importante porquanto o trabalho jornalístico regional, 

na senda do profissionalismo, implica delicados equilíbrios em que seja possível, 

simultaneamente, não hostilizar as fontes sem deixar de noticiar os factos.  

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                            
168 Denis McQuail e Sven Windahl, op. cit., Idem, ibidem 
169 A imprensa local define, informa, isto é, dá forma aos conhecimentos e fenómenos (...) ela nomeia, identifica, reconhece e faz 
reconhecer as entidades sociais, indivíduos, grupos ou organizações (...) É através desta actividade discursiva e cognitiva que a 
imprensa desempenha o seu papel mais profundo de mediação ou comunicação social, porquanto se trata de construir e reconstruir a 
própria realidade social. Cf. Aníbal Alves, Imprensa Local e Desenvolvimento, Cadernos do Noroeste, Vol.3 (1-2), 1990, p. 238. 
170 Cf. Manuel Vásquez Montalbán, As Notícias e a Informação, op. cit. pp. 19-21. 
 



 89

5. 1 - Interpretação de dados: temas residentes nas primeiras páginas 

 

Analisamos de seguida os dados apurados através da nossa investigação, tendo em conta 

os temas residentes nas primeiras páginas dos quatro jornais, sob duas perspectivas: as 

tendências gerais observadas e as opções temáticas de cada jornal. 

 

A constatação geral mais relevante, (vide gráfico nº 1) no que se refere aos dados da 

totalidade dos temas das 363 notícias, é que no topo dos destaques encontra-se a política 

(26,65%), seguida da sociedade (17,07%) e património/obras públicas (9,38%).  

Pelo contrário, aquele que recolhe menos tratamento mediático é a economia que 

representa apenas 2,50% do total das notícias tratadas em primeira página. 

 

 

 

Gráfico nº1 – Temas mais retratados em primeira página nos quatro semanários, no total de 363 

notícias. (valores absolutos) 
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No que diz respeito à distribuição dos temas tratados por cada jornal considerando, 

distintamente, manchete, título e chamada, os resultados são os seguintes: 

 

 

Tema mais tratado % 
Manchete A Guarda Sociedade  50% 

 Nova Guarda Política 50% 
 TB Saúde 25,20% 
 O Interior Obras Públicas/ Património 33,20% 

Título A Guarda Sociedade  50,17% 
 Nova Guarda Política 36,97% 
 TB Política 40,24% 
 O Interior Política 50% 

Chamada A Guarda Cultura 22,28% 
 Nova Guarda Política 27,46% 
 TB Política 33,33% 
 O Interior Política 27,07% 

          

                  Quadro nº 1 - Temas em destaque por jornal e por tratamento hierárquico 

 

 

Os totais representados no gráfico e do quadro antecedentes resultam da análise final do 

perfil temático de cada jornal, como se pode ver no anexo 2 (correspondente à grelha de 

análise), cujos valores nos permitem sustentar uma perspectivação comparativa entre 

eles. No que se refere às manchetes, verifica-se que, em termos gerais, os temas mais 

tratados são sociedade (22,9%) e política (20,08%) enquanto o tema com menos 

destaque é o turismo com apenas 2.1%.  

 

Por sua vez, nos títulos, que consideramos de segunda importância, dá-se mais destaque 

à política (29,5%) e à sociedade (24,6%), enquanto o desporto é o tema menos focado 

no conjunto dos quatro jornais (1,6%).  

Relativamente às chamadas, consideradas opções de terceira em termos de importância, 

mais uma vez a política (27,2%) e a sociedade (14,2%) continuam a ser os assuntos 

mais abordados, enquanto que a economia não ocupa mais do que 2,8% das atenções 

mediáticas. 
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Optámos por destrinçar as percentagens das subcategorias da grande categoria 

Sociedade, pela sua abrangência, cujos temas se distribuem da seguinte forma:  

 

 

 

 

Quadro nº 2 – Subcategorias de Sociedade (totais em 

percentagem) 

 

 

Verifica-se que a religião assume lugar de destaque. Mas destes 22,22 %, 19,44% das 

notícias sobre esta temática foram publicadas apenas pelo jornal A Guarda, ligado à 

Diocese. O que significa pouco mais de três por cento de notícias desta área presentes 

nos outros três jornais. Logo, no que se refere à categoria sociedade, é aos assuntos 

sociais (20,83%) que os jornais, na sua generalidade, dão mais importância.  

 

Esta evidência conduz-nos à percepção de que as publicações, de um modo geral, estão 

mais sensíveis a questões que digam respeito directamente à vida das pessoas, aos 

problemas sociais que mais tocam e, por consequência, mais atraem leitores. As notícias 

com ingredientes de interesse humano, capazes de sensibilizar os públicos, são 

naturalmente mais importantes sob o ponto de vista mediático, constituindo sempre um 

elemento de atracção à leitura.  

Já o trabalho e o ambiente, ambos com a mesma percentagem (9,72%) são áreas mais 

pontuais no tratamento informativo mas que, comparativamente à religião em três dos 

jornais, (TB, Nova Guarda e O Interior), recebem mais destaque.  

 

Particularizando a avaliação quantitativa por jornal e por tipologia de notícia, vejamos 

algumas comparações que nos permitem, desde já, uma primeira análise qualitativa. Ou 

seja, encontramos as principais diferenças no que diz respeito ao perfil temático de cada 

publicação, em termos gerais, podendo aferir semelhanças e/ou diferenças entre eles.  

 

Assim, no que se refere ao campo das manchetes, concluímos que o jornal A Guarda 

dedica 50 por cento da sua atenção ao tema sociedade (com a religião a dominar o peso 

percentual), enquanto o Nova Guarda dedica equivalente enfoque à política. Já o TB, no 

Religião 22,22% 

Assuntos Sociais 20,83% 

Trabalho 9,72% 

Ambiente 9,72% 

Outros 37,50% 
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conjunto das suas manchetes, dedica mais atenção ao tema saúde (25,20%), e O Interior 

confere mais destaque a assuntos de obras públicas/património (33,20%).  

Para uma leitura comparativa mais completa, ainda nas manchetes, vejamos qual a 

percentagem de destaque que os jornais concedem a cada uma das categorias. A Guarda 

privilegia a religião, integrada em sociedade, seguindo-se a saúde e o desporto, ambos 

com 4,2% das atenções principais (duas manchetes, num total de 12), enquanto a 

política e obras públicas/património se ficam com um residual destaque de 2,1%. 

(apenas uma manchete). Educação, justiça, cultura, economia e turismo não tiveram 

honras de grande destaque em A Guarda, durante o ano em estudo (2004). 

 

O Nova Guarda é o que mais destaque dá à política no lugar principal da primeira 

página. No conjunto de 12 manchetes contabilizadas, o jornal dedica-lhe metade. Segue-

se sociedade, com dois grandes títulos (4,2%), educação, saúde, economia e turismo, 

todas com uma manchete (2,1%), não se tendo verificado nenhuma nos temas de justiça, 

património/obras públicas, cultura e desporto.  

A saúde é o tema com mais destaque no TB (três manchetes, 6,3%), logo seguidas, com 

diferença apenas de uma manchete, as categorias sociedade, justiça, política (duas 

manchetes, 4,2%). Este jornal dedica ainda uma manchete para cada um dos temas 

educação, obras públicas/património e desporto (2,1%), não tendo destacado a 

economia e o turismo. 

 

Já O Interior concede quatro manchetes ao tema obras públicas/património (8,3%), 

seguindo-se a saúde (três manchetes, 6,3%), e todas com uma (2,1%) as categorias 

sociedade, educação, justiça, política e economia.  

No que se refere apenas às manchetes, torna-se claro no nosso estudo que os quatro 

jornais divergem na selecção temática. Pese embora a simplicidade da amostra, é um 

dado significativo porquanto denota a ausência de um certo mimetismo dominante na 

grande imprensa, como analisámos no primeiro capítulo. Há uma considerável 

diversidade em relação aos temas que semanalmente cada jornal mais destaca. Cada 

qual procura ocupar o seu espaço e identidade face à heterogeneidade da opinião 

pública.  

 

Esta evidência, suportada pelos dados, vem provar que a variedade de títulos é 

subsidiária de uma cobertura informativa mais abrangente, com vantagens para o leitor. 
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A concorrência jornalística de proximidade, pela qual se batem profissionalmente estes 

quatro títulos, com clara desvantagem do jornal A Guarda, traduz-se num 

enriquecimento do espaço público, que assim tem acesso a abordagens e perspectivas 

temáticas distintas.  

Por outro lado, o facto de as manchetes dos quatro títulos ilustrarem temas diferentes, 

em termos percentuais, vem reforçar o carácter autónomo de cada um, num espaço 

geográfico tão pequeno como é o da Guarda, na procura própria e na diversidade de 

temas. Em suma, a tentativa de provocar diferentes influências e de cada um marcar a 

agenda local e regional.  

 

Outro dado que nos parece relevante é a verificação de que, de um modo geral, os três 

jornais mais recentes (TB, Nova Guarda e O Interior) se batem por evidenciar os temas 

pelos quais mais facilmente podem influenciar a opinião pública dirigente, associada à 

tomada de posições ao nível político, económico e social.  

A política, a saúde e as obras públicas são os temas a que a imprensa da cidade da 

Guarda mais destaque confere. O Nova Guarda à política, o TB à saúde e O Interior às 

obras públicas.  

Significa, como refere Fernando Correia171, que há características próprias de cada 

publicação, tendo em conta factores como a linha editorial (explícita ou implícita) ou 

sensibilidade e opinião dos jornalistas envolvidos na avaliação, que determinam formas 

diferentes da actividade jornalística e da ponderação dos chamados valores-notícia. 

Entende-se por valor notícia, de forma sucinta, um quadro de valores de orientação da 

acção e rotina dos jornalistas, aplicado quase instintivamente, na avaliação do que tem 

ou não tem pertinência para entrar no espaço informativo. 

  

Tal como na grande imprensa, os jornais da Guarda focam as áreas tradicionalmente 

mais importantes, com maior propensão a acontecimentos dignos de visibilidade, para 

uma prática jornalística implicada com o meio, com as questões mais relevantes para a 

comunidade. Procuram, desta forma, assumir o papel de jornais de referência, 

considerando aqui essa catalogação clássica dos títulos em torno do binómio 

referência/popular. Sendo certo que esta distinção, no caso da imprensa regional do 

nosso estudo, esteja esbatida, uma vez que todos os jornais procuram, embora com 

                                                            
171 Fernando Correia, op. cit., p. 171 
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diferenças qualitativas, aproximar-se do que podemos designar de imprensa de 

qualidade (comprometida profissionalmente com a sua responsabilidade social).  

É o que se passa com o caso do Nova Guarda. De todos, é o jornal considerado mais 

generalista, mais apostado numa cobertura regional, num somatório de notícias de 

informação local, com um suplemento desportivo e guia do ócio, com habitual interesse 

por fait-divers (como festas particulares e o uso de muita imagem). A que se junta 

pouca sobriedade estilística e gráfica, bem como o uso de muita cor. No entanto, é o que 

mais privilegia o tema política, normalmente associado a jornais ditos de referência que 

procuram, acima de tudo, impor-se junto das fontes politicamente influentes. 

Embora, no caso, não signifique automaticamente que os assuntos de política sejam os 

que mais impacto ou interesse têm para a opinião pública. É sobretudo um tema que 

gera mais interesse pelos jornalistas, convictos de igual atenção dos leitores, uma vez 

que é daí que quase sempre se geram controvérsias, rupturas, vozes discordantes, 

oponentes, contraditórias. Enfim, a polémica como um dos principais valores-notícia.  

 

A política é, na imprensa regional, um terreno de eleição informativa, como se 

generalizou em todo o espaço mediático. Ou seja, parece amplamente consensual que é 

cada vez maior a influência dos meios de comunicação na vida política, muito pelo 

facto daqueles se terem convertido nos novos pontos de referência em detrimento das 

mensagens. De acordo com Enric Saperas172, há efeitos de carácter cognitivo173 dos 

média que nos dão uma ideia clara sobre a sua influência na opinião pública, a saber: a) 

os média incidem directamente no tipo de avaliação do público sobre a política e os 

políticos; b) incidem sobre o grau de compromisso do público com as diversas 

organizações políticas, e c) por último, os média desenvolvem uma notável incidência 

sobre o grau de consenso da sociedade quanto à agenda de temas políticos.  

 

Daqui resulta que também a imprensa regional, no seu contexto, representa um dos 

principais factores de influência na trama de relações políticas. Embora, muitas vezes, o 

tipo de cobertura esteja limitado ao eco de conferências de imprensa, umas com 

pertinência, outras pseudo eventos para atrair a atenção dos jornalistas, como ilustra 

Estrela Serrano no enquadramento teórico.  

                                                            
172 Enric Saperas, Os efeitos cognitivos da comunicação de massas, Edições Asa, Rio Tinto, Porto, 1987, pp:34-35 
173 Conjunto de consequências da acção comunicativa, de carácter público e institucional, que incidem nas formas do conhecimento 
quotidiano (dos saberes publicamente partilhados) que condicionam o modo como os indivíduos percebem e organizam o seu meio 
mais imediato, o seu conhecimento sobre o mundo e a sua orientação para determinados temas. Idem, p.21 
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Se as elites políticas da Guarda são os principais protagonistas das notícias, como se 

revela, significa que aprenderam as técnicas e as práticas dos jornalistas, marcando a 

agenda informativa, assumindo-se como as fontes que estes mais procuram. É o que 

vamos tentar clarificar com a interpretação dos dados sobre as fontes. Mas parece-nos 

pertinente evidenciar, desde já, que a vida política a nível local e regional tende a actuar 

cada vez mais em função da sua representação mediática, procurando ajustar-se às 

lógicas e rotinas de produção informativa dos jornais regionais. 

 

Verificamos, por outro lado, que a maioria das notícias da categoria política referem-se 

a factos mais ou menos polémicos sobre a vida interna dos partidos e das autarquias 

bem como sobre opções políticas ministeriais com impacto na região. Esta evidência 

pode-se ilustrar através de quatro destaques dos respectivos jornais: "Um orçamento 

falso, martelado e eleitoralista" (A Guarda, 5/11/04); "Jota em colisão com Ana Manso" 

(NG, 1/12/04); "Ana Manso e Joaquim Valente prováveis candidatos à Câmara da 

Guarda" (TB 7/10/04) e "Concelhia da Guarda do CDS demite-se" (O Interior, 3/6/04) 

 

Em termos jornalísticos, são acontecimentos que exigem os dados mínimos suficientes 

(o quê, o quem e quando) onde nem sempre há lugar para o aprofundamento da essência 

dos factos. Por norma, a notícia política vale mais pela importância da sua 

personalização, o que permite destacar para primeiro plano os rostos e as falas das 

pessoas, evitando a aridez de certos temas sem o factor humano tão essencial a uma 

informação que se quer viva, como explica Fernando Correia174.  

 

Entre as notícias políticas, que atrás referimos, há uma em particular que pode colher 

mais impacto público uma vez que antecipa para os leitores os dois mais importantes 

prováveis candidatos às autárquicas de 2005 (que acabaram por se confirmar). Desta 

forma, o jornal TB, não baseado em factos concretos mas em suposições face às 

movimentações em redor dos nomes ventilados, acaba por criar, ele próprio, um facto 

político, conseguindo provocar o debate junto das elites políticas. Trata-se, neste caso, 

de um tema que o jornal assume como «cacha» ou exclusivo, sem identificar fontes, o 

que pode estar próximo daquilo a que Mar de Fontcuberta175 identifica como «balão de 

                                                            
174 Fernando Correia, op.cit., pp. 182 e 183 
175 Mar de Fontcuberta, op. cit., p. 49 
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ensaio», isto é, informações de origem desconhecida que testam, junto do público e dos 

adversários, as eventuais decisões dos partidos para as eleições locais.  

 

Mesmo assim, estes acontecimentos políticos nem sempre são passíveis de corresponder 

a um efectivo interesse geral ou impacto concreto na comunidade. Ao invés, os temas de 

saúde e obras públicas, mais presentes no TB e em O Interior, podem corresponder 

melhor à variável da pertinência social e cívica dos temas abordados. São áreas 

temáticas que melhor correspondem às preocupações gerais do cidadão comum e que, 

por norma, mais atenção merecem por parte dos responsáveis políticos e institucionais. 

A saúde porque toca a todos e as obras públicas porque implicam com o 

desenvolvimento de projectos estruturantes para a melhoria da qualidade de vida das 

populações. 

 

Em resumo, no que refere aos dados sobre as manchetes, consideramos que os jornais 

locais em estudo correspondem, no geral, ao que chamaríamos de focalização temática 

com pertinência social. Além da habitual manchete personalizada, focada na polémica 

da esgrima política, os jornais procuram oferecer temas capazes de sensibilizar ou 

despertar os cidadãos para as problemáticas da vida pública.  

 

Mas a política tem supremacia sobre qualquer outra categoria temática. Como se pode 

verificar, ainda a partir da leitura do anexo 2, tanto nos títulos como nas chamadas. 

Analisando cada um dos jornais, no que se refere a esta categoria, em A Guarda 

contabilizamos 18 títulos, com nenhum dedicado à política, e em 49 chamadas 

encontramos 10 de política (3,9%).  

Por seu lado, o NG, em 19 títulos, dedica-lhe sete (11,5%) e mais 17 em 62 chamadas 

(6,7%). Com dez títulos, o TB dedica quatro à política (6,6%) e num conjunto de 51 

chamadas, 17 são-lhe igualmente dedicadas.  

O Interior destaca sete títulos sobre política, de um total de 14 (11,5%), e de 92 

chamadas, 25 dizem respeito a essa categoria dominante (9,8%). O NG e O Interior são 

os jornais que, no conjunto de títulos e chamadas, mais destaque dão à política. E, de 

todos, contando com as manchetes, cabe ao Nova Guarda o papel de jornal mais 

propenso ao tratamento de assuntos sobre política. 
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5.2 - Diferenças e coincidências entre os quatro jornais 
 

A nossa pesquisa conduz-nos à percepção daquilo a que podemos chamar de tendências 

no jornalismo regional da cidade da Guarda. Para melhor perceber algumas semelhanças 

e diferenças entre os quatro jornais, optámos por resumir graficamente os dados que 

revelam a frequência de tratamento temático de algumas categorias por mês. (vide 

anexo 3) 

Verifica-se que os jornais TB e O Interior procuram marcar o mesmo terreno 

informativo, numa concorrência "taco a taco", pela conquista de influência 

principalmente no espaço urbano onde actuam as elites políticas. São os que mais 

regularidade denotam no tratamento sistemático de temas sobre política, com o NG a 

procurar conquistar igual território, embora com mais informação generalista dedicada a 

vários concelhos do distrito da Guarda.  

Também na categoria justiça os jornais TB e O Interior estão mais próximos. Tratando-

se de um dos temas mais sensíveis, de mais difícil acesso aos jornalistas, obrigados a 

lidar com regras deontológicas mais apertadas, estes dois jornais denotam mais 

"agressividade". Esta evidência também pode significar que ambos os jornais partilham 

o acesso às mesmas fontes de informação, em iguais períodos. O NG procura também 

destacar temas desta categoria, embora com menos regularidade. 

 

Considerando a justiça um tema muitas vezes arredado da imprensa regional, dada a 

proximidade aos poderes e fragilidades estruturais das publicações, podemos concluir 

que, à excepção de A Guarda que tem menos autonomia redactorial, dependendo mais 

de informações institucionais do que da procura própria, os outros três jornais 

evidenciam uma cobertura socialmente pertinente.  

 

Há áreas temáticas mais propícias que outras na aproximação das opções editoriais dos 

quatro jornais, como acontece no caso das categorias educação e cultura. Quer uma quer 

outra são pouco destacadas nas primeiras páginas de todos os jornais. Denota-se uma 

tendência para que as notícias de ambas as categorias provenham mais da iniciativa dos 

actores sociais, organizações públicas ou privadas, principalmente escolas e sindicatos, 

quando fazem eco de informações relevantes ou estejam em causa eventos coincidindo 

com épocas de início e final de ano lectivo, festas académicas e outros eventos 

similares. 



 98

 

No caso da categoria educação, é notícia o que se relacione com o Instituto Politécnico 

da Guarda, uma vez que se trata da mais importante instituição educativa da cidade e do 

distrito. Foi manchete em duas situações, no mesmo jornal (O Interior), uma ilustrando 

a "polémica" em redor das eleições para a presidência e outra sobre o adiamento 

ministerial da Escola Superior de Tecnologias de Saúde. Assuntos que não foram 

tratados pelos outros três jornais, no mesmo período, o que também denota diferenças 

nas rotinas produtivas e nos circuitos informativos mais regulares de cada jornal. O 

Interior parece ter mais proximidade com fontes ligadas ao universo daquela instituição 

e consequente acesso privilegiado a informações de carácter interno. Mais uma vez, é 

digno de atenção o facto de o TB e O Interior representarem uma linha de variação 

temática mensal praticamente coincidente, assumido-se como os dois jornais mais 

concorrentes. Embora não seja de ignorar que, dos quatro jornais, ambos saem para as 

bancas no mesmo dia, à Quinta-feira. 

No que se refere à cultura, as notícias em destaque que se enquadram neste tema 

coincidem com a programação mais ou menos regular das actividades culturais e 

eventos que acontecem local e regionalmente. Neste caso, o jornal funciona como uma 

espécie de agenda ampliada das instituições promotoras, embora na presença de 

tratamento e critérios jornalísticos próprios.  

 

Outra constatação é a tendência para o reduzido destaque aos temas sobre economia o 

que traduz, precisamente, a fraqueza do sector e os estrangulamentos a que aludimos na 

breve apreciação ao universo contextual da imprensa da Guarda. É, por norma, um tema 

pouco atractivo para a opinião pública. A não ser quando estão em causa projectos de 

grande impacto para o reforço do tecido económico local e regional, com previsão de 

criação de postos de trabalho, como são o caso da Plataforma Logística de Base 

Empresarial da Guarda e a instalação de novas empresas. 

 

Importa referir, em síntese, que o domínio da política em termos gerais, mostra uma 

tendência para um tratamento preferencial sistemático em redor de forças, grupos 

partidários ou instituições que foram ganhando espaço, nas rotinas jornalísticas, pela 

regularidade de produção informativa que permitem, seja através de iniciativa deles, 

enquanto promotores interessados, ou dos jornalistas procurando questionar ou 

antecipar cenários próprios da "luta" política.  
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Face ao exposto, abrindo a novas perspectivas para futuras análises, pode colocar-se 

aqui a questão sobre se a imprensa regional, ao dedicar muito do seu tempo e espaço à 

política, estará a actuar como oponente principal relativamente a políticas autárquicas 

ou corporativas e interesses, em liberdade e independência.  

 

Não cremos que a imprensa esteja a ser controlada pelas forças políticas locais que, 

directa ou indirectamente, podem determinar, pela sua credibilidade como fontes, que 

notícias sobre política têm mais importância que outras. Em vez  disso, é pertinente 

dizer que há ideologias comuns, produzidas em conjunto, cada uma agindo dentro da 

sua esfera de influência e controlo, mas cada uma dependendo também da outra, tal 

como defende Van Dijk.176  

 

Esta maior atenção dada à política pelos jornais regionais da Guarda não significa que 

as suas ideologias básicas estejam de acordo com as das elites de poder, mas antes a 

ideia de que uma imprensa regional influente e sustentável, no espaço público, 

pressupõe uma atenção especial sobre as estruturas que mais directamente influem na 

condução do governo local e/ou regional, tal como sugere Helena Bacelar no quadro 

teórico.  

 

Por outro lado, esta situação pode ilustrar a forma como, também a nível local, um dos 

principais objectivos da luta política é fazer coincidir as suas necessidades de 

acontecimento com as dos jornalistas, cuja reflexão, a que aludimos na parte teórica, se 

encontra em Nelson Traquina177.   

Evidencia-se a tendência para que certos temas sejam sempre valorizados (a recorrência 

nem sempre é redutora uma vez que a insistência noticiosa sobre um problema pode 

ajudar a resolvê-lo) e que, por essa via, grupos sociais e políticos mais activos tenham 

mais presença nos discursos noticiosos da imprensa regional.  

Entramos, portanto, no domínio das fontes de informação cuja leitura e interpretação 

dos dados se segue. 

 

 

 
                                                            
176 Teun A. van Dijk, op. cit., p.95 
177 Nelson Traquina, op. cit., p.22 
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5.3 - Interpretação dos resultados: fontes utilizadas  

 

Tal como explicámos em termos metodológicos, a partir do mesmo corpus de análise 

(363 notícias) procedemos à leitura sobre as fontes, adoptando parcialmente a 

categorização proposta por Manuel Pinto, designadamente quanto à sua identificação 

(assumidas/explicitas ou anónimas/confidenciais); origem (fontes públicas (oficias) ou 

privadas); natureza (fontes pessoais ou documentais) e âmbito geográfico (fontes locais 

ou nacionais).  

 

No geral, todos os jornais (A Guarda, Nova Guarda, Terras da Beira e O Interior) 

seguem uma política de identificação das fontes (vide anexo 4). No total das 363 

notícias analisadas, 74,7 % (ou seja, 271) apresentam fontes de informação identificadas 

contra 25,3% (correspondente a 92 notícias) de fontes confidenciais ou anónimas.  

Em termos comparativos, no que se refere à política da identificação das fontes, 

verifica-se, em termos percentuais, que o jornal A Guarda é o que menos fontes 

anónimas usa nas notícias de primeira página (21,5%), seguindo-se o TB (24,7%), O 

Interior (26,3%) e o Nova Guarda (28%).  

 

Os dados obtidos parecem indicar que há uma tendência da imprensa regional para 

credibilizar o discurso jornalístico, considerando-se que o acto de identificar as fontes 

numa notícia a torna, aos olhos do leitor, mais credível. É um dado que reforça, de certo 

modo, o perfil profissional do jornalismo regional praticado na Guarda.  

 

Entre um discurso jornalístico com fontes que pretendem garantir a sua visibilidade e 

um outro onde as fontes se ocultam no anonimato, por protecção ou salvaguarda da sua 

posição, os quatro jornais pautam-se maioritariamente pelo primeiro. Em termos gerais, 

não há diferenças quantitativamente significativas entre os jornais analisados na 

utilização de fontes anónimas, já que todos se movem dentro do mesmo enquadramento 

sócio-político e jornalístico. Todos convergem numa política de identificação similar 

das fontes, com valores que se separam por escassos pontos percentuais, como se pode 

ver no quadro de totais do anexo 4. 

 
                                                                                                                                                                              
 



 101

Mas não se pode descorar que a utilização de fontes anónimas tem um peso 

significativo nas notícias mais destacadas (um total de 92 notícias nos quatro jornais), 

sendo pertinente concluir que se trata de uma prática comum e sistemática nas rotinas 

jornalísticas da imprensa regional da cidade da Guarda. Este facto pode encontrar 

justificação na importância da confidencialidade e confiança inerente à relação de 

interesse mútuo entre jornalistas e fontes, a que aludimos no enquadramento teórico 

deste trabalho.  

 

Sabe-se que as fugas de informação são hoje uma ferramenta fulcral na gestão 

comunicativa de grupos de oposição ou de interesses corporativos, sendo o recurso ao 

anonimato uma garantia confortável para quem quer prestar declarações que podem ser 

comprometedoras. Por outro lado, mediante o sigilo profissional de protecção das suas 

fontes, para o jornalista esta confidencialidade pode ser o único garante de notícias 

exclusivas de impacto social e político, que lhe conferem estatuto social e êxito 

profissional, segundo a análise de Mário Mesquita referenciada no primeiro capítulo do 

nosso trabalho. 

 

Tal como vimos no caso de uma manchete do TB sobre as "apostas" políticas para as 

eleições autárquicas, na análise respeitante ao domínio da categoria política nas notícias 

em destaque, há rotinas dependentes dessa lógica de troca de informações que garantem 

a introdução, no espaço público, de novos dados, novos elementos que permitem cruzar 

informações e confirmar rumores. Precisamente o que aconteceu com o caso Watergate, 

cuja fonte anónima, conhecida pela figura lendária do "garganta funda", acabou por se 

revelar.  

 

Se, por um lado, esta relação marcada pelo anonimato da fonte é uma forma de os 

jornais poderem revelar informações sensíveis, por outro pode conduzir, 

hipoteticamente, a uma «dependência oculta» e a uma maior presença de «factos 

criados» do que «factos relatados» no discurso jornalístico, como refere Mário Mesquita 

citado no enquadramento teórico. 

Esta interpretação conduz ao balanço entre acontecimento e pseudo-acontecimento, 

cujas diferenças tratámos no primeiro capítulo, nomeadamente glosando o trabalho de 

Estrela Serrano (recentemente indigitada para a nova autoridade reguladora dos média 

em Portugal) para quem as fontes promotoras da área política tendem a orientar a sua 
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acção para pseudo-acontecimentos fabricados, como se de acontecimentos reais se 

tratasse. O que levanta a questão sobre os interesses ocultos dos promotores, a 

veracidade e credibilidade das notícias e o balanceamento entre o «real» e o «virtual», 

retomando o contributo de Mesquita.  

 

Os dados recolhidos na nossa análise, tendo em conta a identificação das fontes por 

categoria temática, em cada jornal, revelam que é nas notícias alusivas à política e 

justiça que mais fontes anónimas ou confidenciais se usam. No caso da política há 28 

notícias, das 92, que não têm fonte identificada (em termos percentuais corresponde a 

28,9%) e no caso da justiça temos 15 notícias na mesma situação, o que corresponde a 

uma utilização na ordem dos 45,5%. Esta variação percentual, aparentemente 

contraditória, tem a ver com a dimensão numérica de cada categoria, conforme se pode 

verificar na leitura dos quadros apresentados no anexo referenciado. 

 

Estes dados revelam que a política e a justiça são os dois temas mais propícios ao uso de 

fontes anónimas, muitas vezes pela sensibilidade ou polémica que a matéria informativa 

pode representar. São também por isso áreas mais apetecíveis ao jogo mediático, pela 

importância que encerram em termos de valores notícia, podendo ser mais propícias ao 

jogo de estratégias e tácticas de relacionamento entre fontes e jornalistas. Há, portanto, 

uma maior tendência para o uso das fontes anónimas, pelas razões que já evidenciámos 

atrás.  

Até porque em muitos casos, como o da política, pode estar em causa a manutenção de 

laços de proximidade cuja identificação da fonte, perante o leitor, pode comprometer a 

idoneidade ou independência do jornal. Difundir uma informação polémica, segura pela 

expressão do tipo "ao que o nosso jornal apurou", compromete apenas a publicação 

mantendo-se a fonte protegida e reforçada na relação cordial e de compromisso de 

interesse mútuo.  

 

Olhando particularmente para cada jornal, permitindo uma leitura comparativa, os dados 

são ilustrativos dessa preponderância do uso de fontes anónimas, embora não em maior 

percentagem em nenhum deles, nas notícias relacionadas com as categorias de justiça e 

política. Nos jornais Nova Guarda e O Interior encontramos o mesmo peso de fontes 

anónimas e assumidas (50%) no tema justiça. O TB está igualmente perto, com 45,5% 
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de fontes anónimas neste tema, enquanto A Guarda, embora com menos notícias, 

garante 100% de fontes assumidas.  

 

No caso da política, é o TB que mais percentagem de fontes anónimas usa (39,1%). Um 

dado que indicia o seu papel de intermediário privilegiado na relação com os actores 

político-partidários locais, ora no poder ou na oposição, na habitual luta simbólica pelo 

espaço mediático como trampolim para conquistas de poder.  

No Nova Guarda é nas notícias desportivas que, em percentagem, mais se encontram 

fontes não identificadas (66,7%), tal como em O Interior (60%). Mas deve-se ressalvar 

que, neste caso, a maior parte das notícias dizem respeito a relatos desportivos do 

próprio jornalista. Significa que a fonte, apesar de não explícita no discurso, é o próprio 

jornalista. 

Ao contrário daquilo que era de esperar, na categoria política prevalecem as fontes 

assumidas, (71,1% contra 28,9%) visto que a maioria das notícias desta temática 

provém da acção comunicativa planeada por parte de Câmaras Municipais ou de 

estruturas político-partidárias locais. 

 

Com efeito, no que se refere à sua origem (fontes oficias ou privadas), verifica-se que 

no conjunto dos quatro jornais há um predomínio de fontes públicas ou oficiais (vide 

anexo 5). Das 363 notícias com destaque na primeira página de todas as publicações do 

nosso estudo, 214 citam fontes públicas (numa percentagem de 59%) enquanto que 

apenas 35 citam fontes privadas (9,6%).  

Pela sua representatividade no jornal A Guarda optámos por considerar, isoladamente, a 

Igreja como categoria de fonte. Assim, verificou-se que dela dependeram 11 notícias, 

num total percentual de 3%.  

 

A primeira conclusão pertinente, tendo em conta o nosso quadro teórico, é a de que as 

fontes oficias, mais conhecidas e habitualmente implicadas na relação permanente com 

os jornalistas, surgem praticamente cinco vezes mais nas notícias que as privadas. Trata-

se de um dado muito significativo que ilustra uma tendência da imprensa da cidade da 

Guarda para a manutenção de contactos permanentes com as fontes mais conhecidas, 

capazes de melhor garantir o necessário fluxo noticioso e respectivo enquadramento 

jornalístico. Nessas fontes estão, naturalmente, as elites políticas, económicas, sociais e 



 104

culturais com especial peso para as autarquias locais, enquanto instituições de maior 

visibilidade pública.  

É o que concluímos pela leitura sobre as fontes mais citadas (quadro nº 3), na categoria 

públicas, onde se destaca como principal fonte de informação a Câmara Municipal da 

Guarda, o que pode ser explicado pelo facto de os jornais do nosso estudo terem mais 

proximidade com esta autarquia da capital de distrito. 

 

Fontes mais citadas % 
Associação Comercial da Guarda 2
Administração do Hospital S. Martins 2
Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo 3
Câmara Municipal de Seia 2
Câmara Municipal da Guarda 9
Instituto Politécnico da Guarda 3
Ministério da Administração Interna 2
Região de Turismo Serra da Estrela 2

TOTAL      23
  

 

Quadro nº 3 – Fontes públicas mais citadas no conjunto dos quatro jornais 

 

Outra importante evidência é que, na generalidade, todos os jornais do nosso estudo 

procuram incluir na cobertura noticiosa as fontes institucionais com maior prestígio, 

hipoteticamente por representarem mais poder e, dessa forma, credibilizar o discurso 

jornalístico. O cultivo destas fontes mais poderosas, mesmo que sejam partilhadas por 

todos culminando em notícias mais homogéneas a partir de conferências de imprensa, 

por exemplo, acaba por ser um trunfo estratégico de afirmação dos jornais e dos 

jornalistas.  

 

Por outro lado, tal como na grande imprensa, também os jornalistas a nível regional, 

submetidos a uma ordem no tempo e no espaço imposta pelas empresas onde trabalham, 

precisam de rotinas de modo a processarem regularmente a sua matéria-prima. Apesar 

de se tratarem de semanários, não deixa de estar presente o principal imperativo de 

produção de notícias antes do prazo limite. Como tal, é mais seguro que essa matéria-

prima provenha de uma «rede noticiosa» mais ou menos fixa de locais e instituições 
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oficiais que se espera que gerem acontecimentos noticiáveis, como explica Nelson 

Traquina178 ao abordar, precisamente, o papel dominante das fontes oficiais.   

 

Esta situação ilustra, a nível local regional, a força que as fontes oficiais assumem no 

discurso jornalístico, tal como têm vindo a revelar as conclusões de vários estudos 

académicos sobre a relação entre jornalistas e fontes, evidenciados nomeadamente por 

Nelson Traquina e Rogério Santos.  

 

Tendo em conta os resultados da pesquisa, em termos gerais, há duas conclusões 

essenciais a retirar no que se refere à prática da imprensa regional quanto à origem das 

fontes: a primeira é que as fontes oficiais são dominantes na produção de notícias e, a 

segunda, nem todos os agentes sociais têm igual peso ou são iguais no acesso aos 

jornalistas.  

 

Recorrendo ao contexto teórico a que aludimos nesta tese, tendo em conta as principais 

conclusões de estudos neste domínio, é pertinente que se conclua que as práticas e 

rotinas produtivas na imprensa regional são muito semelhantes ao que se passa na 

grande imprensa. Sobretudo se considerarmos que 59 por cento de todas as fontes 

noticiosas usadas são oficiais, o que pressupõe um significativo domínio de canais de 

rotina institucionalizados mais propícios ao controlado por parte dessas mesmas fontes.  

 

Num cenário de autonomia de investigação dos jornalistas, que deve ser admitida no 

contexto da imprensa analisada, pode-se argumentar que esta relação de proximidade 

com as fontes oficiais significa apenas que são mais fáceis de contactar e porque são 

consideradas tanto mais informadas como mais credíveis179. 

Parece-nos, no entanto, pertinente considerar, a partir da leitura dos dados, que há 

actores sociais e políticos centrais nos relatos noticiosos e que, embora as pessoas 

comuns possam usar a imprensa, regra geral são esses que podem influenciar mais 

directamente o conteúdo das notícias de primeira página.   

 

Voltando à questão do poder social simbólico, avaliado pelo grau e os modos de acesso 

à imprensa, cremos que não é pelo facto de se registar um domínio de fontes oficiais 

                                                            
178 Nelson Traquina, A Tribo Jornalística, op. cit., p136 
179 Nelson Traquina, op. cit., p.137 
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que estas detenham o poder de controlo sobre os jornalistas. Este tenderá a acontecer, 

como sustenta van Dijk180, quando essas fontes, normalmente associadas às elites, 

forem capazes de controlar os padrões de acesso aos jornais.  

Nessa complexa relação recíproca, de trocas e negociações, os jornais regionais que 

forem capazes de controlar o discurso da elite tornam-se espaços dos quais as elites 

dependem para exercer o seu próprio poder. Desta forma, glosando o enquadramento 

proposto pelo mesmo autor, os jornais mais importantes na cidade da Guarda e no 

contexto regional podem ser eles próprios instituições de poder da elite e da 

«dominância», não só em relação ao público em geral, mas também face a outras 

instituições oficiais.  

O termo «dominância» é usado por van Dijk para classificar o abuso de poder, em 

distinção com o poder legítimo ou aceitável, referindo que esta implica usualmente 

«processos de reprodução que envolvem estratégias dirigidas ao acesso preferencial 

continuado a recursos sociais e à legitimação dessa desigualdade»181. 

 

A reflexão anterior levanta a questão sobre se a utilização das fontes anónimas está 

intimamente ligada com o grau de polémica dos assuntos tratados. Aferimos esta 

variável, por jornal, tipologia de notícias (manchete, título e chamada) e em função da 

identificação das fontes, através da análise de conteúdo explícito das 363 notícias no 

que se refere aos conflitos simbólicos entre os vários actores sócio-políticos e outros 

factos polémicos identificáveis nas peças.  

 

Verifica-se, no geral, conforme se pode ver no anexo 6, que mais de metade das notícias 

analisadas não se refere, directamente, a factos polémicos (262 contra 101 notícias). 

Outra evidência revelada é que há mais polémica residente nas notícias onde as fontes 

são identificadas (70,3%) do que naquelas onde se utiliza o anonimato das fontes 

(29,7%). Isto pressupõe que os jornais tendam a não assumir o risco de divulgar factos, 

acontecimentos, ou antecipar prováveis cenários susceptíveis de gerar polémica, sem o 

cuidado de salvaguardar a identificação das fontes. Mesmo assim é significativo que, 

em 101 notícias com ingredientes polémicos, encontremos 30 delas onde as fontes são 

anónimas. 

 
                                                            
180 Teun A.van Dijk, op. cit., p. 76 
181 Teun A.van Dijk, op. cit., p. 75 
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É de referir que, na generalidade, o TB é o jornal que apresenta notícias mais polémicas 

em grande destaque na primeira página. Como ilustram os dados do anexo 6, em 22 

manchetes consideradas com polémica, no total dos quatro jornais, 11 pertencem ao TB. 

A título de exemplo, as notícias que chegam a manchete, nestas circunstâncias, aludem 

a situações de denuncias que revelem condutas ou práticas lesivas por parte de pessoas 

ou instituições, a falta de médicos que põe em causa o funcionamento de serviços de 

emergência, as críticas de empresários dirigidas à Câmara da Guarda, as ameaças de 

comerciantes em boicotar obras, a falta de responsabilidade na conservação do 

património, entre outras.  

 

Consideramos que esta tendência de enfoque a assuntos com ingredientes polémicos 

que possam motivar grande interesse social e político, maioritariamente sustentados na 

identificação das fontes, como é o caso, pode indiciar, especialmente no caso do TB mas 

também em O Interior e Nova Guarda, uma prática jornalística comprometida com as 

questões mais substantivas que se reflectem na vida das pessoas e implicam as 

instituições com os seus compromissos sociais.  

É também por esta via que os jornais se afirmam enquanto instituições de poder junto 

das elites locais, como vimos atrás. Na medida em que não se limitam a difundir 

informações provenientes das diversas agendas planeadas pelos actores sociais e 

políticos, mas procuram focar aspectos que possam comprometer tais actores, 

provocando o debate, influenciando os contornos da realidade construída dos discursos 

públicos.  

À excepção do jornal A Guarda, que parece estar menos preocupado com essa 

tendência, preferindo uma prática noticiosa mais homogénea e com menos impacto 

público, os outros três jornais ousam confrontar protagonistas, identificando a maior 

parte. Em suma, sem generalizar, podemos estar em presença de uma imprensa regional 

que procura impor-se face a caciquismos da omnipresença dos poderes e elites locais, 

limitadores da liberdade e independência jornalísticas, apesar da sua forte conexão 

como principais fontes de informação. 

Relativamente à natureza das fontes, considerando as categorias que adoptámos a partir 

da classificação sugerida por Manuel Pinto, existe um predomínio das fontes pessoais 

(88,39%) em comparação com as fontes documentais (11,61%) – vide anexo 7. Em 

muitos casos, à vertente pessoal é associada a vertente documental.  
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Por exemplo, o TB recorre, para uma mesma notícia, simultaneamente a estes dois tipos 

de fontes de modo a tornar a informação mais sustentada. O uso mais acentuado de 

fontes pessoais significa que os jornais dão mais importância ao testemunho pessoal de 

quem dê voz enquanto protagonista ou interlocutor de um acontecimento, do que a 

informações apenas provenientes de documentos, como são os comunicados à imprensa 

ou relatórios de diversa índole. 

 

No que se refere ao âmbito geográfico das fontes, há uma predominância clara das 

fontes locais (81,54%) contra os 18,46% das fontes nacionais; sendo o TB aquele que 

recorre mais a fontes nacionais conforme se observa no quadro seguinte. Em muitos 

casos, essas fontes resultam da citação de notícias publicadas nos jornais de grande 

circulação, designadamente o  Público e o Expresso. 

 

 ÂMBITO GEOGRÁFICO DAS FONTES 
Jornais Local Nacional 

A Guarda 88,33% 11,67% 
Nova Guarda 86,36% 13,63% 

TB 70% 30% 
O Interior 79,76% 20,24% 

 

Quadro nº 4 – Âmbito geográfico das fontes nos quatro jornais 

 

Como se poderá observar no anexo 8, em temos gerais, há uma percentagem de 58,4 por 

cento de fontes locais (212 notícias em 363) e 13,2 por cento de fontes nacionais (48 

notícias). As categorias mais propícias ao uso de fontes nacionais são obras 

públicas/património e economia.  

Estes dados ilustram a preponderância das fontes locais na produção informativa da 

imprensa regional, quer pela sua crescente profissionalização, quer pelo factor de 

proximidade e interacção directa que os jornais mantêm sobretudo com as esferas 

oficiais ou públicas do seu contexto territorial.  

 

Ou seja, é pertinente admitir que o processo de informação da imprensa da cidade da 

Guarda não esteja submetido ao bloqueio no acesso às fontes, um constrangimento 

limitador ao fluxo noticioso. Pelo contrário, evidencia-se uma sistemática relação entre 

os jornalistas e as fontes, embora daí resulte que a informação circula de um número 

mais ou menos homogéneo de fontes produtoras (resultante do confirmado domínio de 
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fontes públicas ou oficias), em detrimento de um universo alargado da pluralidade das 

vozes da sociedade civil.  

A maior utilização de fontes locais que nacionais nas notícias de destaque pode não 

significar que o debate mediatizado na imprensa regional da Guarda tenha verdadeiro 

alcance cívico, no sentido de aglutinar a participação activa da generalidade das 

organizações menos consideradas enquanto fontes regulares de informação.  

 

Concluída a leitura e interpretação dos dados, quer no que se refere aos temas quer às 

fontes, estamos agora em condições de avaliar a informação obtida e submete-la à luz 

das hipóteses teóricas que deram corpo a este trabalho. Ou seja, tendo em conta os 

resultados obtidos, é agora possível verificar se as hipóteses enunciadas na introdução 

são validadas ou não.  

 

Verifica-se que os temas de política são os que têm mais destaque na imprensa regional 

estudada, exceptuando no caso do jornal A Guarda que possui uma linha editorial onde 

se privilegiam assuntos de sociedade (com especial destaque para a subcategoria 

religião). De um modo geral, os outros três jornais privilegiam assuntos de política com 

maior regularidade mediática.  

 

Esta evidência acaba por validar a nossa primeira hipótese que apontava justamente para 

o domínio dos temas sobre política nas notícias de destaque na imprensa regional da 

Guarda. O que torna mais pertinente a ideia de que esta pode ser a fórmula de os jornais 

assumirem um papel de influência junto das elites locais e constituírem-se, eles 

próprios, como instituições de poder. São, particularmente, os jornais TB e O Interior 

que mais procuram assumir um papel de interventores decisórios e de pressão junto dos 

poderes locais da cidade, tornando-se publicações eminentemente dedicadas ao espaço 

urbano onde tais elites estão centralizadas e também onde, tendencialmente, mais 

leitores podem conseguir. 

 

Outra das conclusões mais significativas reveladas na nossa pesquisa tem a ver com o 

predomínio das fontes oficiais ou públicas face às privadas, nas notícias com mais 

destaque. As primeiras são utilizadas praticamente cinco vezes mais que as segundas. 

Trata-se, portanto, de um dado que valida a nossa segunda hipótese: as fontes mais 

dominantes são as oficiais ou públicas.  
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Enunciávamos na terceira hipótese de pesquisa, que é nos temas alusivos às categorias 

de política e justiça que mais fontes anónimas ou confidenciais são utilizadas.  

Os dados comprovam esta hipótese, pois revelam que a política e a justiça são os 

terrenos mais propícios ao uso de fontes anónimas; em 92 notícias sem fonte 

identificada, 28 versam sobre política e 15 sobre justiça. Trata-se de uma prática 

hipoteticamente usada por razões de protecção da fonte e manutenção de canais 

privilegiados de informação em locais estratégicos de poder. 

Embora tal prática seja passível de levantar dúvidas sobre as motivações e 

cumplicidades no jogo das relações, podendo originar o dilema, tal como vimos no 

nosso quadro teórico, sobre as verdadeiras motivações de tais fontes. Isto é, se estas 

fontes anónimas estão a servir o jornalista, no sentido de este corresponder ao serviço 

do interesse geral dos cidadãos, ou a servir-se dele, tirando daí benefícios ao conseguir 

enquadrar no discurso noticioso determinados interesses conflituosos com o interesse 

público. 

 

Levanta-se alguma ambiguidade das práticas produtivas, sobre quem tem capacidade 

para controlar quem, sobretudo quando a utilização do anonimato dos promotores 

primários da informação está associada a notícias sobre a conflitualidade ou antecipação 

de cenários na vida partidária, muito comum na imprensa regional analisada.  

Quando um jornal avança com matéria noticiosa não baseada em factos, nem em fontes 

identificadas, mas em enquadramentos sobre hipotéticos acontecimentos, ventilados em 

surdina por fontes interessadas, a informação tem um cariz especulativo e pode estar 

manipulada em função dos interesses dessas fontes promotoras.  

 

A informação política, como vimos na nossa análise, constitui uma das áreas mais 

propensas a esta prática por ser, também, a que mais alimenta os fluxos regulares da 

produção noticiosa da imprensa regional da Guarda.  

Face à perspectiva teórica delineada sobre o processo de construção informativo, torna-

se evidente, a partir da nossa análise que, no espaço regional, as rotinas produtivas são 

consideravelmente condicionadas pelo processo social das rotinas políticas 

convencionais.  
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Noutra perspectiva da nossa análise, que de certo modo salvaguarda a conduta 

profissional dos jornalistas, conclui-se que nem sempre é nas notícias que suscitam mais 

polémica que surge a utilização de fontes anónimas. Ou seja, nota-se uma tendência 

para os jornais regionais em causa identificarem as fontes em casos de informações com 

mais polémica. O que acaba por confirmar a nossa quarta hipótese: quanto maior é o 

grau de polémica de uma notícia mais propensa é a utilização de fontes identificadas.  

 

De acordo com o enquadramento teórico, os jornais procuram, desta forma, credibilizar 

o discurso noticioso, na sua relação com os consumidores, e garantir a sua própria 

protecção contra eventuais problemas decorrentes da conflitualidade ou ruptura social e 

política entre actores opositores que as notícias ilustrem ou venham a provocar. Esta 

atitude demonstra que há, por parte dos jornalistas e responsáveis editoriais das 

publicações, uma preocupação de cumprir os pressupostos deontológicos de uma 

conduta profissional em respeito pelo critério de identificação as fontes, que o Código 

Deontológico do Jornalista defende. (em anexo) 

 

Depois de procurarmos traçar uma avaliação qualitativa, a partir da nossa análise 

empírica, e perceber a imprensa regional no seu contexto, cruzando com algumas das 

perspectivas teóricas delineadas, estamos em condições de enunciar um conjunto de 

itens representativos das tendências observadas e que constituem, em nosso entender, as 

principais características da prática jornalística da imprensa regional da cidade da 

Guarda.  

Em síntese, tendo em conta os dados e sua interpretação, consideramos que a imprensa 

regional estudada tem as seguintes características: 

a) Protagonismo do poder político local na produção de informação, pelo facto da 

informação política na sua forma convencional (vida partidária, "guerras" entre 

oposição e poder autárquico, debates municipais, entre outros) ser uma das áreas 

temáticas com mais destaque. 

b) Predomínio da esfera oficial sobre a sociedade civil, com forte papel activo das 

instituições burocratizadas enquanto fontes mais utilizadas pelos jornalistas. 

c) Prevalência de fontes identificadas, também em notícias polémicas, mas 

significativo peso na utilização de fontes anónimas, possivelmente por razões de 

protecção e de manutenção de canais de comunicação estáveis.  
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6- Conclusão  
 

Focámos nesta dissertação "Os temas e as fontes na Imprensa Regional da cidade da 

Guarda" com o objectivo de identificar a realidade empírica, tendo como objecto de 

estudo os jornais A Guarda, Terras da Beira, Nova Guarda e O Interior. Os resultados 

têm por base um trabalho de Análise de Conteúdo, cujos dados quantitativos fornecidos 

nos permitem conhecer e problematizar, através de uma interpretação crítica, as áreas 

temáticas valorizadas pela imprensa regional e a política de identificação das fontes de 

informação.  

Globalmente, quisemos conhecer o conteúdo e as fontes de informação no jornalismo de 

âmbito regional, através de um olhar sobre as primeiras páginas de quatro semanários da 

cidade da Guarda. A presente investigação partiu do pressuposto que as capas dos 

jornais são montras privilegiadas da informação mais relevante e definem o essencial 

das preocupações editoriais de cada publicação, os temas com mais impacto social e o 

tipo de fontes mais importantes para os jornalistas. 

 

No sentido de estudar o tema a que nos propusemos, desenvolvemos um quadro teórico 

que mais adequado nos pareceu para alcançar os objectivos enunciados, abrangendo as 

diversas áreas focadas, e concretizámos uma componente empírica na qual incluímos 

várias dimensões que entendemos serem pertinentes para melhor compreensão do nosso 

objecto de estudo. Procedemos a uma caracterização dos quatro semanários analisados, 

nos seus vários aspectos estruturais, contextualizando o respectivo universo territorial 

da Guarda, de modo a extrair indicadores sobre a sua realidade.  

 

Com estas opções metodológicas alcançámos os resultados de um percurso, 

impulsionador de novas questões científicas e hipóteses de trabalho, que julgamos 

clarificador do papel da imprensa regional na sociedade globalizada actual, através de 

uma visão sobre as práticas e rotinas em redor dos destaques temáticos e da utilização 

de fontes de informação.  

Quisemos, com esta investigação, dar um contributo para um melhor conhecimento da 

imprensa regional enquanto território de mediação simbólica pouco estudado entre nós. 

A nossa focagem é modesta mas pensamos ter contribuído para um melhor 
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conhecimento sobre este campo da comunicação social, tão importante para a 

identidade, cultura, educação e cidadania de uma cidade e região do interior do país. 

 

O percurso global conduz-nos à percepção de que a par de jornais que procuram o 

caminho, nem sempre fácil, da profissionalização, como acontece na Guarda, 

proliferam, por sua directa influência, estratégias igualmente profissionais das fontes. E 

que estas, sobretudo no universo da política convencional, são as que têm mais 

tendência para uma significativa presença no discurso mediático local, podendo, dessa 

forma, condicionar as rotinas produtivas e influenciar os conteúdos das primeiras 

páginas dos jornais da cidade da Guarda.  

Esta evidência que decorre da nossa investigação traduz, por outro lado, o 

reconhecimento da importância da imprensa regional por parte dessas fontes, 

correspondentes ao conjunto das estruturas locais e regionais, designadamente as 

instituições públicas que dela precisam para comunicarem com os seus públicos e 

implementarem as suas lógicas de acção quotidiana. 

 

É desta relação mútua e dominante entre fontes burocratizadas e jornalistas (coincidente 

com o que se passa na generalidade dos média, como conclui Rogério Santos citado no 

quadro teórico), que se reforça a importância dos sistemas de comunicação e 

informação pública na sociedade local. 

Pressupõem-se que a generalidade dos processos sociais implicados com o 

desenvolvimento local e regional, nomeadamente os actores mais importantes na 

condução das políticas e projectos em prol do interesse geral, dependem da acção 

informativa dos jornais. O que, por consequência, significa que o desenvolvimento de 

uma comunidade, nos seus vários domínios, também se faz por via de uma informação 

profissional e activa. 

 

A maior presença de fontes oficiais ou públicas no discurso noticioso, aliado ao 

domínio dos temas de política e consequente protagonismo do poder político, numa das 

mais importantes conclusões do nosso estudo, significa que a imprensa da Guarda se 

pauta por uma postura de conquista de poder de influência junto das principais forças 

decisórias.  
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O que quer dizer que os jornais assumem-se, também, como instituições em busca de 

poder de influência para, de alguma forma, serem desejados pelos actores sociais que 

dela precisam para aceder aos seus concidadãos.  

O espaço público local alterou-se desde que os jornais, ao assumirem a informação com 

profissionalismo, se constituíram como principais actores de construção das relações 

institucionais e políticas. Alcançar visibilidade mediática, como plataforma de assunção 

política, social e cultural, transformou-se, em muitos casos, num objectivo de primeira 

necessidade para os principais actores locais. Daí que haja tendência para um aumento 

de fontes preparadas para intervir e tentar influenciar o conteúdo noticioso da imprensa 

regional.  

 

Para a maioria dos jornalistas a credibilidade de uma notícia reside, em grande medida, 

na importância das fontes a ela ligada. Logo, significa que também na imprensa regional 

há um conjunto privilegiado de actores maiores da informação. Apesar do seu 

reconhecido compromisso de proximidade aos problemas das pessoas, a verdade é que 

não são as pessoas comuns que mais acedem aos jornais. São as elites, apoiadas pelos 

vários saberes técnicos, que mais possibilidades têm de controlar os padrões de acesso à 

comunicação social. E, nessa medida, está ao seu alcance a capacidade de influenciar os 

conteúdos das notícias. Nomeadamente através da criação e divulgação de pseudo-

acontecimentos, de que falámos no enquadramento teórico do nosso trabalho, podendo 

verificar-se o tal balanceamento entre o real e o virtual. 

 

Esta reflexão conduz-nos ao contributo fundamental do investigador Teun A. van 

Dijk182, para quem o acesso é justamente uma noção importante na análise do poder dos 

média ou da imprensa. Uma das dúvidas fundamentais do processo informativo é a que 

reside na complexidade em redor das escolhas e opções sobre os assuntos que se 

destacam, em detrimento de outros. O que verdadeiramente pesa na hora de se decidir o 

que é notícia digna de capa?  

 

Por norma, considera-se que aquilo que no discurso jornalístico se constitui como 

referente – os acontecimentos – depende do seu grau de previsibilidade. Isto é, quanto 

menos previsível for mais probabilidades tem de ser notícia. Mas qualquer 

                                                            
182 Teun Adrianus van Dijk, op.cit., p.   2005.  
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acontecimento, para ser notícia, também depende, em grande medida, do poder dos 

actores envolvidos, da sua pertinência e impacto social.  

 

Todos os jornais procuram mais do que difundir notícias comuns, provenientes dos 

mesmos locais de rotina e partilhados por todos os jornalistas. Todos querem marcar o 

seu terreno, implantar o seu nome, a sua identidade, a sua relação com o meio. E isso 

faz-se através de uma aposta qualitativa e permanente no jogo das relações entre 

jornalistas e fontes.. E quem tem influência directa no conteúdo das notícias, como 

pudemos concluir pelo nosso estudo, são os grupos de elite e as instituições centrais da 

vida pública local. No caso concreto, com a Câmara da Guarda a ter um peso 

significativo nos discursos jornalísticos. Quer seja através de comunicados, de 

conferências de imprensa ou de contactos directos com jornalistas (independentemente 

de quem toma a iniciativa) são esses os actores centrais nos relatos noticiosos.  

 

Tendo em conta que os temas políticos e as fontes oficiais são mais dominantes, há duas 

conclusões possíveis: Primeira, ou o poder está do lado dessas fontes oficiais, 

consideradas aqui como as elites e instituições públicas, ao apropriarem-se da 

capacidade de controlo dos padrões de acesso aos jornais locais; Segunda, considerando 

que a mobilização de tais fontes credibiliza  a informação, são os jornais que controlam 

o acesso do discurso das elites obrigando estas a tornarem-se dependentes deles para 

exercer o seu próprio poder183.  

 

Tendo em conta este prisma interpretativo e o nosso trabalho empírico, consideramos 

que há na nossa amostra os dois tipos de casos. Jornais que são mais propensos ao 

jornalismo de secretária, praticamente porta-voz de quem tem mais voz, como A 

Guarda e os outros três assumindo uma postura mais independente face ao poder das 

elites.  

Não significa que as elites de poder detenham um controlo objectivo sobre o discurso 

jornalístico. Esse controlo faz-se indirectamente através daquilo a que van Dijk chama 

de "ideologias comuns" que são produzidas em conjunto, cada uma agindo dentro da 

sua esfera de influência e controlo, mas cada uma dependendo também da outra.   

                                                            
183 Van Dijk, op.cit., p. 176 



 116

O autor defende a existência de um paralelismo entre as posições da elite política e 

corporativa e as dos media em determinados assuntos, uma espécie de posições 

consensuais entre uns e outros resultando em interpretações "preferidas"184. 

 

Tal como evidenciámos na introdução, os jornais regionais da cidade da Guarda, que 

nos servem de estudo, devem ser entendidos como instituições com forte relação ao 

respectivo contexto político e social. São, por isso, espaços de luta simbólica entre os 

mais diversos actores que, a montante e a jusante, com eles interagem e se relacionam.  

 

Os jornais operam, preferencialmente, num conjunto de fontes com mais capacidade de 

produção informativa, capazes de influenciar (não quer dizer controlar) os conteúdos 

noticiosos. É neste complexo jogo de acesso e de relações de interesses comuns, não 

necessariamente comprometedoras da independência jornalística, que se constrói e 

revela muito daquilo que chega às primeiras páginas dos jornais.  

A selectividade inerente aos processos de construção informativa depende não só dos 

constrangimentos organizacionais, com especial ênfase no reduzido número de 

jornalistas nas redacções, como vimos, mas de todos os factores atrás enunciados, 

designadamente a tendência para a valorização de determinados temas em função de 

outros. 

 

Isto não significa que o processo de selecção de assuntos para destaque e a respectiva 

utilização das fontes esteja, automaticamente, dominado pelo poder destas face às 

necessidades dos jornalistas. Ou que a atribuição da importância ou relevância dos 

acontecimentos possa ter implicações ideológicas. Mas cremos que ao serem 

privilegiadas fontes que, maioritariamente, se concentram na estrutura do poder político, 

estas ficam com maiores possibilidades de poder interferir nas opções jornalísticas e 

determinar perspectivas noticiosas.  

São as elites que mais capacidade têm de se apropriarem das lógicas e critérios de 

noticiabilidade, alimentando a cena mediática local e oferecendo aos jornais matéria-

prima para enquadramento informativo.  

 

                                                            
184 Van Dijk, op. cit., p. 95 
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Um dos principais desafios que se colocam aos jornais neste quadro de relações é 

equilibrar, com profissionalismo, o relato dos factos, sobretudo os mais graves, sem 

hostilizar as fontes, sob pena destas "secarem" provocando um bloqueio comunicativo 

ou mesmo institucional.  

Isto é, para além das relações estritamente comunicativas, os jornais regionais, enquanto 

empresas, precisam de garantir uma carteira de clientes publicitários capazes de os 

tornar sustentáveis e profissionais. As instituições públicas, que verificámos serem as 

mais regulares fontes noticiosas, são também, por norma, os melhores clientes na 

divulgação paga de informações de carácter administrativo, como anúncios de 

concursos públicos ou outros. 

Como é que um jornal, nestas circunstâncias, mantendo uma boa relação comercial com 

tais estruturas fundamentais, pode estar à vontade para difundir notícias que as 

envolvam negativamente? Trata-se de um dos mais complexos desafios da imprensa 

regional, justamente porque essa proximidade pode ser impeditiva de narrativas 

jornalísticas integralmente libertas de constrangimentos.  

 

Não se prova, na nossa análise empírica, que os jornais da cidade da Guarda tendam a 

cumprir, na prática, esse papel de independência, admitindo-se zonas menos claras em 

situações onde estejam em causa matérias respeitantes aos grupos ou organizações 

directa ou indirectamente ligadas às próprias empresas jornalísticas.  

Como dado para nova problematização, temos dúvidas, por exemplo, sobre qual será o 

comportamento de um jornal perante a pertinência noticiosa de acontecimentos 

negativos que impliquem os seus principais accionistas ou responsáveis. Sendo mais 

concretos, como é que o jornal A Guarda lidaria com um facto desfavorável à imagem 

da Diocese, da qual depende, ou como é que os outros três jornais, pertencentes ou com 

participação administrativa de entidades privadas, tratariam acontecimentos lesivos dos 

interesses destas? Terão, nestes casos, tendência para uma cobertura informativa 

estritamente favorável em defesa de uma imagem positiva de quem mais directamente 

dependem?   

É justamente essa proximidade que pode ter um efeito limitador da liberdade do 

jornalista, podendo conduzir a uma prática mais dócil em relação aos poderes desse 

círculo de proximidade. 
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São novas interrogações que a nossa pesquisa não esclarece, pois também não era esse o 

nosso objectivo, ficando como áreas para futuras investigações no território da imprensa 

regional.  

Este trabalho procurou apenas clarificar algumas linhas sobre a vocação e 

intencionalidade da imprensa regional, e pensamos que, no essencial, se cumpriram as 

expectativas inicialmente traçadas.  

Tendo em conta o nosso objecto de estudo e as questões de pesquisa enunciadas na 

introdução, cujos resultados do percurso interpretámos quantitativa e qualitativamente, 

entendemos que, na sua generalidade, a imprensa regional da Guarda tem traços de uma 

imprensa afastada de um modelo pré-industrial, com práticas obsoletas e rotinas 

amadoras, assumindo-se como principal plataforma de defesa dos interesses, reais ou 

não, da sua região.  

 

Por outro lado, retomando algumas das premissas do debate em redor do seu papel, 

estamos em presença de uma imprensa apenas alternativa na sua capacidade de maior 

empatia e envolvimento com a comunidade local, cuja realidade está quase sempre 

arredada do enfoque mediático global. É alternativa na justa medida do seu real 

compromisso de proximidade com os interesses gerais de uma comunidade ou região, 

procurando, em autenticidade e obediência aos principais parâmetros deontológicos, ser 

partícipe no seu desenvolvimento.  

 

Os jornais regionais procuram cumprir esse desafio ultrapassando a sua missão 

principal, que é informar, para se assumirem como federadores do meio onde se 

inserem. Nessa medida, podem ser encarados como os principais agentes de 

comunicação a favor de uma cidade e/ou região, na defesa dos seus interesses. O que os 

conduziria a uma espécie de compromisso bairrista com as causas colectivas, a favor do 

desenvolvimento local e regional, sendo legítimo encará-los como aliados dos políticos, 

como defende Estrela Serrano na abordagem teórica sobre a relação entre fontes de 

jornalistas.  

Este cenário faz sentido, na imprensa regional, uma vez que pode ser uma das formas de 

sedimentar os projectos editoriais para lá de simples veículos de informação.  

É preciso não perder de vista que, tal como qualquer projecto editorial de expansão 

nacional, um jornal regional também é um projecto empresarial, preocupado com o 

alcance social mas muito dependente dos encaixes financeiros para a sua 
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sustentabilidade económica. Não são coisas incompatíveis, como algumas perspectivas 

mais pessimistas assim o consideram, na medida em que quanto mais independência 

económica tiverem mais possibilidades têm de cumprir os objectivos de satisfazer os 

anseios do seu público-alvo.  

 

Considerando as tendências verificadas na nossa análise, é legítimo que nos 

questionemos sobre a perspectiva de encarar a imprensa regional como um campo de 

informação distinto da imprensa de expansão nacional. Tendo em conta, por exemplo, 

que a maior parte das notícias dos jornais da cidade da Guarda provém das fontes 

oficiais, não sendo, por isso, imune às investidas e estratégias dos poderes dominantes, 

deixando pouco espaço à mobilização mediática da sociedade civil.  

 

É pertinente que esta tendência evidencie, por outro lado, a reflexão em redor da 

fragilidade cívica da sociedade local em se agrupar, por exemplo, em novos 

movimentos sociais de causas comuns capazes de marcar presença na agenda dos 

jornais. Os jornais centram as suas atenções onde, naturalmente, estão localizadas as 

fontes mais capazes de garantir notícias enquanto matéria-prima de primeira 

necessidade.  

Este protagonismo das principais esferas do poder local, como ficou provado, também 

nos indica que a construção informativa da realidade pode ser maioritariamente 

agendada por tais esferas.  

Ou seja, é legítimo considerar que na origem das principais notícias da imprensa 

regional esteja o que Rogério Santos designa por "canais de rotina", de fontes 

partilhadas, enquanto entidades promotoras de comunicação planeada, facilitando o 

trabalho de redacções nem sempre motivadas ou em condições estruturais de construir o 

seu discurso noticioso a partir dos chamados "canais de iniciativa", que implicam 

pesquisa independente e a mobilização activa de fontes exclusivas.  

 

Fica por saber até que ponto os conteúdos noticiosos do jornalismo regional têm 

maioritariamente origem em informação planeada pelas fontes, através  de estratégias de 

relações públicas, como conferências de imprensa e/ou comunicados; em informação 

expontânea, isto é, em fontes ocasionais oriundas do vasto espectro social ou em 

informação investigada, que é perceptível de ter resultado de uma agenda própria, com 
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observação directa e recolha de informação em contexto concreto por parte do 

jornalista.  

A prática de cada uma destas dimensões produtivas faz toda a diferença entre uma 

imprensa regional que assume um papel activo, ao tomar a iniciativa de enquadrar os 

seus próprios temas e escolher as fontes, ou um papel passivo de mera receptora da 

informação planeada e veiculada pelas fontes.  

Trata-se de um aspecto que fica em aberto, a partir da nossa investigação, pois a sua real 

dimensão implica novas questões científicas e novas hipóteses de trabalho.  

 

Depois do cruzamento entre as informações recolhidas nas componentes teórica e 

prática desta tese, consideramos utópicas as esperanças de a imprensa regional ser 

encarada, na sua globalidade, como modelo alternativo à imprensa de massas. Uma vez 

que, no geral, extraímos dados muito precisos de que há ainda muito caminho a 

percorrer. Mas acreditamos que a sua profissionalização, presente em parte nos jornais 

do nosso estudo mas nunca acabada, contribui para uma certa ideia de regeneração de 

um espaço público adormecido, potenciando a sua capacidade racional e acção cívica 

para questionar e fazer avançar a sociedade.  

 

Para cumprir efectivamente o seu papal de relevância social é necessário que se 

assumam projectos capazes de corresponder a uma verdadeira dimensão de 

proximidade, sem dependências comprometedoras de um trabalho informativo pluralista 

e abrangente.  

E isso só é possível, em nosso entender, quando o jornalismo regional, de uma forma 

geral, conseguir uma forte conexão com o mercado publicitário comercial local e 

regional, para não depender de instituições públicas que, a troco da publicação regular 

de anúncios, entendam os jornalistas como amigos das suas causas e interesses 

particulares.  

Essa relação de proximidade, que é em simultâneo informativa e comercial, pode ser um 

dos principais bloqueios para o futuro da imprensa regional, uma vez que os jornais 

dependem de ambas as dimensões para a sua sobrevivência, sobretudo num quadro de 

baixo índice de desenvolvimento empresarial e débil tecido económico, como é o da 

Guarda.  
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Pensamos que a tendência para a recorrência de assuntos sobre política convencional e a 

comprovada conexão com as elites políticas locais, independentemente da pertinência 

social do debate e da polémica que se garantem, a imprensa regional deverá assumir o 

importante desafio de corresponder a um papel de agente de educação e cidadania 

implicada com a pluralidade das vozes e a abrangência dos temas. 

 

Este nosso percurso, que não foi fácil dado um conjunto de contrariedades pessoais, 

resulta numa dissertação naturalmente limitada mas que procura constituir um 

contributo para o conhecimento da realidade complexa da imprensa regional, 

particularmente da Guarda, mas cujas principais conclusões extraídas podem ser 

extensíveis a todo o sector em Portugal.  

Nessa medida, avançámos alguns degraus. Mas nunca os suficientes uma vez que é 

importante que outras investigações se sigam a esta e que contribuam, de forma mais 

ampla e profunda, para o questionamento deste importante sector regional do fenómeno 

comunicacional global.  
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Inquérito aos jornalistas da Imprensa Local da Guarda 

 
Este questionário constitui um suporte de apoio a um trabalho académico que estou a 
desenvolver, enquanto docente da área da comunicação, no âmbito específico da 
Imprensa Regional e Local da Guarda. 
O objectivo é conhecer o perfil dos jornalistas que trabalham nas redacções da imprensa 
local, para uma correcta caracterização sociológica da classe, sem que haja necessidade 
de os mesmos de identificarem, assegurando-se a confidencialidade de todos os dados. 
Assim, solicito a sua colaboração através da resposta às questões apresentadas, 
assinalando com um X a opção que mais se adapta à sua condição. 
 

Bem hajam pela colaboração. 
 

Victor Amaral 
 
 
Título do jornal: _____________________. 
 
 
1. Sexo:  
 Masculino   
 Feminino           
 
2. Idade: 
 
 20- 30  anos          
 30- 40  anos       
 40- 50  anos       
 50-60  anos           
 Mais de 60         
 
3. Habilitações literárias: 
 
 3º Ciclo                 
 Ensino secundário           
 Bacharelato           
 Licenciatura                  
 Pós-Graduação                
 Mestrado                          
 Doutoramento                  
 
4. Área de formação: 
 Jornalismo                   
 Comunicação Social  
 Relações Públicas   
 Marketing                    
 Publicidade    
 Nenhum    
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 Outra___________    
            Qual? ____________________________ 
       
 
5. Tempo de posse de carteira profissional: 
 
 Há mais de 1 ano         
 Há mais de 3 anos       
 Há mais de 5 anos       
 Há mais de dez anos    
            Não tem                        
 
6. Tempo de serviço: 
 
 Até 1 ano           
 Mais de um ano      
 Mais de 3 anos        
 Mais de 5 anos        
 Mais de 10 anos      
   
 
7. Vínculo laboral: 
 Efectivo                        
 Contrato a termo           
 A recibo verde              
 Estagiário (a)                
              Outro                             
 
 
8. Remuneração ilíquida mensal: 
 Salário mínimo                     
 Entre 365,70  e 500 euros    
 Entre 500 e 750 euros          
 Entre 750 e 1000 euros        
            Mais de 1000 euros              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrigado pela sua colaboração 
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Gráficos do inquérito aplicado aos jornalistas 
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Jornal * Tema Crosstabulation

24 3 6 2 6 11 13 2 7 4 1 79
30,4% 3,8% 7,6% 2,5% 7,6% 13,9% 16,5% 2,5% 8,9% 5,1% 1,3% 100,0%

16 7 5 6 8 30 6 2 9 4 0 93
17,2% 7,5% 5,4% 6,5% 8,6% 32,3% 6,5% 2,2% 9,7% 4,3% ,0% 100,0%

8 5 7 11 7 23 4 1 5 0 2 73
11,0% 6,8% 9,6% 15,1% 9,6% 31,5% 5,5% 1,4% 6,8% ,0% 2,7% 100,0%

14 7 8 14 13 33 10 4 5 4 6 118
11,9% 5,9% 6,8% 11,9% 11,0% 28,0% 8,5% 3,4% 4,2% 3,4% 5,1% 100,0%

62 22 26 33 34 97 33 9 26 12 9 363
17,1% 6,1% 7,2% 9,1% 9,4% 26,7% 9,1% 2,5% 7,2% 3,3% 2,5% 100,0%

Count
% within Jorna
Count
% within Jorna
Count
% within Jorna
Count
% within Jorna
Count
% within Jorna

A Guarda

Nova Guarda

TB

O Interior

Jornal

Total

Sociedade educação saúde justiça

Património/
Obras

Públicas Política Cultura Economia Desporto Turismo Outros

Tema

Total
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Variação do tema Cultura
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Variação do tema Economia
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Data Tema Jornal 
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Total (%) 

Sociedade A Guarda 4 13 4 8 4 8 13 13 4 17 4 8 100 
  Nova Guarda 31 13 0 6 6 13 0 6 13 13 0 0 100 
  TB 13 13 0 25 25 0 0 13 13 0 0 0 100 
  O Interior 0 0 0 0 14 21 7 14 14 7 7 14 100 
Educação A Guarda 0 0 0 0 0 33 0 0 0 33 33 0 100 
  Nova Guarda 14 0 43 0 0 14 14 0 0 14 0 0 100 
  TB 20 0 20 0 0 20 20 0 0 20 0 0 100 
  O Interior 14 0 14 0 14 14 14 14 0 14 0 0 100 
Saúde A Guarda 17 17 17 0 0 0 0 0 17 17 17 0 100 
  Nova Guarda 0 20 20 0 0 0 20 20 0 20 0 0 100 
  TB 0 14 0 14 0 14 0 14 0 0 29 14 100 
  O Interior 0 13 25 0 13 13 0 13 13 13 0 0 100 
Justiça A Guarda 0 50 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 100 
  Nova Guarda 17 17 17 17 17 0 0 0 17 0 0 0 100 
  TB 18 9 0 0 18 9 9 0 9 9 18 0 100 
  O Interior 14 7 14 21 7 0 14 0 0 7 14 0 100 
Património A Guarda 17 0 17 0 17 17 17 0 0 0 0 17 100 
Obras públicas Nova Guarda 0 13 13 25 13 0 0 0 13 0 13 13 100 
  TB 14 0 0 14 0 0 14 0 14 0 14 29 100 
  O Interior 8 8 0 8 0 8 15 8 8 15 8 15 100 
Política A Guarda 0 0 27 18 9 0 18 9 0 0 9 9 100 
  Nova Guarda 7 7 7 0 13 3 13 13 13 3 10 10 100 
  TB 9 9 13 9 9 9 4 13 4 13 4 4 100 
  O Interior 12 9 6 12 3 6 9 3 15 6 12 6 100 
Cultura A Guarda 8 15 8 0 8 8 0 15 31 0 8 0 100 
  Nova Guarda 0 0 17 0 17 0 0 17 17 0 17 17 100 
  TB 0 0 0 0 0 25 25 0 25 0 0 25 100 
  O Interior 10 10 0 0 10 0 0 10 40 0 10 10 100 
Economia A Guarda 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 100 
  Nova Guarda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 
  TB 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 
  O Interior 25 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 100 
Desporto A Guarda 0 0 0 14 14 14 14 14 0 0 29 0 100 
  Nova Guarda 0 11 0 0 11 11 11 11 11 11 11 11 100 
  TB 0 20 40 0 0 0 20 20 0 0 0 0 100 
  O Interior 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 0 100 
Turismo A Guarda 25 0 0 0 0 25 0 0 25 25 0 0 100 
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  Nova Guarda 0 25 0 25 0 25 0 0 0 0 25 0 100 
  O Interior 0 0 25 25 0 0 25 0 0 0 25 0 100 
Outros A Guarda     0   0     0   0 0 100 100 
  TB     0   0     0   50 0 50 100 
  O Interior     17   17     33   0 17 17 100 
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   Identificação das fontes 

 
 

      Explicitada Confidencial 
Total 

Count 17,0 7,0 24,0
Sociedade % within 

Tema 70,8 29,2 100,0
Count 2,0 1,0 3,0

educação % within 
Tema 66,7 33,3 100,0
Count 4,0 2,0 6,0

saúde % within 
Tema 66,7 33,3 100,0
Count 2,0 0,0 2,0

justiça % within 
Tema 100,0 0,0 100,0
Count 4,0 2,0 6,0Património/Obras 

Públicas % within 
Tema 66,7 33,3 100,0
Count 9,0 2,0 11,0

Política % within 
Tema 81,8 18,2 100,0
Count 12,0 1,0 13,0

Cultura % within 
Tema 92,3 7,7 100,0
Count 2,0 0,0 2,0

Economia % within 
Tema 100,0 0,0 100,0
Count 5,0 2,0 7,0

Desporto % within 
Tema 71,4 28,6 100,0
Count 4,0 0,0 4,0

Turismo % within 
Tema 100,0 0,0 100,0
Count 1,0 0,0 1,0

Tema 

Outros % within 
Tema 100,0 0,0 100,0
Count 62,0 17,0 79,0

JO
R

N
A

L 

A
 G

ua
rd

a 

Total % within 
Tema 78,5 21,5 100,0
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   Identificação das fontes 

 
 

      Explicitada Confidencial 
Total 

Count 13,0 3,0 16,0
Sociedade % within 

Tema 81,3 18,8 100,0
Count 5,0 2,0 7,0

educação % within 
Tema 71,4 28,6 100,0
Count 5,0 0,0 5,0

saúde % within 
Tema 100,0 0,0 100,0
Count 3,0 3,0 6,0

justiça % within 
Tema 50,0 50,0 100,0
Count 6,0 2,0 8,0Património/Obras 

Públicas % within 
Tema 75,0 25,0 100,0
Count 22,0 8,0 30,0

Política % within 
Tema 73,3 26,7 100,0
Count 5,0 1,0 6,0

Cultura % within 
Tema 83,3 16,7 100,0
Count 2,0 0,0 2,0

Economia % within 
Tema 100,0 0,0 100,0
Count 3,0 6,0 9,0

Desporto % within 
Tema 33,3 66,7 100,0
Count 3,0 1,0 4,0

Tema 

Turismo % within 
Tema 75,0 25,0 100,0
Count 67,0 26,0 93,0

 

N
ov

a 
G

ua
rd

a 

Total % within 
Tema 72,0 28,0 100,0
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   Identificação das fontes 

 
 

      Explicitada Confidencial 
Total 

Count 8,0 0,0 8,0
Sociedade % within 

Tema 100,0 0,0 100,0
Count 5,0 0,0 5,0

educação % within 
Tema 100,0 0,0 100,0
Count 6,0 1,0 7,0

saúde % within 
Tema 85,7 14,3 100,0
Count 6,0 5,0 11,0

justiça % within 
Tema 54,5 45,5 100,0
Count 5,0 2,0 7,0Património/Obras 

Públicas % within 
Tema 71,4 28,6 100,0
Count 14,0 9,0 23,0

Política % within 
Tema 60,9 39,1 100,0
Count 4,0 0,0 4,0

Cultura % within 
Tema 100,0 0,0 100,0
Count 0,0 1,0 1,0

Economia % within 
Tema 0,0 100,0 100,0
Count 5,0 0,0 5,0

Desporto % within 
Tema 100,0 0,0 100,0
Count 2,0 0,0 2,0

Tema 

Outros % within 
Tema 100,0 0,0 100,0
Count 55,0 18,0 73,0

 TB
 

Total % within 
Tema 75,3 24,7 100,0
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   Identificação das fontes 

 
 

      Explicitada Confidencial 
Total 

Count 13,0 1,0 14,0Sociedade 
% within Tema 92,9 7,1 100,0
Count 7,0 0,0 7,0educação 
% within Tema 100,0 0,0 100,0
Count 7,0 1,0 8,0saúde 
% within Tema 87,5 12,5 100,0
Count 7,0 7,0 14,0justiça 
% within Tema 50,0 50,0 100,0
Count 11,0 2,0 13,0Património/Obras 

Públicas % within Tema 84,6 15,4 100,0
Count 24,0 9,0 33,0Política 
% within Tema 72,7 27,3 100,0
Count 6,0 4,0 10,0Cultura 
% within Tema 60,0 40,0 100,0
Count 2,0 2,0 4,0Economia 
% within Tema 50,0 50,0 100,0
Count 2,0 3,0 5,0Desporto 
% within Tema 40,0 60,0 100,0
Count 4,0 0,0 4,0Turismo 
% within Tema 100,0 0,0 100,0
Count 4,0 2,0 6,0

Tema 

Outros 
% within Tema 66,7 33,3 100,0
Count 87,0 31,0 118,0

 

O
 In

te
rio

r 

Total 
% within Tema 73,7 26,3 100,0
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Jornal * Identificação das fontes Crosstabulation

62 17 79
78,5% 21,5% 100,0%
17,1% 4,7% 21,8%

67 26 93
72,0% 28,0% 100,0%
18,5% 7,2% 25,6%

55 18 73
75,3% 24,7% 100,0%
15,2% 5,0% 20,1%

87 31 118
73,7% 26,3% 100,0%
24,0% 8,5% 32,5%

271 92 363
74,7% 25,3% 100,0%
74,7% 25,3% 100,0%

Count
% within Jornal
% of Total
Count
% within Jornal
% of Total
Count
% within Jornal
% of Total
Count
% within Jornal
% of Total
Count
% within Jornal
% of Total

A Guarda

Nova Guarda

TB

O Interior

Jornal

Total

Explicitada Confidencial
Identificação das fontes

Total
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Tema * Identificação das fontes Crosstabulation

51 11 62
82,3% 17,7% 100,0%

19 3 22
86,4% 13,6% 100,0%

22 4 26
84,6% 15,4% 100,0%

18 15 33
54,5% 45,5% 100,0%

26 8 34
76,5% 23,5% 100,0%

69 28 97
71,1% 28,9% 100,0%

27 6 33
81,8% 18,2% 100,0%

6 3 9
66,7% 33,3% 100,0%

15 11 26
57,7% 42,3% 100,0%

11 1 12
91,7% 8,3% 100,0%

7 2 9
77,8% 22,2% 100,0%

271 92 363
74,7% 25,3% 100,0%

Count
% within Tema
Count
% within Tema
Count
% within Tema
Count
% within Tema
Count
% within Tema
Count
% within Tema
Count
% within Tema
Count
% within Tema
Count
% within Tema
Count
% within Tema
Count
% within Tema
Count
% within Tema

Sociedade

educação

saúde

justiça

Património/Obras
Públicas

Política

Cultura

Economia

Desporto

Turismo

Outros

Tema

Total

Explicitada Confidencial
Identificação das fontes

Total
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Origem das fontes %   Origem das fontes % 

Sociedade Igreja 55,6% Sociedade Pública 85,71%
Educação Privada 100% Educação Pública 75%
Saúde  Pública 100% Saúde  Pública/Privada 50%(cada) 
Justiça Pública 100% Justiça Pública 100%
Património Pública 75% Património Pública 80%
Política Pública 100% Política Pública 100%
Cultura Pública 100% Cultura Pública 75%
Economia Pública/Privada 50% (cada) 

TB 

Desporto Pública 75%
Desporto Privada 60% Sociedade Pública 76,92%

A Guarda 

Turismo Público 66,70% Educação Pública 100%
Sociedade Privada 92,31% Saúde  Pública 100%
Educação Pública 80% Justiça Pública 100%
Saúde  Pública 100% Património Pública 81,82%
Justiça Pública 100% Política Pública 91,67%
Património Pública 83,33% Cultura Pública 60%
Política Pública 100% Economia Pública 100%
Cultura Pública 100% Desporto Pública/Privada 50% (cada)
Economia Pública/ Privada 50% (cada) 

O Interior 

Turismo Pública/Privada 50% (cada)
Desporto Pública 66,67%     

Nova Guarda 

Turismo Pública 66,67%     
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Origem das fontes

214 59,0 59,0 59,0
35 9,6 9,6 68,6
11 3,0 3,0 71,6

103 28,4 28,4 100,0
363 100,0 100,0

Pública
Privada
Igreja
Incógnito
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Jornal *  Polémica das Notícias Crosstabulation

3 76 79
3,8% 96,2% 100,0%

,8% 20,9% 21,8%
30 63 93

32,3% 67,7% 100,0%
8,3% 17,4% 25,6%

35 38 73
47,9% 52,1% 100,0%

9,6% 10,5% 20,1%
33 85 118

28,0% 72,0% 100,0%
9,1% 23,4% 32,5%

101 262 363
27,8% 72,2% 100,0%
27,8% 72,2% 100,0%

Count
% within Jornal
% of Total
Count
% within Jornal
% of Total
Count
% within Jornal
% of Total
Count
% within Jornal
% of Total
Count
% within Jornal
% of Total

A Guarda

Nova Guarda

TB

O Interior

Jornal

Total

Sim Não
 Polémica das Notícias

Total

 
 

Jornal * Tipologia *  Polémica das Notícias Crosstabulation

2 0 1 3
2,0% ,0% 1,0% 3,0%

5 8 17 30
5,0% 7,9% 16,8% 29,7%

11 3 21 35
10,9% 3,0% 20,8% 34,7%

4 8 21 33
4,0% 7,9% 20,8% 32,7%

22 19 60 101
21,8% 18,8% 59,4% 100,0%

10 18 48 76
3,8% 6,9% 18,3% 29,0%

7 11 45 63
2,7% 4,2% 17,2% 24,0%

1 7 30 38
,4% 2,7% 11,5% 14,5%

8 6 71 85
3,1% 2,3% 27,1% 32,4%

26 42 194 262
9,9% 16,0% 74,0% 100,0%

Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total
Count
% of Total

A Guarda

Nova Guarda

TB

O Interior

Jornal

Total

A Guarda

Nova Guarda

TB

O Interior

Jornal

Total

 Polémica das Notícias
Sim

Não

Manchete Título Chamada
Tipologia

Total
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Natureza das fontes 

 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Pessoal 198 54,5 54,5 54,5 
Documental 

26 7,2 7,2 61,7 

Incógnito 139 38,3 38,3 100,0 

Valid 

Total 363 100,0 100,0   
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Tema * Âmbito geográfico das fontes Crosstabulation

48 3 11 62
77,4% 4,8% 17,7% 100,0%

12 4 6 22
54,5% 18,2% 27,3% 100,0%

17 5 4 26
65,4% 19,2% 15,4% 100,0%

11 6 16 33
33,3% 18,2% 48,5% 100,0%

18 8 8 34
52,9% 23,5% 23,5% 100,0%

54 12 31 97
55,7% 12,4% 32,0% 100,0%

22 4 7 33
66,7% 12,1% 21,2% 100,0%

4 2 3 9
44,4% 22,2% 33,3% 100,0%

12 2 12 26
46,2% 7,7% 46,2% 100,0%

9 1 2 12
75,0% 8,3% 16,7% 100,0%

5 1 3 9
55,6% 11,1% 33,3% 100,0%

212 48 103 363
58,4% 13,2% 28,4% 100,0%

Count
% within Tema
Count
% within Tema
Count
% within Tema
Count
% within Tema
Count
% within Tema
Count
% within Tema
Count
% within Tema
Count
% within Tema
Count
% within Tema
Count
% within Tema
Count
% within Tema
Count
% within Tema

Sociedade

educação

saúde

justiça

Património/Obras
Públicas

Política

Cultura

Economia

Desporto

Turismo

Outros

Tema

Total

Local Nacional incógnito
Âmbito geográfico das fontes

Total
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Estatuto da Imprensa Regional 
 Decreto-Lei n.º106/88 

A imprensa regional desempenha um papel altamente relevante, não só no âmbito 
territorial a que naturalmente mais diz respeito, mas também na informação e contributo 
para a manutenção de laços de autêntica familiaridade entre as gentes locais e as 
comunidades de emigrantes dispersas pelas partes mais longínquas do Mundo. Muitas 
vezes, ela é, com efeito, o único veículo de publicitação das aspirações a que a imprensa 
de expansão nacional dificilmente é sensível; e constitui, por outro lado, um autêntico 
veículo de difusão, junto daqueles que se encontram fora do País, daquilo que se passa 
com os que não os quiseram ou não puderam acompanhar. Além disso, tem, por regra, 
sabido desempenhar uma função cultural a que nenhum órgão de comunicação social 
pode manter-se alheio. 

A definição do Estatuto da Imprensa Regional e dos que nela trabalham é, neste 
contexto, um passo importante e fundamental. Visto num plano de justiça, e não numa 
perspectiva paternalista ou proteccionista, pode e deve ser um passo essencial e 
decisivo. 

Sem ser o único ou o último, é, todavia, um passo indispensável para que o País tenha a 
percepção clara do papel, objectivos e atribuições que a este sector são cometidos, para 
que a Administração defina, de forma justa e institucionalizada, a sua função de apoio à 
imprensa regional e para que esta - incluindo os seus trabalhadores - conheça não só as 
exigências sociais que sobre ela inpendem, mas igualmente os direitos e as regalias que 
lhe são devidos. 

Não pode deixar de salientar-se que o presente Estatuto recolheu o parecer favorável de 
todas as associações de imprensa regional, o que é significativo da concordância dos 
profissionais destas associações com as orientações ora determinadas pelo Governo. 

Assim no uso da autorização concedida pela Lei n.º 1/88, de 4 de Janeiro, o Governo 
decreta, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 201.º da Constituição, o seguinte: 

Art.º 1.º O presente diploma aprova o Estatuto da Imprensa Regional, que dele faz parte 
integrante, reconhecendo a relevância da sua função, estabelecendo a sua caracterização 
e definindo as formas de apoio a prestar quer às empresas quer aos jornalistas que a 
integram. 
 
Art.º 2.º O Estatuto da Imprensa Regional entra em vigor no 1.º dia do mês imediato ao 
da sua publicação. 

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 11 de Fevereiro de 1988. - Aníbal 
António Cavaco Silva - Miguel José Ribeiro Cadilhe - Joaquim Fernando Nogueira - 
António Fernando Couto dos Santos. 

Promulgado em 14 de Março de 1988. 

Publique-se. 
O Presidente da República, MÁRIO SOARES. 
Referendado em 16 de Março de 1988. 

O Primeiro-Ministro, Aníbal António Cavaco Silva. 
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Estatuto da Imprensa Regional 

Artigo 1.º Consideram-se de imprensa regional todas as publicações periódicas de 
informação geral, conformes à Lei de Imprensa, que se destinem predominantemente às 
respectivas comunidades regionais e locais, dediquem, de forma regular, mais de 
metade da sua superfície redactorial a factos ou assuntos de ordem cultural, social, 
religiosa, económica e política a elas respeitantes e não estejam dependentes, 
directamente ou por interposta pessoa, de qualquer poder político, inclusive o 
autárquico. 
 
Art. 2.º São funções específicas da imprensa regional: 
a) Promover a informação respeitante às diversas regiões, como parte integrante da 
informação nacional, nas suas múltiplas facetas; 
 
b) Contribuir para o desenvolvimento da cultura e identidade regional através do 
conhecimento e compreensão do ambiente social, político e económico das regiões e 
localidades, bem como para a promoção das suas potencialidades de desenvolvimento; 
 
c) Assegurar às comunidades regionais e locais o fácil acesso à informação; 
 
d) Contribuir para o enriquecimento cultural e informativo das comunidades regionais e 
locais, bem como para a ocupação dos seus tempos livres; 
 
e) Proporcionar aos emigrantes portugueses no estrangeiro informação geral sobre as 
suas comunidades de origem, fortalecendo os laços entre eles e as respectivas 
localidades e regiões; 
 
f) Favorecer uma visão da problemática regional, integrada no todo nacional e 
internacional. 

Art. 3.º Compete à Administração Central, em articulação com as autarquias locais: 
a) Garantir a livre circulação da informação a nível das comunidades regionais e locais, 
através da imprensa regional; 
 
b) Assegurar um acesso em condições especialmente favoráveis aos produtos 
informativos da agência noticiosa nacional, através de acordos ou contratos-programa 
celebrados com esta entidade; 
 
c) Fomentar a institucionalização de mecanismos de relacionamento da imprensa 
regional com outros meios de comunicação social, tendo em vista a complementaridade 
das respectivas actuações a nível regional e local, respeitando-se o conceito de empresa 
multimédia, a livre iniciativa e a concorrência; 
 
d) Contribuir para a correcção progressiva dos desequilíbrios informativos regionais e 
locais, através do estabelecimento de incentivos não discriminativos para o 
desenvolvimento da imprensa regional; 
 
e) Contribuir para a formação de jornalistas e colaboradores da imprensa regional, 
designadamente apoiando a formação inicial e estágios adequados à sua 
profissionalização, especialização e reciclagem; 
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f) Institucionalizar medidas de apoio tendentes à criação de condições para a sua 
viabilidade técnica e económica, aplicáveis no respeito pelos princípios de 
independência e pluralismo informativo; 

 
g) Apoiar e estimular o associativismo a nível da imprensa regional; 
 
h) Facultar estudos e apoiar tecnicamente as associações de imprensa regional em 
projectos de importância relevante para o desenvolvimento do sector; 
 
i) Assegurar a articulação da imprensa regional com os programas de desenvolvimento 
regional. 

Art. 4.º 
1 - Os apoios referidos no artigo anterior poderão ser directos ou indirectos e serão 
atribuídos segundo critérios gerais e objectivos a constar de diploma próprio e em 
esquemas participativos com associações de imprensa regional. 
 
2 - Os apoios referidos no número anterior poderão ainda ser atribuídos de acordo com 
as prioridades e critérios de desenvolvimento regional, sempre que se justifique a 
concentração de instrumentos e de intervenções para o desenvolvimento integrado de 
determinada zona ou região. 
 
3 - Os apoios directos são de natureza não reembolsável, revestindo as formas de 
subsídios de difusão, de reconversão tecnológica ou de apoios à cooperação e para a 
formação profissional de jornalistas e outros trabalhadores da imprensa. 
 
4 - Os apoios indirectos traduzem-se na comparticipação dos custos de expedição, na 
bonificação de tarifas dos serviços de telecomunicações ou na comparticipação nas 
despesas de transporte de jornalistas. 
 
5 - Excepcionalmente, de acordo com as disponibilidades orçamentais, poderão ser 
programadas outras modalidades de apoio adequadas à resolução de problemas 
específicos da imprensa regional. 
 
Art. 5.º 
1 - Consideram-se associações de imprensa regional as associações de empresas 
jornalísticas que editem as publicações referidas no artigo 1.º e as associações de 
jornalistas do sector que tenham por objectivo a realização de interesses comuns e a 
prossecução de acções em benefício dos seus associados. 
 
2 - As associações de imprensa regional legalmente constituídas à data da entrada em 
vigor do presente diploma são declaradas pessoas colectivas de utilidade pública, com 
todos os direitos e obrigações aplicáveis, devendo requerer a sua inscrição no registo a 
que se refere o Decreto-Lei n.º 460/77, de 7 de Novembro. 
 
Art. 6.º 
1 - Para além dos jornalistas profissionais que exerçam as suas funções em publicações 
da imprensa regional, são ainda considerados jornalistas da imprensa regional os 
indivíduos que exerçam, de forma efectiva e permanente, ainda que não remunerada, as 



 163

funções de director, subdirector, chefe de redacção, coordenador de redacção, redactor 
ou repórter fotográfico das publicações referidas no artigo 1.º do presente Estatuto. 
 
2 - Os indivíduos referidos no número anterior têm direito à emissão de um cartão de 
identificação próprio. 
 
3 - Os indivíduos que, embora não exercendo as funções previstas no n.º 1, sejam 
todavia, colaboradores ou correspondentes das publicações da imprensa regional têm 
igualmente direito à emissão de um cartão de identificação. 
 
4 - Os cartões emitidos nos termos do presente artigo não substituem os documentos de 
identificação previstos na legislação em vigor. 
 
5 - Os cartões referidos nos n.ºs 2 e 3 serão de modelos a aprovar por despacho do 
membro do Governo Responsável pela comunicação social. 
 
6 - Os pedidos de cartões referidos nos n.ºs 2 e 3 deverão ser formalizados em 
requerimento dirigido ao director-geral da Comunicação Social, acompanhado dos 
seguintes elementos: 
a) Bilhete de identidade ou certidão de nascimento; 
 
b) Três fotografias recentes, tipo passe; 
 
c) Certificado de habilitações literárias no mínimo correspondentes à escolaridade 
obrigatória, reportada ao tempo em que o requerente abandonou o sistema de ensino; 
 
d) Declaração do director da publicação onde trabalha, comprovativa da função aí 
exercida. 
 
7 - Os cartões referidos no n.º 3 serão fornecidos gratuitamente no seguimento de 
pedido fundamentado, dirigido ao director-geral da Comunicação Social. 
 
8 - Os titulares dos cartões referidos no n.º 1 são obrigados a devolvê-los à Direcção-
Geral da Comunicação Social (DGCS) logo que deixem de exercer as funções para que 
estavam credenciados. 
 
9 - A direcção da publicação respectiva é igualmente obrigada a comunicar à DGCS a 
cessação de funções por parte dos titulares dos cartões de identificação previstos no 
presente artigo. 
 
Art. 7.º 
1 - Constituem direitos dos jornalistas da imprensa regional: 
a) A liberdade de criação, expressão e divulgação; 
 
b) A liberdade de acesso às fontes de informação; 
 
c) A garantia de sigilo; 
 
d) A garantia de independência. 
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2 - O direito referido na alínea b) do número anterior abrange o livre acesso às fontes de 
informação dependentes da administração directa ou indirecta do Estado, das entidades 
autárquicas ou outros entes públicos cujo âmbito de funcionamento incida 
fundamentalmente na localidade ou região sede do órgão de imprensa regional em que 
exerçam funções, sem prejuízo das restrições gerais estabelecidas na Lei de Imprensa. 
 
3 - Para efectivação do disposto no número anterior são reconhecidos aos jornalistas da 
imprensa regional em exercício de funções os seguintes direitos: 
a) Não serem impedidos de desempenhar a respectiva função em qualquer local de 
acesso público onde a sua presença seja ditada pelo exercício da sua actividade; 
 
b) Não serem desapossados do material utilizado ou obrigados a exibir os elementos 
recolhidos, a não ser por mandado judicial nos termos da lei; 

 
c) Serem apoiados pelas autoridades no bom desempenho das suas funções. 
 
Art. 8.º Constituem deveres fundamentais dos jornalistas da imprensa regional: 
a) Respeitar escrupulosamente a verdade, o rigor e objectividade da informação; 
 
b) Respeitar a orientação e os objectivos definidos no estatuto editorial da publicação 
em que trabalhem; 

 
c) Observar os limites ao exercício da liberdade de imprensa nos termos da lei. 
 
Art. 9.º A imprensa regional continua a reger-se pela Lei de Imprensa em tudo o que 
não estiver previsto no presente Estatuto. 
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Estatuto Editorial do Nova Guarda 

 

 

 

 
1. O Jornal Nova Guarda é um órgão de comunicação social de âmbito regional, 

sendo a sua área de cobertura a Beira Interior; Independente face aos poderes 

político, religioso ou qualquer outro. 

2. O Jornal Nova Guarda tem a periodicidade semanal. 

3. Como objectivo editorial principal o Jornal tem: a cobertura da actualidade, 

da Beira Interior, com especial incidência na Guarda e seu Distrito, qualquer 

que seja a sua característica. 

4. No âmbito dos seus objectivos procurará divulgar os valores da Beira Interior e 

as suas Gentes. 

5. Será, ainda, preocupação especial tratar a problemática da Solidariedade e 

Segurança Social e divulgar as actividades das instituições a essas áreas 

dedicadas. 

6. Informar todos os naturais da região, qualquer que seja a sua residência, dos 

eventos que aqui decorrem.  

7. Informar com rigor, objectividade e imparcialidade. 

8. O Nova Guarda compromete-se a respeitar os princípios deontológicos da 

imprensa e ética profissional.  
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Anexo 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 168

 

 

 

Estatuto Editorial de O Interior 

 

 

O INTERIOR será um jornal semanal de informação geral, com 

carácter regional, incluindo também assuntos de carácter nacional, 

orientado por critérios de criatividade e sem dependência de qualquer 

ordem. 

 

O INTERIOR aposta numa informação diversificada, abrangendo 

assuntos de carácter geral, na região do interior e transfronteiriça, 

procurando corresponder ao interesse e motivação de um público 

diverso. 

 

O INTERIOR considera importante divulgar os eventos culturais e 

actividades ligadas à educação e ao desporto. 

 

O INTERIOR tem opinião plural e os seus colaboradores têm diversas 

motivações sociais, políticas, religiosas e outras. 

 

O INTERIOR é um agente de formação e informação, promovendo a 

análise e o debate dos problemas regionais, em prol do 

desenvolvimento da região. 

 

O INTERIOR é responsável perante os leitores, numa relação clara e 

independente. 
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Anexo 13 
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