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Após a sua apresentação à comunidade científica e ao público em geral, com a publicação, em
janeiro transato, do número 0, a Revista Portuguesa de História da Comunicação está de volta
para a sua segunda edição de 2017. Este número 1 procura dar continuidade ao projeto que se
apresentou na edição anterior, nomeadamente servir de plataforma aos historiadores da
comunicação para que, nas suas páginas, possam dar a conhecer as suas investigações e para
permitir a discussão sobre esta área de saberes. Aliado a estes dois pressupostos, e de uma
perspetiva mais ampla, a RPHC pretende, ainda e sempre, contribuir para a difusão do
conhecimento científico.
No seguimento de uma criteriosa avaliação por parte dos membros do Conselho Editorial,
foram cinco os artigos escolhidos para figurarem no número 1 da Revista Portuguesa de
História da Comunicação. É de realçar a qualidade dos textos seleccionados bem como a
competência demonstrada pelos membros que participaram neste processo avaliativo. A
autoria destes artigos reparte-se por investigadores portugueses e espanhóis, que se juntam
num curioso encontro entre a pesquisa que se vai realizando nos dois países.
Ao contrário do número 0 que teve, para além da edição online, uma edição especial em papel,
esta edição será exclusivamente online.
O primeiro artigo deste número 1, “Sátira periodística y sensación anticlerical en la España del
primer tercio del siglo XX”, da autoria de Antonio Laguna Platero e Francesc-Andreu Martínez
Gallego, reporta-nos para os primeiros anos do século XX e para a relação entre a imprensa
satírica e os ideais anticlericais das classes populares espanholas. Os autores procuram
mostrar que os meios de comunicação da época, pretendendo estabelecer a sua hegemonia,
foram usados para propagar tanto as ideias clericais como as anticlericais e que a imprensa
satírica desta época, que teve como expoente máximo o semanário La Traca, se muniu das
mais variadas estratégias para desempenhar o seu papel de opositor ao clericalismo (que foi
apoiado durante muito tempo pelo poder político).
Helena Lima faz-nos recuar a finais do século XIX e apresenta o artigo “A evolução editorial do
Jornal de Notícias e a inclusão de elementos de jornalismo popular”. A autora informa que o
JN, publicação que nasceu com um caráter político e que esteve, desde o seu início, ligada ao
Partido Regenerador, evoluiu, já em inícios do século XX, para um formato de imprensa mais
popular, acessível a um público mais vasto e diferente do habitual. Notada esta evolução, a
autora analisa algumas das formas de jornalismo popular encontradas.

O século XIX e o início do século XX voltam a ter destaque no artigo assinado por Jorge Pedro
Sousa e Patrícia Teixeira, “Belas páginas esquecidas da história do jornalismo português: as
três primeiras gerações de revistas ilustradas e a vulgarização da informação iconográfica na
imprensa portuguesa (1835-1935)”. Levando-nos para os primórdios das revistas ilustradas
em Portugal, 1835, os autores definem três gerações destas publicações: a primeira de caráter
mais enciclopédico; uma segunda apelidada de geração de transição, onde já se narravam
acontecimentos da atualidade; e a terceira e última geração de revistas ilustradas que já
combinava as notícias escritas com a cobertura gráfica das mesmas.
Afastando-se, de certa forma, das investigações apresentadas até aqui, Nuno Moreira, no
artigo intitulado “Da História da Historiografia à História e Historiografia da Comunicação:
algumas

observações

teórico-metodológicas”

procura

demonstrar

que

a

História

da

Historiografia é uma disciplina que promove relações com outros âmbitos, destacando, neste
caso, a História e Historiografia da Comunicação, muito importantes para enfrentar os desafios
das sociedades contemporâneas. O autor discorre, ainda, sobre o lugar da História da
Comunicação, discutindo a sua pertinência e importância (ou falta dela) e analisando algumas
das suas práticas atuais, numa tentativa de “pôr” a dialogar a História da Historiografia com a
História e Historiografia da Comunicação.
O último artigo é da autoria dos jornalistas Wilton Fonseca e Mário de Carvalho que
resolveram, e bem, enveredar pelo mundo académico e mostrar alguma da investigação que
se encontram a fazer sobre as agências de notícias. Em “Para a história do jornalismo de
agência em Portugal”, os autores contam-nos como surgiram as primeiras agências noticiosas
portuguesas, a Lusitânia, em 1944, e a Agência de Notícias e Informações, ANI, em 1947, bem
como todas as vitórias e dificuldades que as mesmas tiveram de vivenciar.
Num momento em que as férias de verão estão a terminar e que as baterias estão quase
carregadas para um novo ano letivo, espera-se que a imersão pelas páginas desta revista sirva
de inspiração para uma reentré mais animosa.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------

Antonio Laguna Platero e Francesc-Andreu Martínez Gallego
Sátira periodística y sensación anticlerical en la España del primer
tercio del siglo XX
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sátira periodística y sensación anticlerical en la España del primer tercio del siglo
XX1
Journalistic satire and anticlerical sensation in the Spain of the first third of the 20 th
century
Antonio Laguna Platero (Universidad de Castilla la Mancha)
Antonio.laguna@uclm.es
Francesc-Andreu Martínez Gallego (Universidad de Valencia)
Francesc.martinez@uv.es
Resumen
El trabajo indaga sobre la relación entre la prensa satírica y las ideas anticlericales de las
clases populares españolas. Se considera el hecho de que el clericalismo, tanto como el
anticlericalismo, se nutrió de medios de comunicación que pretendían establecer su hegemonía
en la esfera pública. Y se estudian las estrategias de la prensa satírica republicana, y en
especial del semanario La Traca, el de mayor tirada de la historia del periodismo español hasta
la Guerra Civil, para contrarrestar las ideas dominantes del clericalismo.
Palabras clave: Prensa satírica; clericalismo; anticlericalismo; republicanismo; hegemonía.
Resumo
O trabalho indaga sobre a relação entre a imprensa satírica e as ideias anticlericales das
classes populares espanholas. Considera-se o facto de que o clericalismo, tanto como o
anticlericalismo, se nutriu de meios de comunicação que pretendiam estabelecer sua
1

Este trabajo se inscribe en el Proyecto I+D+I, Cambios en la empresa periodística: la
estrategia del sensacionalismo. Su emergencia histórica en España y América, código
CS02015-66667-R, que cuenta con la financiación de MIMECO-FEDER.
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hegemonía na esfera pública. E estudam-se as estratégias da imprensa satírica republicana, e
em especial do semanário LaTraca, o de maior atirada da história do jornalismo espanhol até a
Guerra Civil, para contrarrestar as ideias dominantes do clericalismo.
Palavras-chave:

Imprensa

satírica;

clericalismo;

anticlericalismo;

republicanismo;

hegemonía.
Abstract
The work investigates the relationship between the satirical press and the anticlerical ideas of
the Spanish popular classes. It is considered the fact that clericalism, as well as anticlericalism,
was nourished by media that to stablish his hegemony in the public sphere. And they study the
strategies of the republican satirical press, and specially the weekly La Traca, the one of elder
thrown of the history of Spanish journalism until the Civil War, to counter the dominant ideas
of the clericalism.
Keywords: Satirical press; clericalism; anticlericalism; republicanism; hegemony.

Cultura Republicana, conciencia anticlerical y acción popular
Que la Segunda República española llegase a través de unas elecciones municipales leídas en
clave plebiscitaria implica la existencia previa de una muy arraigada cultura política
republicana. Sólo así es posible entender no sólo el resultado electoral de la jornada del 12 de
abril de 1931, sino el hecho de que insignes monárquicos, como el conde de Romanones,
aceptasen que los amaños electorales yo no podían frenar por más tiempo la “voluntad
nacional”, esto es, el muy arraigado ímpetu republicano.
En este trabajo nos proponemos abordar el papel histórico que las revistas satíricas pudieron
tener en la cultura política republicana y, por ende, en el cambio político de 1931. Nuestra
primera hipótesis es que estas revistas, o al menos una porción de las mismas, lograron
convertirse en el antídoto de la institución más propagada y fotografiada hasta entonces, la
monarquía (Laguna, 2015: 25). Nuestra segunda hipótesis es que, tras el 14 de abril, de
nuevo una porción del revisterismo satírico tendrá un papel relevante en la lucha ideológica, al
confrontarse con la organización propagandista más potente, más extendida y con más
capacidad de comunicación jamás creada, la Iglesia.
La interpretación que del anticlericalismo español hace el antropólogo Manuel Delgado (2012)
resulta aquí operativa. Según el, se trató de una suerte de revolución pendiente hija de la
modernización que promulgaron los liberales durante la revolución burguesa, en la búsqueda
de la separación de la Iglesia y el Estado y la secularización de la sociedad. Por su origen
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nítidamente liberal, el heredero primero y mayor del anticlericalismo fue el continuum liberal
que representó el republicanismo, aún en sus diferentes variantes. El republicanismo, en tanto
que liberalismo popular, estableció el puente para que otros movimientos populares, tales
como el socialismo o el anarquismo de finales del siglo XIX, hiciesen suyas las pautas del
anticlericalismo. El objetivo del anticlericalismo no era tanto la Iglesia como “la institución
religiosa de la cultura” y el orden (ritual) que la Iglesia administraba.
Que el cardenal Segura lanzase una pastoral condenando la proclamada República y llamando
a los católicos contra “los enemigos de Cristo”, no ayudó a desarticular tensiones, puesto que
no sólo suponía confrontarse con el laicismo republicano, sino que mostraba el miedo a perder
el protagonismo desempeñado hasta entonces en la vida pública (López, 2013: 103). Las
manifestaciones anticlericales fueron la consecuencia inmediata (Álvarez, 1993). La conciencia
del triunfo republicano, para muchos españoles, pasaba por la destrucción de una institución
que simbolizaba una cultura y unos valores que identificaban dañinos y opresivos. Y así se
manifestó de forma violenta en mayo de 1931. Historiadores del régimen franquista, como
Arrarás (1970: 125-132), o de la Iglesia, como Cárcel Ortí (1990: 142), no dudan en situar las
manifestaciones anticlericales como expresión central que define al nuevo régimen republicano
y preludia lo sucedido en 19362.
A partir del concepto gramsciano de hegemonía, Raymond Williams (2008:12), diseccionó el
concepto de cultura como un marco de organización de la experiencia, un ámbito donde nacen
y circulan las diversas formas de significación En palabras de Stuart Hall, la cultura popular
sería “un lugar donde se crean comprensiones sociales colectivas; un terreno en el que se
juega la política del significado en un intento de ganar adeptos para modos concretos de ver el
mundo” (Storey, 2002: 17-18). Traducido en términos existenciales: un “campo de
experimentación de las grandes y de las pequeñas creaciones, pero también el marco de
referencia con el que los individuos percibimos el mundo, nos adaptamos o lo transformamos”
(Gramsci, 2007: 37).
El terreno de juego de la política del significado confrontó, pues, la institución religiosa de la
cultura con el anticlericalismo republicano popular. Una porción de publicaciones satíricas –
tanto como la Escuela Moderna de Ferrer y Guardia, o las proclamas anarquistas para vivir sin
dios ni amo– contribuyeron a cuestionar la hegemonía cultural de la Iglesia y, por esa razón,
se vieron perseguidas y rechazadas por el poder en cada momento. Dentro el maremágnum de
la sátira impresa española del primer tercio del siglo XX, destacará el editor valenciano Vicente
Miguel Carceller, fusilado en junio de 1940 bajo el argumento de haber publicado un
2

El golpe de Estado de julio de 1936 desencadenó una intensa revolución y una guerra civil.
Comenzó entonces una orgía de sangre. Los golpistas pusieron en práctica el principio de la
eliminación del contrario y ello supuso 100.000 vidas durante la contienda y unas 50.000
durante la posguerra. Allí donde la sublevación fue derrotada, la violencia revolucionaria dejó
tras de sí unas 55.000 víctimas. El grupo más intensamente perseguido fue la Iglesia católica y
sus representantes, con casi 7.000 víctimas mortales.
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semanario que… “se dedicaba de la manera más baja, soez y grosera a insultar a las más altas
personalidades representativas de la España Nacional, de la dignidad de la Iglesia y los
principios informantes del Glorioso Movimiento Salvador de Nuestra Patria”3.
La construcción y la confrontación de dos culturas
La prensa satírica no puede ser vista como un objeto de entretenimiento durante el período
que va de la revolución burguesa hasta la guerra civil. Hasta 1931, el derecho al goce, a reír y
a disfrutar, a transgredir lo establecido mediante el humor había quedado censurado por una
institución que prometía la vida eterna, pero exigía a cambio una moral seria y estricta. La risa
y la religión nunca se llevaron bien. Corresponde a Mijail Bajtin (2003: 7) haber puesto de
manifiesto como en la Edad Media, “el mundo infinito de las formas y manifestaciones de la
risa se oponía a la cultura oficial, al tono serio, religioso y feudal de la época”. Cuando la
burguesía liberal quiso derribar tal edificio feudal, utilizó diferentes formas de agresividad:
entre ellas, la sátira.
La sátira horaciana, correctora de costumbres, la sátira de norma baja en acepción de Frye
(1957), que abundó en la Ilustración y tuvo como máximo representante al periódico El
Censor, se vio sustituida con el inicio de la revolución, a partir de 1808, por una sátira de
norma alta, que no sólo hacía crítica social, sino que pretendía reducir al absurdo los
presupuestos que venían sosteniendo el Antiguo Régimen. Uno de los muchos periódicos del
Cádiz de las Cortes (1810-1814) fue la Abeja Española. De carácter jocoso, fue tal vez el más
popular en la defensa de posiciones liberales. Sus redactores, Bartolomé José Gallardo y José
Mejía Lequerica, enfrentaron temas tan vigentes como la abolición de la Inquisición y se
situaron en las antípodas del continuismo feudal de los serviles o absolutistas. Así pues, la
sátira política contemporánea nacía del liberalismo exaltado contra el Antiguo Régimen y ni
qué decir tienen que, cuando el absolutismo consiguió retornar, en 1814, se ensañó con este
tipo de prensa y los periodistas que lo ejercían (Gacto, 1995). Pero la brecha estaba abierta y,
cuando en 1820 la revolución dio nuevo aldabonazo, allí se invitó de nuevo la sátira político
periodística: El Gato Escondido (1820), Olla Podrida (1820), La Periodicomanía (1820-21) o El
Zurriago (1821-22).
El triunfo de la propia revolución, entre 1834 y 1843, es difícil de explicar sin recurrir a la
capacidad de movilización popular de la prensa satírica, puesto que el sujeto revolucionario no
se ciñó a una sola clase social, sino que englobó a varias, entre las que los sectores populares
urbanos jugaron un papel destacado. Eran, por otra parte, los principales lectores de la prensa
satírica. Ocurrió, eso sí, que cuando en 1844 el moderantismo político se decidió a terminar
3

Sentencia de muerte dictada el 10 de junio de 1940 por el comandante, Claudio Merino, los
capitanes Fernando Oses, Francisco Gómez y José Coma y el alférez, Úbeda Florán, que actuó
como vocal ponente, en un Consejo de Guerra celebrado por el procedimiento sumarísimo de
urgencia. Archivo Histórico de la Defensa, Expediente: 4770, caja: 20701/2, Madrid.
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con

la

revolución,

asumiendo

las

transformaciones

acometidas,

pero

sin

pretender

sobrepasarlas un ápice, se revolvió contra la prensa satírica y los periodistas que la realizaban.
La historia del periodista Jaime Ample y Fuster lo puede ejemplificar. En 1836 apareció en
Valencia el periódico satírico Satanás, dirigido por Luis Celedonio Nebot. Era un periódico de
corte liberal y democrático, que por sus aproximaciones al republicanismo se vio obligado a
cambiar de director, puesto que ocupó Ample y Fuster, que, en vez de atenuar el diapasón
republicano, incrementó su cadencia. Y ello le costó dos años de cárcel y una dura persecución
cuando en 1844 los moderados se hicieron con el poder (Laguna, 2001: 87-93). A partir de
entonces, las normas para defender la seriedad y la religión se proclamaron a pares: “La ley de
10 de abril de 1844 tipificada como subversivos, penados con cuantiosas multas, los impresos
contrarios a la religión católica o aquellos que hacían mofa de sus dogmas ocultos (…). Dos
años después, una orden extendía la pena a caricaturas, estampas o pinturas, en que se
excitara y provocara a la irreligiosidad, la impureza, al libertinaje y otros delitos” (Arbeloa,
2009: 173). Y esto era sólo el principio. La burguesía revolucionaria había dejado de serlo y,
desamortizadas las propiedades eclesiásticas, podía resultar útil una aproximación a la Iglesia
para establecer controles algo más rigurosos sobre las almas.
Y es que mientras la prensa diaria se consolidaba como medio de comunicación de clases
medias y altas, la prensa satírica constituyó el medio más adecuado y comprensible para,
precisamente aquellos con más limitaciones educativas para saber, identificar y forjarse ideas.
En él, estas capas populares iban a encontrar la realidad personificada, simplificada e
interpretada en clave de humor, tanto en texto (ora prosa, ora poesía) como en imágenes a
base de dibujos (ora en blanco y negro, ora en color); en él iban a transformar la impotencia
de su frustración por la carcajada redentora que produce ver al poderoso convertido en un ser
deforme, provocando un efecto liberador de frustraciones; en él y gracias a la caricatura, el
pueblo visualizará las otras caras del poder, a mitad de camino entre el travestismo y la
deformidad, con mensajes subversivos fácilmente comprensibles aunque no se supiese leer,
pues bastaba con mirar.
Concebido desde la radicalidad, escrito desde la licencia que da el humor y desde la libertad
que impone no sentirse obligado por la imposición informativa del diario, fabricado en un
formato que antecede al del tabloide de mediados del siglo XX, el semanario satírico fue un
producto periodístico básico para las capas populares, herencia de toda una tradición de
comunicación oral y coloquial, identificada también como “literatura de cordel por el gran Caro
Baroja (1988). El mejor ejemplo nos lo brinda el valenciano Ayguals de Izco, el liberal
demócrata que descubre los beneficios, así como los riesgos, de escribir para los sectores
populares. En 1843 creaba el semanario La Risa, producto de una Sociedad Literaria donde se
dan cita Zorrilla, Bretón, Bonilla, Bernat i Baldoví y, sobre todo, Martínez Villergas (Bordería,
Martínez, Rius, 2004: 110-132). La vida de Villergas es un fiel reflejo de la pugna que se libra
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entre quien expone con gracia y habilidad, ya en prosa ya en verso, la crítica en clave de
humor, y de quien utiliza todos los medios represores para imposibilitar su circulación. Su
periódico satírico, El Tío Camorra, publicado a partir de septiembre de 1847 fue suspendido en
julio de 1848... “El Gobierno, que ya estaba harto de semejante ‘Tío’, que de continuo se le
subía a las barbas, determinó suprimirlo definitivamente, y encarceló y encausó a Villergas
como conspirador” (Larrubiera, 1930).
El ejemplo de Villergas es uno entre tantos; como el de Ample y Fuster; como el de tantos
otros. Cuando, en 1868, se produjo el derrocamiento de la monarquía borbónica y se
suprimieron censuras y depósitos previos, la prensa satírica vivió un momento dorado (Checa,
2016).

El

más

sólido

de

los

periódicos

satíricos

del

momento,

El

Cascabel,

es

antirrevolucionario y partidario del retorno de los Borbones, del alfonsinismo. Se trata de un
periódico con pocas imágenes, de textos largos siguiendo la pauta clásica. Sin embargo, del
otro lado, del de la democracia y el republicanismo, surgen propuestas novedosas: Gil Blas, El
Cencerro, La Flaca, La Campana de Gracia o L’Esquella de la Torratxa, ofrecen una amplia
panoplia de caricaturas que acercan la política a las clases populares a través de la imagen y
de unas deformaciones significativas, que muestran la distancia entre la escena pública y sus
bambalinas. En todos los casos, el anticlericalismo sigue siendo santo y seña.
Tras el golpe de Estado de Sagunto, en 1874, la prensa satírica, que ha creado un modelo de
extraordinaria eficacia para popularizar la política, se ve en serios problemas. Si tuviéramos
que busca un común denominador de los periódicos satíricos demo-republicanos que se
editaron a partir de los años ochenta del siglo XIX, este sería sin lugar a la duda la constante y
reiterada acción punitiva de fiscales, gobernadores y cuantas autoridades se sintieron apeladas
por la crítica. Cabeceras madrileñas como Gil Blas, La Broma, El Motín o Don Quijote son fieles
testigos, no solo por lo que publican sino por las reacciones que provocan y las consecuencias
negativas que para la vida del periódico y de sus autores tienen. Las denuncias y secuestros
por criticar a la Iglesia se suceden sin interrupción.
En 1882, por ejemplo, el semanario Gil Blas sufrirá hasta cinco secuestros por las caricaturas
que firma el joven dibujante Eduardo Sojo Sanz con el seudónimo de Demócrito. El director de
La Broma, Eloy Periñán Buxó, llegará a 1883 con diez querellas por sus contenidos críticos y
por algunas de sus caricaturas que también firma Sojo4. A El Cardenal, periódico satírico de A
Coruña, le caía una multa de 1.000 pesetas en diciembre de 1882 por sus críticas a un prelado
gallego. El historial de persecuciones y denuncias de El Motín, de José Nackens, demuestra que
la nueva Ley de Policía e Imprenta de 1883, considerada como aperturista por estar firmada
por los liberales constitucionalistas de Sagasta, apenas lo fue con la prensa satírica. El Motín

4

Finalmente, “el tribunal ha impuesto al Sr. Perillán la de seis años de prisión correccional y
tres de destierro á 200 kilómetros de Madrid, 6750 ptas. de multa accesoria y pago de costas,
con prisión subsidiaria en su caso”. Vid La Correspondencia de España, 14/07/1883.
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fue acumulando denuncias, secuestros, multas y estancias en la cárcel desde su salida a la
calle, el 10 de abril de 1881.
No podemos dejar de destacar al dibujante Eduardo Sojo. Será el máximo exponente de la
caricatura política en la España del último tercio del siglo XIX. Situado cronológicamente entre
la etapa inicial de la prensa satírica que representa Ortego y Gil Blas (1864) y la “metáforacollage de connotaciones morales” desarrollada en el primer tercio del siglo XX por Bagaria, su
producción se desarrollará entre 1873 y primeros años del nuevo siglo en más de cuarenta
publicaciones periódicas (El Globo, 28/07/1883). Nacido en Madrid en 1849 y muerto en la
misma ciudad cuando aún no había cumplido los 60, consiguió el éxito por la publicación del
semanario satírico El Quijote en tres países distintos: Argentina a partir de 1884; Uruguay, a
partir de 1887 y hasta el año siguiente; y en España, desde el 9 de enero de 1892 hasta 1902.
A lo largo de casi dos décadas, simultaneando producción y ediciones en realidades políticas
tan distantes, Sojo y Don Quijote definieron una nueva forma de entender la caricatura
política, desarrollaron un potente medio de comunicación y propaganda con tiradas muy por
encima de la media de la prensa diaria del momento y, sobre todo, construyeron en los
imaginarios de sus lectores una nueva forma de ver el poder tan diametralmente distinta a los
estereotipos oficiales que transmitían los cauces tradicionales de propaganda política, ya
oficiales ya contrarios. Descubrimos así un fenómeno singular en la construcción de los
imaginarios colectivos de las sociedades que vivieron el tránsito entre la prensa ilustrada y la
gráfica. Entre mitad del siglo XIX y principios del siglo siguiente, mientras la fotografía
empezaba a despuntar técnica y socialmente y las revistas gráficas se hacían extensas, la
construcción de los imaginarios populares en relación al poder tuvo en las imágenes
proporcionadas por los semanarios satíricos su afluente básico. Por decirlo con un juego de
metáforas, antes que la fotografía socializase el retrato y frente al elitismo del cuadro pictórico,
las viñetas de la prensa satírica fueron el primer gran medio de comunicación visual que se
movió entre la ficción y la realidad, que recurrió incansablemente a sensaciones diversas y que
recreó otros mundos posibles para quien no le gustase el que le había tocado en suerte vivir
(Laguna, Martínez, Sujatovich: 2016).
El otro común denominador de los periódicos satíricos republicanos será la convicción de que
su lucha es justa, porque defiende al pueblo; desigual, porque se enfrenta a un enemigo muy
poderoso; y heroica, porque se antepone la causa a la propia vida. El resultado será una
elevada identificación con el periódico que se traducirá en tiradas elevadas y, sobre todo, una
lectura colectiva generalizada. El Motín, se movió entre los 20.000 y los 50.000 ejemplares. A
El Cencerro, semanario que utilizaba una vaca con un descomunal cencerro para promocionar
su venta directa por las calles de Madrid, se le atribuyen 300.000 ejemplares (Gómez, 1974:
71), aunque lo más probable es que anduviese por los 30.000. Don Quijote se aproximó a los
30.000 ejemplares, consiguiendo vender hasta 90.000 copias de sus almanaques anuales. La
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Traca, editada en Valencia, será el primer semanario en superar el medio millón de ejemplares
de venta en la historia del periodismo español con su número de abril de 1931.
La conclusión, a tenor de estos hechos es doble: por un lado, la pugna entre culturas que
representan los semanarios satíricos frente a los medios de la Iglesia, tanto los institucionales
como los organizados por sociedades afines como la Buena Prensa, es desigual en su
desarrollo pero acumulativa en cuanto a sus resultados. Por ejemplo, apenas unas décadas
después de los hechos que estamos relatando, la identificación de la Iglesia como un enemigo
a batir en la lucha por los derechos se ha generalizado hasta el punto de que sucesos como la
Semana Trágica de 1909, no solo será una rebelión contra la injusticia de las quintas, sino una
reacción contra la Iglesia que bendecía las expediciones o gestionaba algunas cajas de
préstamos5. Por otro lado, a medida que avance el siglo XX y las poblaciones urbanas del país
crezcan en número, pero también en capacidad de leer y comprar prensa, la difusión de la
prensa satírica y sus contenidos anticlericales se multiplicarán.
La Traca, ahuyentando la seriedad clerical
La Traca es el semanario que, a pesar de los intervalos por los que pasó en su dilatada vida,
mejor refleja los valores de amplias capas de los sectores populares. Nacida en 1884 por
iniciativa del republicano Manuel Lluch Soler, se convirtió en todo un fenómeno social en
Valencia, tanto por las persecuciones que sufrió –con más de 10 denuncias en apenas 50
números- como por la cantidad de personas que lo compraban –por encima de los 10.000-. El
propio semanario reflejará esta situación con una viñeta muy expresiva en la que se muestra a
Lluch sacando la publicación por las rejas de la cárcel ante la expectación de los ciudadanos
(Cervera, 1976: 105 y 131). Esta capacidad de influencia explicaría que la publicación
superara la represión y consiguiese llegar hasta marzo de 1892, fecha en que concluye la
primera etapa.
La segunda La Traca se encendió en septiembre de 1909. El nuevo director y promotor es
Vicente Miguel Carceller, un joven que no tiene más recursos que su imaginación y su
capacidad para dibujar, escribir y confeccionar una revista semanal tan atractiva para los
sentidos como provocadora para las ideas. Un editor llamado a ser uno de los más importantes
de la industria cultural española del primer tercio del siglo XX por la larga lista de cabeceras y
libros que realizó.
Sus contenidos reflejan una filosofía de vida basada en la transgresión constante de normas y
valores imperantes. Precisamente, ahí radicará una de las causas que alimenta la comunión
entre publicación y lectores, al establecerse un código común en la forma de ver, escribir,
interpretar y transgredir la realidad, a través de un idioma y jerga propios: el valenciano

5

Recordemos que solo en Barcelona se incendiaron 48 edificios religiosos. El Imparcial,
07/08/1909
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castellanizado, que es la forma de ridiculizar a todos aquellos que reducen el valenciano a la
esfera de lo privado, situando el castellano como la lengua pública y oficial. Es una filosofía
populista porque hace del pueblo el gran protagonista de la publicación, siguiendo en este
sentido la estela dejada por los sainetes de Escalante, pero también las formas y modos
históricos de comunicación audiovisual, especialmente las aucas y los coloquios (Rius y
Martínez, 1992: 309; Cañada, 1990). Los tipos que representan los teóricos redactores de La
Traca, como La Nasia, Estopí, Coyete, etc., no son sino espejos en los que perfectamente se
podrán mirar y reconocer miles de valencianos que hablan igual, se divierten igual y sueñan
igual.
Junto a los contenidos satíricos, el mayor atractivo lo constituían sus dibujos donde aparecían
personajes diversos, pero especialmente mujeres ligeras de ropa. La Traca sufrió en estos
años numerosas denuncias por los contenidos sexuales que sus dibujos pudieron sugerir. La
"Liga en defensa de la moral y las buenas costumbres", convirtió a La Traca en el objetivo de
sus denuncias. En ocasiones, más que el dibujo, la causa de la denuncia era el texto, sobre
todo cuando se refería a actuaciones de representantes eclesiásticos. El número del 28 de abril
de 1917 fue denunciado por catalogar al cura de Carlet, de "cacatúa insípida"; el de 27 de abril
de 1918, por denunciar los abusos sexuales de un cura de El Grao.
La Traca, además de un periódico semanal de entretenimiento, fue un poderoso instrumento
de movilización y convocatoria en manos de Carceller. Junto al lenguaje coloquial, otra gran
vía de conexión con el público serán los dibujos dedicados a temas populares. Además de los
de mujeres que emplea como reclamo de los extras que publica cada dos por tres, una de las
secciones más señaladas será la dedicada a describir los tipos populares valencianos, una
sección iniciada el 25 de abril de 1914 y que se mantendrá de forma ininterrumpida en los dos
siguientes años. Aparecieron así retratados, casi siempre con la firma del propio Carceller,
oficios varios y figuras representativas de valores y modelos populares que contrastaban con la
beata, el seminarista o la clavaria. La galería es tan extensa como interesante y atractiva y
preludia la estrategia desarrollada ampliamente a partir de 1919 cuando cada número de La
Traca esté dedicado a un oficio, a un sector social, o a un colectivo determinado.
En mayo de 1924, por el contenido irreligioso de una caricatura, La Traca era denunciada y
suspendida. Dos meses después, Carceller ponía en marcha La Sombra, un semanario que
proclamaba “el imperio de la alegría y fomentar la risa”. Todo ello sin caer en los excesos
eróticos de La Traca..., porque la Dictadura de Primo se había vuelto pacata e hipócrita. Con
todo, la publicación siguió teniendo problemas con la censura previa y en abril de 1926 fue de
nuevo suspendida, siendo sustituida por La Chala, un nombre que era sinónimo de pasárselo
bien o ir de fiesta, una de las razones que definía a los traqueros.
La Traca reapareció el 21 de abril de 1931. Suspendida con la dictadura, reaparecida con la
república, o lo que es lo mismo: negada por los de antes, estandarte de los de ahora. Se trata,
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como se desprende, de un argumento tan simple como importante a la hora de explicar la
enorme identificación que se produjo en todo el país con esta antigua publicación valenciana.
La República nacía con una retahíla de símbolos del pasado decimonónico que iban desde el
gorro frigio a la bandera tricolor pasando por el himno de Riego. También lo hacía con algunos
diarios como referente informativo y de opinión, tal sería el caso de Heraldo de Madrid. Pero el
semanario que vino a identificarse de forma generalizada en todo el país con la nueva
situación política será, sin duda, La Traca. Incluso fue identificada como el espíritu redivivo de
todos aquellos que, como el caso de Blasco Ibáñez, habían luchado intensamente por la caída
de la monarquía y no habían vivido para verlo.
La Traca irrumpe en abril de 1931 como medio justiciero del pueblo, como portavoz de los
ciudadanos que exigen reparaciones por todo lo sufrido hasta ese momento. Y lo hace, antes
que nada, sometiendo a juicio y condena al propio Rey. De este primer número de La Traca,
dos hechos resultan especialmente relevantes. En primer lugar, que el rey descrito en este
semanario va a coincidir con el que han imaginado ya varios miles de lectores, justo en plena
euforia por la llegada de la República y cuando el sentimiento de exigir responsabilidades
resulta mayoritario. En segundo lugar, otra gran novedad es el enorme impacto que alcanza
ante la opinión pública. Compuesto de 8 páginas, portada a color, en un tamaño de 40 por 29
centímetros y con un precio de 15 céntimos, La Traca provocó un auténtico delirio en media
España hasta tal punto que su primera edición, realizada en valenciano, tuvo que ser traducida
al castellano para satisfacer la gran cantidad de pedidos recibidos.
Inicialmente, de ese primer número se había previsto una tirada de 25.000 ejemplares. A los
11 días desde la puesta en marcha de la máquina impresora, en la tarde del 20 de abril, tres
turnos habían estado trabajando ininterrumpidamente las 24 horas, a razón de 1000
ejemplares por hora para satisfacer la enorme demanda que se iba generando a medida que el
impacto de La Traca se generalizaba. Cuando llegaron a los 235.000 tuvieron que hacer
moldes de grabados nuevos porque los anteriores ya no imprimían de lo gastados que estaban.
El 2 de mayo, fecha de salida del tercer número de la nueva época, los pedidos de ejemplares
del primer número seguían creciendo y ya superaban el medio millón, aunque la capacidad
productiva seguía siendo de 24.000 ejemplares por día (Malboysson, 1933). Y para que no
hubiese la menor duda del gran éxito, el propio semanario invitaba a quien no se lo creyese a
que se pasase por la imprenta de la calle Salvador Giner para ver a las rotativas echando
humor. En el número de 2 de mayo describe con euforia este impacto logrado como "el éxito
más enorme que se registra en la historia del periodismo español".
Tras la representación del Rey como culpable de todos los males, la siguiente institución en la
lista de responsables es la Iglesia. De esta forma, La Traca se convertirá en uno de los más
destacados ejemplos del anticlericalismo republicano del momento, tal y como lo reconocerá el
diario conservador El Siglo Futuro (21/05/1935). Buena parte de sus portadas, en vivos
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colores y atractivos dibujos, son propuestas para una acción radical y violenta: cambiarlo todo
de raíz y por la fuerza. Desde esta premisa, La Traca se convertirá en martillo de curas y
monjas, además de serlo invariablemente de monárquicos y conservadores (Suárez, 1990:
183; Pérez, 1997: 67-100; López, 2013: 98). En todos los números, las caricaturas de frailes y
monjas serán constantes, con unos rasgos reiterados que acentúan los vicios y depravaciones
que se pretenden denunciar. Así, el retrato tipo del cura será más parecido al de un cerdo que
al de una persona, mientras el de la monja aparecerá siempre insinuante y repleta de curvas.
Portadas, secciones diversas de interior como concursos, entrevistas o reportajes, hacían del
anticlericalismo su tema central, todo ello complementado con los correspondientes dibujos.
Así, si un día se pedía la expulsión de los jesuitas, otro se insistía en la hoguera purificadora y
el tercero, en formato de noticia, se informaba de las “cosas raras” que se encontraron en un
convento de frailes y en otro de monjas de los que fueron asaltados. Del convento de frailes
apunta que se habían encontrado: tres sostenes, cuatro combinaciones, un corsé, varias
camisas de seda con lazos color carmesí, tres pantalones con puntillas, innumerables cajitas de
vaselina, un cañón del 42, tres ametralladoras y cincuenta fusiles máuser... Y en el convento
de monjas, un traje de torero, varios pantalones de soldado, tres hábitos de capuchino, siete
de dominico, catorce de carmelita, cuatro zambombas, un bote de cinco kilos de vaselina, un
tricornio, tres suspensorios...
El filón del anticlericalismo dio de sí una importante variedad de títulos y, de igual forma, de
anuncios. El tono provocador se mantendrá invariable. Y tan sólo se añadirán pequeñas notas
sobre el enorme éxito de ventas que constituían. Todo ello presentado desde el teórico aval de
la historia, esto es, como si todo lo que se relataba fuera verídico. La primera serie de folletos
apareció publicada bajo el título genérico de “Los crímenes de la Iglesia”. La forma y modo en
que se publicita constituye toda una demostración de lo que se puede entender por publicidad
provocativa. Veamos un ejemplo, aparecido en el número de 23 de abril de 1932:
Ciudadano, pide hoy mismo en tu quiosco LOS CRIMENES DE LA IGLESIA, porque
te interesará, emocionará y hará que te indignes contra los farsantes del clero. En
LOS CRIMENES DE LA IGLESIA se detallan todas las infamias clericales. ¡30
céntimos! Cantidad irrisoria para lo útil, interesante y valiente que es el folleto LOS
CRIMENES DE LA IGLESIA. Muertos, violaciones, degeneración, inversión sexual.
Vicio y crimen. He ahí el lema de aquellos Papas de la Iglesia romana.
El efecto, además, se agrandaba a medida que la prensa católica y conservadora protestaba
por los ataques de La Traca. El Diario de Valencia fue el que más protestó desde la propia
ciudad del semanario. Sin embargo, a las alturas del verano de 1931, la prensa católica de
todo el país se organizaba para “emprender una firme campaña de protesta contra los
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Independencia (19/11/1931), diario católico de Bilbao, proponía (19/11/1931) boicotear la
compra de cualquier producto anunciado en La Traca o de cualquier comercio cuyo propietario
fuese suscriptor del semanario valenciano. El Noticiero Gaditano (28/8/1931) fue acusado por
las “señoras católicas gaditanas” de la ciudad de promover la lectura del semanario valenciano.
Y para acabar también en el este, en Cataluña, donde las organizaciones católicas locales
pedían públicamente boicotear la venta del semanario valenciano.

Toda esta movilización “antitraca” culminará a fines de 1933, con el cambio político que se
opera tras las elecciones generales que da el triunfo a la derecha. Justamente cuando llegan al
poder los republicanos radicales con los que en un pasado se había identificado Carceller, La
Traca empezará a pasarlo mal. En diciembre de 1933 fue multada con 500 pesetas por
publicar “dibujos obscenos” (Heraldo de Madrid, 15/12/1933). En mayo de 1934 vuelve la
censura previa y en el mes de julio La Traca suspenderá su salida.
La Traca reapareció en marzo de 1936 desarrollando una intensa actividad propagandista a
favor de la República y en contra del fascismo y sus aliados, especialmente la Iglesia. De
nuevo la caricatura del cura armado y vicioso estará presente en la mayor parte de los
números que salieron. Sin embargo, si monarquía e iglesia concentraron las críticas en la
anterior etapa, ahora lo será el ejército de forma especial. De las pocas caricaturas que se
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conservan de Franco hechas durante la guerra, las de La Traca, obra de Carlos Gómez, “Bluff”,
serán sin dudas las más impactantes.
Esta nueva etapa llegó hasta marzo de 1938 en que la falta de papel, pero también el decurso
de la propia guerra, harán imposible seguir con la publicación. En el año exacto que faltaba
para el fin de la contienda, ni Carceller ni algunos de sus colaboradores más notorios
apostaron por la huida del país. Se quedaron en Valencia esperando la llegada del fin. El 1 de
abril de 1939, las tropas franquistas entraban en Valencia para proclamar el triunfo del
nacionalcatolicismo. La construcción de la republica “popular” que representa Carceller sería
ejecutada física y mentalmente.
Colofón
El anticlericalismo no puede ser tratado a la manera de la historia évènementielle, como un
conjunto de actos contra la simbología, los monumentos o la jerarquía eclesiástica. No solo fue
la manifestación política de un republicanismo que pugnaba por derribar o reformar la trilogía
corona, ejército e iglesia (De la Cueva, 1998). Fue también una intensa y difícil batalla entre
dos formas de entender la cultura en el sentido que vimos le daba Williams, esto es, como
campo de producción, distribución y consumo de formas de significación. Fue una mentalidad,
en el sentido que Vovelle (1985) dio al término, de enorme arraigo popular.
De ahí la importancia que adquirieron los medios de comunicación, especialmente los
directamente consumidos por los sectores populares que más se identificaban con las opciones
republicanas. La prensa satírica en general, de Gil Blas a La Traca, fue campo de
experimentación aventajado en la construcción discursiva e icónica de las culturas populares.
La firmeza del clericalismo, apoyado durante mucho tiempo en el poder político, en el control
de la trasgresión, de la crítica y, sobre todo, de la cultura del placer y de la risa, motivó el
surgimiento de un anticlericalismo que demostró en diferentes momentos (1909, 1931, 1936)
hasta qué punto había crecido el odio hacia la Iglesia; hasta qué punto las clases populares,
que habían forjado a contracorriente sus propias formas culturales, estaban dispuestas a
consumar esa porción de su revolución pendiente que consistía en desasirse de la tutela
eclesiástica de su propia moral.
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Resumo
O Jornal de Notícias foi um jornal lançado no Porto em 1888. Apesar de estar ligado ao Partido
Regenerador, como estava presente no seu panfleto de lançamento, desde cedo introduziu um
estilo popular e acessível a um público mais amplo que aquele que era tradicionalmente
constituído pelas elites políticas, sociais e intelectuais, o público dos jornais por excelência. No
final do século XIX, as condições de vida na cidade do Porto eram difíceis, com grandes índices
de pobreza e falta de desenvolvimento urbano, sendo elevados os níveis de analfabetismo. No
seu período inicial, e apesar de suas raízes políticas, o Jornal de Notícias desenvolveu uma
nova linha de publicação, que pode ser entendida como moderna por oposição ao
conservadorismo dos jornais portugueses, que mantiveram uma perspetiva editorial mais
elitista e ideológica ou publicista. O desenvolvimento do jornalismo popular em Portugal foi
lento em virtude da resistência dos círculos jornalísticos e intelectuais. A dificuldade em aceitar
mudanças levou a que a imprensa mantivesse a sua matriz política, sendo o seu
desenvolvimento e difusão prejudicados. A adoção de um modelo de alta cultura contra a
noção de baixa cultura (Zelizer, 1999) por parte de jornalistas e proprietários de jornais residia
na perspetiva de que o jornalismo era uma forma de exercício da literatura ou um instrumento
ideológico. Na viragem do século XIX e no período subsequente, registou-se uma mudança
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política editorial de alguns jornais, que acabaram por adotar a tendência da imprensa popular
internacional. As capas passaram a incluir temas destacados, diversidade temática, ilustrações
e fotografias ou outros assuntos mais atrativos (Campbell, 2001). Esta nova abordagem mais
ligeira atraiu um público mais vasto. A imprensa evoluiu para um formato mais informativo e
por vezes com imagens de impacto. Este foi o caso do Jornal de Notícias, que desde sua
fundação e até aos anos 20 do século seguinte, evoluiu de um modelo editorial político para
um formato de imprensa popular, embora com a inclusão de uma narrativa um tanto
sensacionalista. A factualidade dramática do quotidiano faz parte da história do jornal, em que
temas como os suicídios e crimes eram recorrentes. As narrativas destas notícias eram
marcadas por uma carga emocional muito acentuada, às vezes com um tom mórbido e
adjetivamte que rompia com o estilo mais austero e tradicional do jornalismo portuense. Os
textos construíam-se com inúmeros detalhes, muitas vezes tratados de forma continuada, em
vários números, uma espécie de adiantamento do "follow up" de Pulitzer. O objetivo deste
trabalho é a análise das formas de jornalismo popular encontradas no Jornal de Notícias, na
sua fase inicial, através dos temas e narrativas encontradas, tendo em conta as tabelas de
análise estabelecidas pelos autores de referência deste campo de estudo.
Palavras-chave: Jornal de Notícias; jornalismo popular; sensacionalismo.
Abstract
Jornal de Notícias was a political newspaper launched in Oporto in 1888, when the city began a
period of growth and urban improvements. Despite being a project of the Regenerator Party,
Notícias soon adopted a popular and easy style directed to a wider audience, unlikely the
traditional political and literary press that was mostly read by the political and social elites. The
facts that are the life of the urban centers progressively became part of the newsfeed: small
passionate dramas, various disasters that ravaged the city, crime and other events such as
fires, floods, facts that gained prominent place in Jornal de Noticias’ agenda. In this initial
period, the newspaper, despite its political roots, developed a new news discourse that may be
seen as modern in comparison to the conservatism of the Portuguese newspapers and
particularly the Oporto press that kept the elitist editorial perspective either ideological or
publicist. The adoption of a high cultural model against the idea of low culture (Zelizer, 1999)
by journalists and owners of newspapers stems from the idea that journalism was a literary
form of expression or an ideological exercise. In Portugal, the last decade of the 19th century
and in the beginning of the 20th, was a period of transformations in political newspapers that
gradually followed the trend of the international popular press. The covers adopted headlines
with a variety of subjects, illustrations and photographs or other attractive matters (Campbell,
2001). This new popular approach attracted a wider audience. Articles with "human interest"
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reached the first page, like big events. The covers were more attractive drawing the attention
of new readers. Such was also the case of Jornal de Notícias that from its foundation to the
beginning of the next century evolved from the political model to an example of popular press,
with a somewhat sensationalist narrative for the events. Fait-divers were part of the history of
this newspaper and great impact subjects like suicides, were a recurring theme. The narratives
of dramatic events adopted a strong emotional charge, sometimes with a morbid tone, which
broke with the austere style of Oporto’s traditional journalism. This pattern of dramatization
was also visible in the everyday news. The protagonists of the events were at times portrayed
as heroes of adventure and stories full of detail were built, often treated continuously in
multiple numbers, somehow replicating the Pulitzer’s "follow up" guideline. The aim of this
paper is to analyze the forms of popular tabloid journalism in Jornal de Notícias, in its initial
period, through the narrative formats, thematic and agenda, taking into account the analysis
frame set out by the authors of reference in this theme.
Keywords: Jornal de Notícias; popular journalismo; sensacionalismo.

Contextos
O Jornal de Notícias foi um jornal político lançado no Porto, em 1888, numa altura em que a
cidade começou um período de crescimento e melhorias urbanas. Foi também o terceiro dos
três grandes diários6 que fizeram parte da história da cidade e o único sobreviveu às grandes
transformações da imprensa, no final do século XX (Lima, 2012)
Os jornais portuenses obedeciam ao modelo de imprensa portuguesa que se desenvolveu ao
longo do século XIX, apesar de apresentar algumas características específicas justificáveis pela
sua relação intrínseca com a cidade e o povo. Durante a Regeneração, caracterizada pela paz e
pela alternância partidária, o publicismo desenvolveu-se, o que resultou em um aumento
considerável no número periódicos, dadas as novas condições de liberdade de imprensa. Os
novos títulos eram principalmente de matriz ideológica, promovendo a defesa de uma ou outra
fação política. O tempo de publicação eram geralmente curtos, apesar de algumas exceções
como a Revolução de Setembro (1840-1889), um raro exemplo de longevidade.
Para além dos jornais ideológicos outros títulos espelhavam a diversidade de interesses e
dinâmicas da vida material e social, e que resultou em uma publicismo especializado, onde
pontuavam a imprensa literária e científica. Verificou-se também uma tendência para o
aparecimento de publicações "educadoras", de periódicos com um perfil mais lúdico, bem
como inúmeras temáticas, tais como questões jurídicas ou económicas.
6

O Comércio do Porto, lançado em 1854, cessou a sua publicação em 2005. O Primeiro de
Janeiro, criado em 1861, manteve-se enquanto título, mas a sua matriz editorial perdeu-se,
em particular, desde o final do século XX, tendo desaparecido recentemente.
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O principal desafio para a criação de um novo jornal era a questão do financiamento, dado o
problema do número de leitores. Portugal foi profundamente marcado pela pobreza e
analfabetismo, uma tendência que durou até quase ao final do século XX. Durante a
monarquia parlamentar a leitura de jornais era um privilégio das classes mais abastadas e
educadas, das elites políticas ou intelectuais, embora o círculo de leitura se tivesse alargado
progressivamente.
O ambiente ideal da imprensa noticiosa era a cidade com as suas rotinas quotidianas, em que
os acontecimentos do dia despertavam a curiosidade do público. Sendo o desenvolvimento
urbano português tardião, mantiveram-se muitos dos costumes provincianos o que não
propiciou o desenvolvimento do modelo de jornalismo informativo, em que a edição do dia era
paga pela publicidade. Por outro lado, os jornalistas portugueses de Oitocentos tinham grande
dificuldade em aceitar esta conceção noticiosa da imprensa, por a considerarem uma forma
menor da sua profissão. O primeiro jornal a adotar esta lógica empresarial e informativa foi o
Diário de Notícias, que começou a ser publicado em Lisboa em 1864. Este diário foi criticado
fortemente contestado pelos intelectuais e círculos políticos da época por não obedecer à
matriz dominante do jornalismo escrito para as elites. Apesar do êxito do DN, este modelo
demorou em afirmar-se. Verificou-se, contudo uma mudança progressiva na imprensa
tradicional diária, que gradualmente foi incluindo nas suas páginas a factualidade noticiosa,
permitindo, assim, o despertar do interesse de uma audiência mais ampla.
O desenvolvimento do jornalismo popular em Portugal foi lento em função da resistência dos
círculos jornalísticos e intelectuais. A dificuldade em aceitar mudanças levou os jornais a
manter a sua matriz política e seu desenvolvimento e difusão foram prejudicados pelas suas
características intrínsecas como apontava Alberto Bessa: “(…) Nenhum d’esses jornais que
deixei citados, era o que propriamente se chama popular, porque os preços da sua venda
avulso não permitiam que elles se espalhassem pelo povo, sendo a sua tiragem limitada,
portanto aos que commungavam nos ideaes políticos dos seus redactores.” (1904: 170) A
adoção de um modelo de alta cultura por oposição à ideia de baixa cultura (Zelizer, 1999)
reivindicada por jornalistas e proprietários de jornais residia na perspetiva de que o jornalismo
era uma forma de exercício da literatura ou um combate ideológico.
Na viragem do século XIX e nos anos seguintes, assistiu-se em Portugal a uma mudança na
estratégia editorial

nos jornais, que passaram a seguir as tendências da imprensa

internacional. As capas passaram a incluir os grandes temas noticiosos, verificou-se uma maior
diversidade temática, as ilustrações e novos assuntos tornaram os jornais mais atrativos
(Campbell, 2001). Esta nova abordagem mais popular atraiu um público mais vasto. Artigos
com "interesse humano" passaram a ter chamadas à primeira página, bem como os grandes
acontecimentos. As cpas ficaram muito mais atraentes, chamando a atenção de leitores mais

26

diversificados. A imprensa evoluiu para um formato mais informativo, com imagens e com
notícias de impacto.
Dado o ambiente conservador que se vivia nos círculos jornalísticos portugueses, a conjuntura
de finais de Oitocentos parece indicar que os formatos de imprensa sensacionalista ou de
escândalo, típicos do jornalismo popular anglo-saxónico não teve um bom acolhimento no caso
português. No entanto, e contrariando a tendência, o Jornal de Notícias apresenta na sua
construção

narrativa

algumas

características

típicas

desse

fenômeno.

A

bibliografia

especializada para o sensacionalismo e yellow journalism aponta algumas características
consideradas fundamentais para os processos de identificação: menos hard news e mais soft
news (Kurtz, 1993; Esser, 1999; Patterson, 2000, 2003; Sparks, 2000); notícias focadas mais
em pessoas comuns; mais interesse nos aspetos da vida privada; (Sparks, 2000); mais
noticiário nacional e menos temáticas internacionais (McLachlan e Golding, 2000; Conboy,
2006); a forma mais importante do que o conteúdo (Golding e McLachlan, 2000).
O Jornal de Notícias não apresentou, obviamente, todas estas características, nem o seu perfil
editorial tinha essa intenção, durante o período em análise. Ainda assim, as soft-news
passaram a constituir parte da sua agenda diária, num processo que começou com notícias
tiradas de jornais estrangeiros (como era comum, na época), mas que gradualmente
impregnaram de grande emotividade as temáticas nacionais. Considerando os pressupostos de
Sparks (1998) "quantidade" e "protagonismo" enquanto elementos de análise de conteúdo nos
efeitos da 'tabloidização', verificamos que o Notícias recorreu a formatos narrativos em que a
experiência individual imediata e os fait-divers foram adotados recorrentemente. A mudança
gradual na agenda deste jornal indicia a intenção de publicar temas mais espetaculares em
detrimento de informação séria. Também na apresentação se verificou esta tendência, com o
aumento das ilustrações. Os textos evidenciam também uma mudança no discurso, que se
tornou mais coloquial e menos literário (Esser, 1999).
Apesar dessa transformação e do aumento dos elementos lúdicos e da mudança de narrativas
jornalísticas, nunca houve um afastamento total do JN do noticiário sério, que continuou a
ocupar a capa e parte das páginas seguintes. Esta distinção também pode ser vista nos textos
que correspondiam a duas linhas diferentes. O diário manteve um tom austero nas notícias
sobre política ou internacional, mas optava por uma forma muito diferente de escrever para
notícias e de crimes e soft news. O estilo mais popular é evidente nas reportagens e peças
sobre as tragédias humanas, enfatizando o foco emocional e colocando o sofrimento como o
centro do interesse público (Pensar, 2006).
O jornalismo popular como estratégia editorial
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O Jornal de Notícias surgiu por ação de um grupo de políticos ligado Partido Regenerador, na
época tardia da monarquista parlamentar, em que o sistema partidário passava por uma
reorganização. No Porto, o circulo eleitoral regenerador e procurou conquistar através de um
novo projeto editorial.
No folheto de lançamento7 procurava-se conquistar o apoio da opinião pública para promover a
denúncia dos abusos poder político. A linha editorial partidária foi mantida na fase inicial do
jornal, sendo constantes ataques contra o governo progressista. Em 1891, por exemplo, os
artigos de fundo punham em foco o clima de conflitos internacionais. Este tema foi também
muito importante no plano interno, já que o governo foi acusado de abandonar as colónias
portuguesas e não ter capacidade de defender o interesse nacional, tendo cedido às exigências
do ultimato britânico. A defesa das possessões portuguesas em África foi um tema recorrente,
dados os ataques dos alemães em Moçambique e as reivindicações britânicas na costa oeste.
O período em que o Jornal de Noticias manteve a primazia do combate político foi
necessariamente menor que de outros jornais mais antigos do Porto e de Lisboa. O declínio da
política dos dois partidos do poder e da monarquia parlamentar pode explicar em parte o
esbatimento desta estratégia editorial. No início do século XX, o JN jornal abandonou sua linha
editorial tradicional e adotou uma orientação mais popular noticiosa que já estava presente,
mas não de forma tão expressiva. Na verdade, apesar do manifesto político que configurou o
Notícias, desde cedo que os leitores puderam contar com um estilo mais popular e acessível. O
jornal abria-se a um público mais amplo do que aquele que tradicionalmente constituídas as
elites políticas e sociais, sendo escrito e apresentado numa forma que permitia a captação e
outros públicos.
No JN, como noutros diários, a transformação dos conteúdos noticiosos não se processou de
forma drástica. Os responsáveis pelo jornal criaram um modelo em que um discurso mais
popular se aliava às questões mais profundas da política nacional. A ideia de que o novo
7

“Vai publicar-se na cidade do Porto um jornal periódico chamado Jornal de Notícias, para o
qual temos a honra de solicitar o valioso auxílio de V.. O Novo jornal responde a uma
necessidade urgentíssima e indiscutida da defesa e propugnação das ideias e acção política do
nobre partido regenerador, hoje, mais que nunca, exaltado na sanção da opinião pública pela
gestão patriótica dos negócios de estado e pela isenção íntegra que distinguiu a sua
administração. Nascido da mais espontânea iniciativa, o novo órgão do jornalismo portuense, é
por isso mesmo alheio a quaisquer interesses particulares que porventura prenderiam e
desvirtuariam o fim que ele se propõe realizar. Pelo contrário, defenderá sem tergiversações,
antes com a mais sincera devoção, os interesses e as regalias populares, sempre que hajam
sido ofendidos, sempre que alguma lei gravosa para as classes que mais carecem, de
protecção dos poderes públicos, para as classes que pelo seu labor mais árduo contribuem
para o progredimento geral, as sobrecarregua de encargos exagerados, ou as ofenda com
exigências anormais. Quer pelos seus proprietários, quer pela sua redacção, o jornal que
temos a honra de recomendar a V. realiza por completo a aspiração de todos os que condenam
a actual e deplorável administração do país. Rogamos pois a V. a fineza da sua assinatura,
esperando que se digne dispensar ao novo jornal toda a sua prestante coadjuvação. Somos
com consideração José Moreira Fonseca, José Guilherme Pacheco.” Jornal de Notícias, 2 de
Junho de 1888
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projeto era mais moderna também é evidente na escolha do título: Jornal de Notícias, o que
resultou em uma simbiose de estilos e intenções. O formato do jornal era broadsheet e já que
o tabloide não era fácil de ler. Tinha quatro páginas, que foram aumentando para oito. Na capa
podia ler-se o artigo de fundo e, em seguida, o folhetim que começou sendo a tradução de
romances estrangeiros, mas que cedo mudou para a publicação de autores portugueses. Os
novos folhetins eram repetidamente anunciados em vários números, acompanhados de
gravuras ilustrativas da obra. O folhetim pode ser apontado como uma das estratégias mais
populares do enquadramento do jornalismo popular pela forma como cada nova novela
dramática era publicitada. Por exemplo, em julho de 1900, o Notícias anunciava em repetidos
números a publicação de "A Filha do Carrasco". O título, desde logo ilustrativo, era
acompanhado por uma gravura com uma imagem muito dramática.
Os conteúdos da capa eram marcados por uma grande variedade: noticiário internacional, a
informação de agenda e outras notícias. O tom popular era dado por rúbricas como "Para rir "
e "Notas alegres". Os temas políticos também podiam sofrer uma abordagem ridícula através
das "Gazetillas". Nas páginas interiores mantinha-se uma miscelânea temática, sendo a
terceira e quarta páginas total ou parcialmente dedicadas aos anúncios. Rapidamente, mais de
50% do jornal passou a ser ocupado por publicidade, o que comprova não só a boa aceitação
junto do público portuense, mas também o bem-estar económico. Outro aspeto que comprova
esta linha popular é o preço de lançamento: o Jornal de Notícias custava 10 reis, ao contrário
dos jornais mais caros da época, que poderiam custar 30 reis.
No final do século XIX, o Porto foi-se transformando, novas ruas foram rasgados, construíramse grandes edifícios e a cidade adquiriu uma nova centralidade. Os factos que são a vida
quotidiana dos centros urbanos tornaram-se progressivamente em newsfeed: pequenos
dramas passionais, vários desastres que assolaram a cidade, crime e outros eventos, tais
como incêndios e inundações, que afetavam sobretudo os mais desfavorecidos, passaram a
ocupar um lugar de destaque no Jornal de Notícias. Neste período inicial, este diário, apesar de
suas raízes políticas, passou por uma alteração da sua linha editorial. Esta mudança pode ser
entendida como um elemento de modernidade, por comparação com o conservadorismo típico
dos jornais portugueses e do Porto em particular, já que estes mantiveram uma perspetiva
editorial mais elitista e ideológica.
A abordagem popular do JN foi visível praticamente desde o início da sua publicação tendo-se
reforçado nos anos seguintes. Os “fait-divers” fazem parte deste processo, embora nos
primeiros anos fossem transcrições de notícias de jornais estrangeiros. Também as narrativas
de temas dramáticos eram habitualmente marcadas por uma carga emocional muito pesada,
às vezes num tom mórbido, que rompia com o estilo austero de jornalismo tradicional
portuense. Os protagonistas deste tipo de noticiário eram muito diferentes, mas a nobreza e
membros das famílias reais europeias eram muitas vezes personagens centrais de narrativas
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plenas de emoção. Um dos acontecimentos com alto valor noticioso presente foram os
atentados à bomba contra vários monarcas. O assassinato da imperatriz Isabel da Áustria, por
exemplo, foi tratado com inúmeros s detalhes, em publicações que se sucederam em vários
números. As notícias eram longas, com subtítulos e plenas de pormenores chocantes, como "o
cadáver da soberana, vestido de branco e envolto num lençol foi metido num tríplice
capitonado de cetim também branco." (JN, 15 de setembro de 1898).
Noutras notícias, as personagens eram retratadas como heróis de aventura, sendo a narrativa
mais focada no cidadão comum. Em 1905, por exemplo, o Jornal de Notícias contou a história
de um casal que teve um final muito dramático: "O noivado da morte. Detalhes trágicos. Dois
tiros de revólver”. Estes subtítulos enquadravam a notícia que relatava “É uma tragédia que
emociona profundamente, pois constitui uma página do romance de amor tão impressionante
como tantos que se escreveram noutros tempos." (JN, 4 de dezembro de 1905)
O tema de suicídios foi recorrente. O Notícias noticiou a morte de figuras das elites europeias,
mas também do público anónimo. Uma das notícias dava conta, numa descrição dramática de
como uma bela jovem acabou com a vida num hotel de Paris. Publicou ainda vários relatos de
suicídio em Portugal. Um dos ângulos em que o famoso caso Dreyfus foi abordado foi o do
suicídio do capitão Henry, minuciosamente descrito, igualmente em vários números do jornal.
Estas histórias tinham uma marca emocional muito forte, adotando, por vezes, um certo tom
mórbido, que que apelava diretamente à sensibilidade dos leitores.
Este enquadramento emocional influenciou também as notícias sobre a vida cotidiana. O JN
relatou as aventuras de uma mulher de Lisboa que, apesar de viver dos furtos que fazia, foi
retratada com uma aura de aventura, como se fosse uma Robin Hood feminina. Segundo o
Jornal de Notícias, este gosto pelo relato de crimes e histórias de mistério terá levado uma
suposta descoberta de um assassino em série, levando a cabo um trabalho de jornalismo
investigativo que levou à denúncia do criminoso.
Esta abordagem editorial também esteve presente nas notícias sobre crimes passionais. Em
regra, estes temas eram chamados à primeira página, sendo as narrativas construídas com a
inclusão de muitos detalhes. Muitas vezes eram também criadas gravuras ilustrativas da
tragédia. Os relatos eram salpicados com as declarações das pessoas envolvidas (remissão
para a fonte), como era típico do jornalismo popular anglo-saxónico.
Na notícia "O crime de Vila Nova de Gaia" a história é apresentada ao leitor como um exclusivo
do JN. Teve, obviamente, tratamento noticioso continuado, numa publicação de detalhes que
se estendeu por vários dias. A estratégia narrativa era reforçada por legendas que marcavam a
cronologia dos acontecimentos, mas promoviam também o destaque dos aspetos considerados
mais importantes (processos de framing). O texto caracteriza-se por uma forte carga
emocional, mas também por juízos de valor e adjetivação, na melhor linha da imprensa
sensacionalista. O tom mórbido é patente na seguinte descrição: "Entretanto o Teixeira
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evadia-se, o Serafim erguendo-se a escorrer sangue que lhe saá aos borbotões pelo golpe
recebido, e sem poder articular mais do que uns gritos roucos, abafados pelo sangue que lhe
saía às golfadas pela boca, foi cair próximo à capelita da invocação da Senhora da Piedade,
que se acha erecta frente à praia (...) ". (JN, 17 de julho, 1900)
Os crimes passionais eram matéria de eleição do Jornal de Notícias, que como chamariz,
anunciava o ciúme e a traição amorosa para justificar o porquê destes dramas, em que os
assassínios de rivais e amantes eram muitas vezes seguidos de suicídios.
O enquadramento popular e o angulo sensacionalista eram visíveis também nas notícias sobre
espiritismo, muitas vezes presentes nas páginas do Jornal de Notícias. Este diário descrevia
como facto comprovado o aparecimento do espírito de uma mãe que esteva na origem do
salvamento da filha, sendo a notícia ilustrada com uma gravura do centro espiritismo do Porto.
Por outro lado, o jornal também defendeu uma mulher que tinha sido detida pela polícia e
acusadade feitiçaria. O jornalista fez-lhe uma entrevista e na peça ela era apresentada como
uma mulher educada, mas que se dedicava à prática do espiritismo.
No relato de um "colaborador" (termo usado pelo jornal), podia ler-se: “Este espectro parou
voltado para o Sr. S. parecendo encará-lo fixamente. Em seguida, estendeu para ele o braço
direito, notando os assistentes que tinha a mão decepada. O Sr. S. estendeu os braços para o
espectro e soltando um grito terrível, foi recuando para o fundo da sala, onde caiu sem
sentidos.“ (JN, 29, de julho de 1900) Este “colaborador” escreveu muitos artigos deste teor. O
Jornal de Notícias teve mesmo de publicar um aviso legal contra os seus próprios textos. Numa
espécie de manifesto editorial, o jornal escreveu uma declaração de intenções, em que
manifestava que não tinha qualquer intenção de convencer os leitores adotarem esta forma de
crença, nem tampouco condená-la.
A partir da viragem do século XX, assiste-se nas páginas do JN a uma maior inclusão de
gravuras, sendo evidente a mudança nas edições de domingo, em que a capa incluía muitas
mais imagens do que nos dias de semana. Muitas destas ilustrações tinham uma intenção
humorística.

As

imagens

acompanhavam

por

vezes

pequenas

narrativas

ficcionais,

normalmente muito frívolas.
Todos estes aspetos, no seu conjunto, contribuíram para que o Jornal de Notícias conquistasse
a lealdade dos leitores, num círculo que se foi alargando e progressivamente transcendeu o
âmbito de difusão puramente partidária ou ideológica, tornando-se um elemento distintivo dos
jornais daquela época. Alberto Bessa observou essa qualidade quando escreveu: " É um jornal
muito noticioso com um feitio popular, que é muito apreciado no Norte, e tem tido sempre um
corpo redactorial de primeira ordem."8
A estratégia de ampliar o círculo dos seus leitores levou a que o Notícias também procurasse
conquistar o público feminino, com rúbricas por exemplo, como a "Crónica de moda". Estas
8

“Jornaes da Minha Terra” in O Tripeiro, Porto, 1 de Setembro de 1937.
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temáticas mais dirigidas para as mulheres eram complementadas com temas como danças de
moda, acompanhadas por imagens ilustrativas, bem como outras gravuras de chapéus ou
vestuário. Os temas lúdicos contribuíram para um tom mais leve e para expandir suas
audiências, aparentemente com sucesso, uma vez que os anúncios segmentados para as
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mulheres constituíram uma parte importante da publicidade.
Outro tema popular que ganhou o espaço editorial neste período foi o desporto. Em 1909, o
Jornal de Noticias informou sobre o jogo entre o Futebol Clube de Porto e o Clube Internacional
de Lisboa, com duas fotografias das duas equipes que ocupavam quase toda a primeira
página, o que dá a ideia da dimensão deste novo fenómeno. O uso da fotografia, o que não era
muito comum nesta época, enfatiza a importância dada a este acontecimento e certamente
contribuiu para a captação de novos leitores na cidade e no norte. Na primeira década do
século XX, o Jornal de Notícias inclui a fotografia na capa, em diferentes ocasiões. A fotografia
acompanhava temáticas de valor-notícia forte, de grande impacto, como as inundações na
cidade, a visita do Rei D. Manuel II ou da Revolução Republicana de 1910 e os seus líderes. Só
o progresso técnico e o bem-estar económico permitiram que a fotografia fizesse parte da
estratégia ilustrativa normal do jornal, nos anos seguintes.
Com o tempo, o uso desta nova técnica tornou-se mais comum e passou a ser usada nas
notícias diárias e noutros temas, como a moda. Do ponto de vista visual, o JN foi sempre
caracterizado por uma certa qualidade que fez este diário agradável de ler, com um layout
atraente, que acompanhava as notícias escritas em tom ligeiro. Esta imagem de sucesso
também foi comentada por Alberto Bessa: "Pode considerar-se hoje um jornal feito, na
acepção de garantido, porque a sua extracção é grande e os seus creditos estão firmados em
largos

annos

de

existência

honradamente

mantida

sem

acrimonias

ou

violencias,

moderadamente e diplomaticamente mesmo, de tal modo que vai agradando a gregos e a
troyanos. (…) Este é o segredo de fazer jornaes, de que muito boa gente não quer convencerse nem à mão de Deus Padre…!"9
Conclusões
O Jornal de Notícias surgiu com uma intenção política, integrando-se na tradição dos jornais
portuguese daquele período. Os seus números iniciais enquadram-se neste marco temporal e
ideológico, mas este diário portuense evoluiu para um formato diferente em que a linguagem e
as temáticas escolhidas permitiram agradar a um círculo mais amplo de leitores. O JN foi
gradualmente incorporando temas mais leves, “fait-divers”, histórias dramáticas ou relatos
sobre figuras da aristocracia e monarquia europeias. Os assuntos sérios e o noticiário político
não foram abandonados, mas passaram a coexistir com as novas temáticas mais populares,
por isso nunca se tendo constituido como um modelo claro de sensacionalismo.
9

“Jornaes da Minha Terra” in O Tripeiro, Porto, 1 de Setembro de 1937.

No entanto, as chamadas soft-news ganharam um espaço considerável na publicação diária.
Notícias de formatos narrativos de "interesse humano", suscetíveis de conquistar outros
públicos, fizeram parte da estratégia editorial, que ia par além das elites tradicionais. Notícias
de crimes ou outros dramas que despertavam a curiosidade dos leitores eram chamadas à
primeira página, muitas vezes acompanhadas por de várias ilustrações que documentavam os
diferentes ângulos destas tragédias. Os textos, muito adjetivados, contribuíam para formar
imagens mentais e induziam ao julgamento apaixonado de quem as lia. Estes dramas foram
contados em continuidade, em vários números, à imagem dos exemplos americanos de
Pulitzer e Hearst, plenos de detalhes e com atualização de informações. A narrativa visual
acentuava, muitas vezes, o enquadramento mórbido descrito nos textos.
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Resumo
Neste estudo procuramos demonstrar que a História da Historiografia não é uma disciplina
esotérica, vaga e imprecisa, desligada da realidade. Bem pelo contrário. Implica-se na sua
construção e problematização, promovendo relações com outros âmbitos. Neste caso
destacamos a História e Historiografia da Comunicação, muito importantes para enfrentar os
desafios das sociedades contemporâneas. Entrelaçam-se dois objectivos que corporizam um
mote: debater indirecta e implicitamente o lugar da História da Comunicação, discutindo a sua
pertinência e importância (ou falta dela), analisando as práticas actuais, convergindo para a
afirmação, em qualquer dos casos, deste âmbito de estudos (entendido como disciplina ou
campo científico), que concita coordenadas socioculturais. Evidenciamos interesse pela
investigação em comunicação, ainda que não sejamos historiadores desta área específica.
Trata-se de uma tentativa parcelar e sujeitável a revisões futuras de definição da História da
Historiografia, sublinhando a sua pluralidade e as potencialidades de que se reveste, de modo
a favorecer o diálogo com a História e Historiografia da Comunicação, respectivamente
dedicadas, grosso modo, à génese e desenvolvimento dos fenómenos, mecanismos e
processos comunicacionais (salvaguardando a possibilidade de uma dimensão interpessoal,
sublinhando a importância e a natureza dos meios de comunicação e seus dispositivos) e à
forma como profissionais e estudiosos encararam e trataram ao longo do tempo as matérias
versadas. A História da Historiografia concilia diacronia e sincronia, dado que tem como
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objecto um ofício, conforme defende François Furet, assimilando três vertentes, defendidas por
Michel de Certeau: o lugar do historiador, a sua investigação e respectivas práticas e a escrita
historiográfica (alvo por vezes único de uma teoria da história em sentido restrito).
Crescentemente, os meios de comunicação (como a fotografia ou o cinema, desde finais do
século XIX, mas também, a partir dos anos 30 de Novecentos, a rádio, a televisão e
posteriormente o vídeo, a par, na actualidade, das novas tecnologias de informação e
comunicação) têm vindo a constituir-se como recursos e objectos de estudo, não deixando de
concitar o senso comum, sob variadas formas, implicando transformações ao nível da memória
e das suas ritualizações, âmbito trabalhado cientificamente desde os anos 20/30 do século
passado, mas que incorporou várias transformações ao longo do tempo. O fulcro da nossa
reflexão no âmbito da História da Historiografia liga cultura e memória históricas à cultura e
memória historiográficas.
Do exposto, propomos a aplicação das perspectivas de análise e das metodologias referidas à
historiografia da comunicação, promovendo a realização de estudos sobre o trajecto e o
itinerário de professores das denominadas Ciências da Comunicação, mormente da História,
sem esquecer jornalistas, dos diversos meios de comunicação e até assessores. Por outro lado,
interessa perceber a evolução diacrónica da investigação e da escrita dessas personalidades,
testando a utilização de conceitos historiográficos operatórios (como os de facto, documento,
causalidade, descrição/ explicação/ interpretação; temporalidade e verdade, entre outros),
tendo em consideração a especificidade do âmbito comunicacional como objecto de estudo e
as dificuldades de definição que pode acarretar.
Palavras-chave: História da Historiografia; História e Historiografia da Comunicação.
Abstract
In this study we try to show that the History of Historiography is not an esoteric, vague and
imprecise discipline, disconnected from the reality. Quite the contrary. It is involved in its
construction and problematization, promoting relations with other spheres. In this case we
highlight the History and Historiography of Communication, very important to face the
challenges of contemporary societies. Two goals are linked: to discuss indirectly and implicitly
the place of the History of Communication in Universities, discussing their pertinence and
importance (or lack thereof) and analyzing current practices, converging towards the
affirmation, in any case, of this field of study (understood as a discipline or scientific field),
which attracts sociocultural coordinates. We show interest in communication research even
though we are not historians of this specific area.
It is a fragmentary attempt and subject to future revisions of the definition of the History of
Historiography, emphasizing its plurality and its potentialities, in order to favor dialogue with
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History and Historiography of Communication, respectively, roughly dedicated , the genesis
and development of communicative phenomena, mechanisms and processes (safeguarding the
possibility of an interpersonal dimension, emphasizing the importance and nature of the media
and their devices) and the way professionals and scholars view and treat over time versed
subjects. The History of Historiography reconciles diachrony and synchrony, given that it has
an object as profession, as François Furet argues, assimilating three strands, defended by
Michel de Certeau: the place of the historian, his investigation and respective practices and the
historiographic writing (target Sometimes unique to a theory of history in the narrow sense).
Increasingly, the media (such as photography or cinema, since the late nineteenth century,
but also, from the 1930s onwards, radio, television and later video, along with the new
technologies Of information and communication) have come to constitute themselves as
resources and objects of study, while awakening common sense, in various forms, implying
transformations in the level of memory and its ritualizations, a field worked scientifically since
the years 20/30 Of the last century, but which has incorporated many transformations over
time. The focus of our reflection within the History of Historiography links historical culture and
memory to historiographical culture and memory.
From the above, we propose the application of analytical perspectives and methodologies
related to the historiography of communication, promoting studies on the path and the
itinerary of teachers of the so-called Communication Sciences, especially History, not
forgetting journalists, various means of communication. Communication and even advisors. On
the other hand, it is important to understand the diachronic evolution of the investigation and
writing of these personalities, testing the use of operative historiographic concepts (such as de
fact, document, causality, description / explanation / interpretation, temporality and truth,
among others). Considering the specificity of the communicational scope as the object of study
and the difficulties of definition that it may entail.
Key words: History of Historiography; History and Historiography of Communication.

Introdução - História da Historiografia e História e Historiografia da Comunicação no
Conspecto das Humanidades e das Ciências Humanas: Inutilidades sob o signo de
retornos?
Esta

investigação

decorre

de

uma

circunstância

específica,

integrando-se

nos

seus

pressupostos e solidarizando-se com eles. Antes de incidir no núcleo deste estudo, presente no
seu título, importa não desligar esse centro das seguintes preocupações: “As sociedades
contemporâneas vivem hoje centradas na voragem do presente, no aqui e no agora. Sem o
horizonte futurista e progressista que marcou o início da Modernidade, a experiência atual
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parece também dispensar a memória. A velocidade com que somos confrontados com o
desenvolvimento constante de novas tecnologias de informação e de comunicação tende, com
efeito, a aprofundar o desapreço por toda a abordagem histórica(…)”10.
Desde logo, importa avançar com uma tentativa sempre incompleta de definição da História da
Historiografia que contempla, em nosso entender, o estudo das coordenadas espáciotemporais e das dimensões sócio-culturais e político-ideológicas inerentes ao percurso
biobibliográfico dos cultores de Clio (sobretudo profissionais, mas não apenas, incluído
também amadores e divulgadores, ainda que destacando preferencialmente aqueles, sem
perder de vista as relações entre todos, por vezes patentes ao mesmo tempo em percursos
individuais, permeáveis a coexistências e transformações ao longo do tempo),consignando
maioritariamente uma disciplina e profissão e colocando na primeira linha o diálogo entre
vertentes
implicações

profissionais

e

disciplinares,

ontognoseológicas

inseríveis

(concitando

em

práticas,

instâncias
conceitos

epistemológicas
operatórios,

com

discursos,

narrativas, ideologias, conceitos historiográficos operatórios, representações e concepções
filosóficas, éticas, religiosas ou teológicas acerca do homem no mundo e da existência ou não
de Deus) A História da Historiografia envolve estatutos e funções, mas também mundivisões,
compaginando a herança do prisma social e sociológico de Carbonell com a história dos
discursos, entendidos como produtos e construções da realidade, envolvendo-se um empirismo
crítico, sem obliterar contributos do construtivismo e de Filosofias Críticas.
A história da historiografia deve estar atenta à comunicação como objecto. Situado, em larga
medida, no conspecto das Ciências da Comunicação, João Maria Mendes, na sua tese doutoral,
procura inquirir, como o título indica: Por quê tantas Histórias. O lugar do ficcional na aventura
humana. O autor considera que o ficcional e sobretudo a narrativa constituem o cerne da
experiência estética (mas não só desta), existindo mesmo antes das configurações textuais.
Na seguinte passagem, que antecipa ligeiramente o final do preâmbulo do seu trabalho, este
estudioso tenta demonstrar como um determinado processo de comunicação pode ser aplicado
à estética, de modo não determinista, desde que esta, pela sua natureza e especificidade, não
10

Este artigo resulta de uma comunicação apresentada no Seminário de História da
Comunicação, promovido em parceria pelo Grupo de Trabalho de História da Comunicação e
pelo Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho. As palavras
citadas no corpo do texto constam da chamada para artigos do encontro, na qual se
encontram plasmadas questões mobilizadoras e os objectivos da organização: “(…) procurarse-á discutir a importância desta disciplina para os cursos de Ciências da Comunicação. Que
lugar há ainda para esta área de formação nos planos de estudos das Licenciaturas (e
eventualmente de programas de pós-graduação)? Na articulação do ensino com a
investigação, é também objetivo deste encontro identificar e debater as principais linhas de
investigação em História da Comunicação. Que projetos (individuais ou coletivos) têm sido
desenvolvidos a partir desta perspetiva? Dirigido a historiadores da Comunicação e a
investigadores com interesse em abordagens históricas da Comunicação e dos média, este
seminário visa contribuir para o reconhecimento de que a compreensão do campo recomenda
o seu enquadramento social e cultural na linha do tempo.”.
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estiole, nem se resuma à respectiva estrutura, evitando sucumbir, expandindo-se, dado que
concita uma tríade por si mesma e não através do recurso a uma justaposição artificial:
Concluímos

que

a experiência poética só é

apreciável

enquanto processo

comunicacional, envolvendo o polo da intencionalidade criativa, a discussão do
estatuto do objecto de arte e uma teoria da recepção. De per si, qualquer dos três
enfoques- a partir da intenção autoral, da natureza do objecto ou da fenomenologia
da recepção - não abarca nem dá conta do processo nem mesmo na forma
metonímica, visando a compreensão do todo numa das suas partes. Os três
enfoques são compossíveis à maneira leibniziana, autónomos e necessários, mas
sustêm-se uns aos outros por interstanding e não por ser desejável integrá-los
compreensivelmente como partes de uma teoria geral, ao contrário com o que
sucede

com

a

inter-transparência

das

três

instâncias

do

velho

código

comunicacional, e isso precisamente dada a natureza do objecto de arte, cujo
código ultrapassa a coerência interna do seu sistema de signos, oferecendo-se
como um excesso ou como um suplemento, que não se deixa aprisionar numa
estrutura convencional. E, como dizíamos ao iniciar este preâmbulo sobre a questão
da Estética: o que é válido para o objecto de arte ou para a obra de arte, parece, a
este olhar, igualmente válido para a narrativa, a começar pela ficcional” (Mendes,
2001: 54).
História da Historiografia e História e Historiografia da Comunicação: observações
teórico-metodológicas
Se a história da historiografia se debruça sobre discursos e estes comportam contextos
(enquadramentos históricos vários) e textos (que implicam ainda que não exclusivamente
narrativas) parece lícito afirmar que convoca, no modo como a entendemos, os três enfoques:
intencionalidade, objecto e recepção, conforme pudemos sugerir na forma como abordámos a
definição do âmbito de estudos aos quais preferencialmente nos dedicamos. Todavia, a sua
natureza é, a este nível hibrida, parecendo menos tributária da inter-transperência dos
prismas referidos do que do imbricamento gerado pelas dinâmicas entre eles, extrínsecas a
esquemas apriorísticos. Contudo, a presença da narrativa (no caso historiográfica e não
literária) pode favorecer um extravasamento face aos códigos comunicacionais em sentido
estrito, reforçado pelo apelo à exterioridade.
Ao debruçar-se sobre Comunicação e Ciência Seis enunciados para um problema, José Luís
Garcia principia a sua reflexão por uma advertência, que procuraremos ter em conta:
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Antes

de

explicitar

qualquer

linha

de

raciocínio

sobre

o

problema

da

correspondência entre comunicação e ciência, é importante clarificar que o discurso
sobre a comunicação tem que estabelecer distância sobre o seu conceito e uso,
assim como a necessidade de a desdivinizar. Note-se que essa mesma distância
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não é relativa à impossibilidade da sua significação, mas sim à opacimetria,
incomensurabilidade e problematicidade das suas apropriações. (…) Física e
metafisicamente, a presença e a mitologia da comunicação atravessa projectos
muitos distintos, mas de grande impacto no pensamento contemporâneo - entre
outros, são exemplos a proposta das estruturas retiformes cibernéticas de Norbert
Wiener e tecno-protésicas da experiência sensorial de Marshall Mcluhan, o «agir
comunicacional» de Karl -Otto Apel e Jurgen Habermas, a «autopoiesis sistémica»
de Niclas Luhmann, inspirada em Francisco Varela e o niilismo tecnológico da
implosão e do simulacro de Jean Budrillard. A transformação imanentista da
sociedade pela comunicação (…) tem vindo a ceder o passo às correntes e
perspectivas que sempre revelaram maior inclinação a insistirem noutra imanência,
a da técnica (…). Talvez não surpreenda demasiado que uma das razões próximas
para que a subsunção da comunicação á informação surja tão conectada com esta
tentativa radical de alteração dos sujeitos em objectos e estes em actividades (…).
Em consequência, e de forma cuidadosa, a perspectiva que aqui se avança sobre a
comunicação, pretende ser convenientemente «desencantada», parcial, limitada e
curto, porque, para além da infinidade referida no início deste texto, quanto mais
se fala sobre comunicação, maior é o risco de ela se esquivar (Garcia, 2002: 256257).
Concordamos com a posição de José Luís Garcia, segundo a qual importa reconhecer
criticamente o paradoxo sustentado na tensão entre a elaboração de discursos sobre esta
temática e a fuga desta dos vários âmbitos, domínios, axiomas que tentam circunscrevê-la.
Tentaremos

materializar

uma

perspectiva

igualmente

assente

na

«desdivinização»

e

dessacralização da comunicação, eximindo-nos a trata-la como uma essência desligada de
condições concretas de produção, transmissão, circulação e recepção. Estas são muito
importantes, permitindo e reclamando abordagens que impliquem condições e contextos de
índole histórica e historiográfica.
A comunicação é multiforme; pode ser encarada como fenómeno, prática, método processo,
estrutura (redes, próteses), relação interactiva bidimensional, conjunto de meios de
comunicação, território da técnica e da tecnologia, ou domínio da informação. Dependendo das
épocas, das áreas geográficas, dos países e das regiões, mas também no seio de cada uma
destas dimensões, existem predomínios, discrepâncias, contradições quanto ao conceito de

comunicação, plural e policromo, e aos seus usos. A história e a historiografia da comunicação
podem ajudar a situar sempre a comunicação a vários níveis, quanto à sua natureza, ao
estatuto e função, utilizando sempre a diacronia em conjugação com sincronia, evitando
excessos de parte a parte, eximindo-se a visões estritamente factualistas, ou, no extremo
oposto, aprofundamentos semióticos e discursivos que traiam a necessidade de que se
revestem, tornando-se meras abstracções, desligadas do devir, ao qual devem estar atentas,
sobretudo se o consideram pertinente como construção (ainda que parcial). O presente dos
historiadores e investigadores interpela o passado dos acontecimentos, mas também de outros
cultores do seu ofício, assim como o da história e historiografia da comunicação, sem esquecer
diferentes ciências socias e humanas ou as humanidades.
Do nosso ponto de vista, a História da Historiografia pode auxiliar a História e Historiografia da
Comunicação a reforçarem a necessidade de evitar excessos provenientes de anacronismos e
presentismos, promovendo o diálogo entre passado, presente e futuro. (Miranda, 2002: 19).
Por vezes, algumas correntes actuais das Ciências da Comunicação centram-se em absoluto
nas várias semióticas, que, sendo importantes, não devem, em nosso entender, tornar-se
omnipresentes e plenipotenciárias esquecendo, quando tal acontece, factos e contextos. Isto
não significa que se deva abdicar de uma analítica da actualidade (como lhe chama José
Bragança de Miranda). Bem pelo contrário. Todavia, convém relativizá-la, sublinhando que a
História do tempo presente e a teoria da cultura nutrem-se uma à outra, mas não dispensam,
em nosso entender uma vertente histórica e historiográfica assente numa temporalidade de
mais largo espectro (que conjugue tempos curtos, médios e longos, ou seja, acontecimentos
conjunturas e estruturas), alimentando-as em troca, levando em consideração distinções
primordiais:
Mas é preciso distinguir contemporaneidade e actualidade. Enquanto a actualidade
é o processo dinâmico no qual cada pormenor ou particular põe em jogo uma certa
imagem da «história», a qual se torna decisiva, o contemporâneo é a reunião
heteróclita de fragmentos ou particulares, enquanto particulares.
Este esforço crítico só tem um sentido dentro de uma analítica da actualidade. Em
que consiste esta analítica? É uma tentativa de encontrar as categorias do
acontecer quando este é absolutamente singular e espontâneo, impossível,
portanto, de ser categorizado. Mas é também a consciência deste paradoxo. De um
certo ponto de vista a analítica da actualidade é a forma crítica da Teoria da
Cultura. Como seria preciso mostrar, tal analítica é o método para aceder à
experiência que se faz e desfaz não diante dos nossos olhos, pois faz-nos e desfaznos com ela. Somos todos arrastados pelo turbilhão do tempo tecnologicamente
acelerado que é o nosso (Miranda, 2002: 19).

41

Essa frieza reflexiva face à experiência da actualidade é fundamental e até um defensor da
inexorabilidade desta última e da pressão que ela exerce considera isso mesmo e concretiza
algo que um historicista moderado não desdenharia:
Tudo isto se expressa no tempo. A repetição ao longo do tempo de certas figuras
estruturadas em discursos, teorias, obras etc., confere alguma estabilidade a este
processo; produz categorias mais ou menos reconhecidas (…). A Teoria da Cultura
tem, assim, uma dupla ambição: propor uma analítica geral da cultura e,
simultaneamente, exercitar o olhar para a peculiaridade de certos fenómenos. Não
se trata de adicionar ambas as vias pois o caminho deve ir dos pormenores para a
composição e vice-versa. Só um bom problema pode servir de linha condutora para
a crítica da cultura. Seria inútil falar dela em geral (…) como se o homem
produzisse tão naturalmente a cultura como a abelha o mel. Os problemas não são
conglomerados teóricos, mas verdadeiras linhas de fractura que atravessam a
cultura e cuja sismografia tem de ser feita (Miranda, 2002: 25).
Incentivamos, deste modo, uma relação profícua entre os âmbitos de estudo centrais na nossa
análise, de forma a consubstanciar uma outra proposta que a solidifique. Interessa defender as
Ciências Sociais e Humanas e as Humanidades, dado que estas podem efectuar uma crítica do
presente contínuo, ou perpétuo, visto como mercadoria. Daí que resulte significativo tentar
perceber as razões pelas quais, em anos quase consecutivos, mais propriamente 2013 e 2015,
foram proferidas duas orações de sapiência na Faculdade de Letras do Porto incidentes sobre o
valor da ficção pura, no primeiro caso, e das humanidades, no segundo (Jorge, 2013; Lima,
2015: 8).
Em ambas as circunstâncias as autoras, Lídia Jorge e Isabel Pires de Lima, exibiram
apreensões em torno de alegados exageros de um modelo neoliberal de sociedade em
Portugal, no primeiro caso de modo subtil, no segundo, de forma explícita.
Pode a conjuntura de crise sentida ter ditado a urgência de temáticas afins ou foi apenas a
necessidade de reflectir sobre o lugar onde aconteceram as alocuções a ditar procedimentos?
Talvez uma tentativa de resposta passe pelo cruzamento de ambas as perspectivas.
De qualquer forma, a autora de “A Costa dos murmúrios” recorreu ao seu percurso enquanto
estudante para denunciar alegados ataques às narrativas ficcionais desde o estruturalismo,
não poupando as ciências da comunicação, aparentemente em bloco, mas sobretudo uma
forma particular de as encarar, sem enfatizar excessivamente as diferenças de escalas. Vale a
pena transcrever uma passagem relativamente extensa do seu discurso, na qual a ironia se
adensa, cristalizando numa provocação:
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Seja como for, o lugar que ocupa esta forma de saber desestruturado [a narrativa
ficcional], em

confronto

com

os

saberes

estruturados

pela lógica

e

pela

experimentação, ao longo dos anos, muitas vezes me deixou inquieta. Deixou-me
inquieta, na juventude, quando o assalto do Estruturalismo e outros vários
formalismos reduziam as histórias, a matéria de que eu mais gostava, a corpos
inertes, que se elogiavam como seres vivos, mas se etiquetavam nas suas
diferentes partes orgânicas como se estivessem mortos. Felizmente que, depois
desses tremendos exercícios, os textos sempre ressuscitavam. Seguiu-se novo
confronto, mais tarde, quando as Ciências da Linguagem passaram a considerar a
representação da ficção, em palavras, como o tecido insidioso das línguas, e
depois,

mais

ainda

quando

as

Ciências

da

Comunicação

passaram

a

instrumentalizar a ficção tomando-a como enfeite nos mecanismos da eficácia, e o
estudo da arte e da poética começou a encolher, a encolher, e no alto do edifício
universitário, os assuntos que lhe dizem respeito, passaram a ser tomados como
assuntos de inutilidade pública. Refiro-me aos finais dos anos 90 (…) (Jorge, 2013:
7-8).
Lídia Jorge centra-se na defesa das narrativas ficcionais, focando-se menos na sua função
lúdica ou, por maioria de razão, de entretenimento, configurando-as preferencialmente como
modos de pensamento.
Ora, na nossa perspectiva, os esforços das Humanidades e das Ciências Sociais e Humanas
participam ainda de modo mais visível nesse desiderato, dado que plasmam intenções de
denotação imediatas, configurando narrativas, ainda que não disponham de tanta liberdade de
imaginação quanto a escrita literária. Colocamos em causa a filiação da História como ciência
na Literatura. Neste ponto, não partilhamos inteiramente a perspetiva de Jorge, implicitamente
conduzida nesse sentido, quando afirma:
A ficção é o lugar mais próspero do nosso espírito. Eu referi como elemento da
ficção aquele formato que me é mais próximo, o da narrativa pura e simples, o
mundo do era uma vez, feito de um nó com risco e mistério, e um desenlace, um
nó górdio que está na base de todo o conto, breve ou longo, que depois se desata
para uma espécie de demonstração em bruto. A representação de uma batalha de
imagens suficientemente impressiva para que se depreendam, uns após outros,
casos de vida alheia em abreviado que passam a fazer parte da nossa própria
batalha. Referi, por prática e proximidade, esse formato que move a nossa
construção mental, toda a nossa subjetividade. Pois o formato ficcional narrativo
preenche a descrição, o enredo, a surpresa, o exemplo, e por isso contém no seu
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corpo o valor e o desvalor que, em última análise, conduz ao próprio ditame da
ética. A História, a Filosofia e a Ética são filhas diretas da ficção. São as suas
prefigurações maiores (Jorge, 2013: 11).
Lídia Jorge evidencia uma curiosa reticência face a um modo específico de encarar as Ciências
da Comunicação, centrado na eficácia dos processos comunicacionais em detrimento da
narrativa, mormente a ficcional. Todavia, a escritora não generaliza, nem absolutiza a referida
vertente do domínio de estudos em questão, eximindo-se a considerá-la como emblemática de
um conjunto. Não explica os mecanismos da particularização que destaca, mas admite outros
entendimentos e a existência de correntes e tendências diversas no que concerne às referidas
Ciências. (Jorge, 2013: 11).
O tópico da inutilidade pesa sobre a escrita de Lídia Jorge, adquirido um tom sombrio que
sublinha uma conotação negativa. Retomando este assunto, Isabel Pires de Lima, que cita
Lídia Jorge, para com ela se solidarizar na valorização da Literatura e do exercício de contar
histórias, parece revindicar a inutilidade das humanidades como lhe chama, enquanto forma
de resistência a políticas dominantes, pelo menos até ao momento em que cumpre o rito
académico para o qual a convidaram, encarando-as como inutensílios, vocábulo e conceito
caros a Manuel de Barros e por ele encarados como muito importantes (Lima, 2015: 7).
Isabel Pires de Lima expressa, quase no dealbar do seu texto, um desconforto face à vertigem
do tempo nas sociedades contemporâneas, cuja aceleração surge, não raro, ligada a um
utilitarismo vigente:
Todos sofremos no nosso quotidiano social, profissional, familiar ou íntimo, a
experiência da aceleração. E a nós, universitários, treinados para pensar, conceber,
antecipar, isto é, para desenvolver experiências que exigem tempo e maturação,
esmagam-nos cada vez mais com a constante e quase sempre absurda necessidade
de tomar decisões científicas e pedagógicas contra o tempo. Ora, mais ou menos
conscientemente, por certo de modo mais consciente à medida que a idade vai
avançando, todos vamos percecionando tal aceleração como responsável por
muitos dos descasos das nossas vidas. Pessoalmente cada vez mais a sinto como
uma das mais subtis, generalizadas e endógenas formas de violência a que somos
sujeitos hoje (…). Aproprio-me da história e do raciocínio dedutivo de Zizek para
dizer que a aceleração se tornou tão intrínseca às nossas vidas, esteio da
normalidade do nosso quotidiano, que já ganhou a perigosa e paradoxal
invisibilidade das coisas naturais, rotineiras, normais. Impôs -se a níveis tão subreptícios que induz comportamentos que nos impedem de nos oferecermos
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momentos de suspensão ou de os vivermos na constante culpa de não estarmos
consentâneos com o ritmo do mundo (Lima, 2015: 8).
Todavia, enquanto Zizek parece defender a abstenção como atitude a contrapor à violência nas
Sociedades Contemporâneas, Isabel Pires de Lima pugna por uma contemplação, não
convergente com o sentido comum de passividade, bem pelo contrário, sendo responsável por
uma resistência à vertigem, convocando as humanidades para essa tarefa:
As

sociedades

experimentar

contemporâneas

pela

primeira

vez

e

do

na

capitalismo

história,

global,

olham

o

que

futuro

estamos
como

a

coisa

transparente, não admitindo a sua opacidade e, sob a capa da máxima liberdade
individual

e

dos

chavões

do

empreendedorismo,

da

competitividade,

da

produtividade, da qualidade, da eficiência e da criatividade quando ao serviço de
tudo isto, coartam afinal o valor da liberdade, liberdade de recusar, pensar, sonhar,
em suma, resistir.(…) Lembrei em epígrafe a afirmação de Roland Barthes para
quem o contemporâneo é o inatual. O que Barthes está afinal a acentuar nesta
asserção é a possibilidade humana de estabelecer uma relação singular com o
presente, aderindo a ele, mas, ao mesmo tempo, criando distâncias que permitam
o desfasamento em relação a ele. Nesta aceção, aderir ao presente e resistir-lhe é
ser contemporâneo. Não será então premente este exercício da contemporaneidade
como resistência? Antes de mais nada resistência à aceleração, ao movimento,
àquela hiperatividade quase robotizada que não nos deixa exercer o humano e
superior poder de dizer não. “Yes, we can”, podemos; podemos parar, interromper
o movimento, a aceleração, resistir à positividade exponencial, fugir ao puro reagir
para que nos empurra a sociedade da produção e questionar aquele regime
espaciotemporal de fluxos contínuos a que aludia Innerarity; podemos criar
intervalo. Enquanto no século XIX, algumas elites cultas alinhavam por um
sentimento de decadência, na contemporaneidade, a positividade parece anestesiar
alguns. (Lima, 2015: 11-12).
Convém, no entanto, lembrar que a ideia barthesiana expressa por Isabel Pires de Lima tem
antecedentes

face

ao

pensador

francês

e

já

Benedetto

Croce

defendera

a

não

contemporaneidade do contemporâneo.
A dado momento da sua argumentação, Isabel Pires de Lima evidencia, em nosso entender,
uma convergência com os propósitos de defesa da importância e do carácter multiforme das
narrativas, na linha do ponto de vista de Lídia Jorge. Esta sintonia existe, de forma mais ou
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menos implícita, ao longo de toda a reflexão da Professora de Literatura, tornando-se
inequívoca na seguinte afirmação:
(…)

prefiro,

contra

a

abstenção,

bater-me

pela

retoma

de

espaços

de

46

contemplação, pela reivindicação de lugares de intervalo, espaços usualmente tidos
como inúteis e que afinal talvez estejam a revelar -se intensamente úteis na
sociedade cansada, deprimida e esvaziada em que nos movemos. Refiro-me àquele
velho campo, tão velho como a própria cultura, da escrita de histórias e da sua
interpretação, da ficção, quer ela se chame poesia ou narrativa nas suas múltiplas
formas de concretização e da prática hermenêutica, a que filósofos e cientistas se
entregaram desde a mais alta Antiguidade. Aquela prática que fez um George
Orwell escrever, em 1949, uma distopia tão anunciadora do nosso tempo à qual
chamou 1984. (Lima, 2015: 13).
As perspectivas expostas por Isabel Pires de Lima e Lídia Jorge podem ser aproveitada por
alguns para as aparentarem com o catastrofismo e um ataque absoluto à técnica e à
tecnologia. Todavia, tais críticas potenciais são, em nosso entender, temerárias, ou, pelo
menos exageradas, dado que as autoras evidenciam reservas relativas a um desinteresse
pelas humanidades decorrente de excesso de aceleração da sociedade contemporânea,
eximindo-se a aprofundar algumas das suas implicações tecnológicas. Concordamos com o
cerne das preocupações das duas intelectuais e consideramos que devem evitar-se
generalizações. Para tal, a história da historiografia pode avançar com enquadramentos
históricos,

enquanto

entendimento

de

a

história

mecanismos

e

historiografia

comunicacionais,

da

comunicação

socorrendo-se

de

prestam
outras

auxílio

no

ciências

da

comunicação para explicar a semântica e sociologia da tecnologia (sem dispensarem a
respectiva diacronia).
Hermínio Martins desenvolveu estudos pioneiros muito importantes nestas áreas e analisou
cientificamente a tecnologia ou a aceleração, consignando esta última numa tripla vertente: a
da vivência quotidiana (aflorada por Isabel Pires de Lima), a dos estudos sobre os assuntos e a
dos importantes avanços da Inteligência Artificial, demonstrando assim a complexidade e
densidade destas matérias, a ter em conta em abordagens informadas. (Martins, 2003: 21-28)
Por seu turno, Fernando Catroga, historiador especialista na análise da problemática da
memória, chama a atenção para o desgaste que esta tem vido a sofrer, mormente nas
sociedades ocidentais hodiernas, apelando ao seu resgate consciente e crítico, permeável à
promoção de um esquecimento activo, evitando, na esteira de Nietzsche, abusos de
recordação e da amnésia, de modo a impedir a confusão entre o presente real, fruto do
entrelaçamento de passado, presente e futuro, e o tempo real, vulgar:

Se no presente real se entrecruzam heranças e expectativas, o tempo real, ao
contrário, parece transcorrer como tempo vulgar, como se fosse uma mera soma
de acontecimentos irrepetíveis, no qual cada momento é também o esquecimento
do instante que o precedeu. (…) o tempo real encerra, tão-somente, uma acção
sem memória, realidade que se afirma na actual valorização quantitativa do tempomercadoria tão característica das sociedades massificadas e de consumo, e de onde
emana uma patente crise de sentido. E é esta crescente crença num presente
perpétuo que estará a congelar a vivência memorial típica do presente real. Produto
em vias de erodir, a memória, sobretudo na sua faceta pública, transformou-se em
objecto da própria historiografia praticada como se estivesse a afazer “un
inventaire avant um décés annoncé” (François Hartog, 2003)”. Transmutou-se, em
suma, em memória-objecto. Subjacente a esta conservação mumificadora estará a
ilusão de se viver num eterno presente que, recalcando o futuro-futuro e a
possibilidade de se dar futuros ao passado, congela o tempo para dar lugar à
incessante reprodução do efémero. E o aprisionamento turístico do histórico é,
apesar de parecer o contrário, expressão desse domínio (…) (Catroga, 2009).
Considerações Finais
Enquanto a história da historiografia pode contribuir para perceber o perfil de quem comunica
e dos estudiosos da comunicação, interessando-se por aplicar no seu estudo conceitos
historiográficos, a história e historiografia da comunicação, para além de valorizarem a
amplitude temporal, centram-se na natureza da comunicação como fenómeno, processo,
preocupando-se em desenvolver uma analítica da actualidade, científica, desmistificadora e
assente parcialmente na desmontagem de alarmismos, sem ocultar riscos, mas ultrapassando
visões dicotómicas ou do foro estritamente moral. O estudo dos meios de comunicação une ou
pode fazer convergir a História da Historiografia, na qual nos situamos, com a história e
historiografia da comunicação, daí que seja importante desenvolver esta temática no imediato.
A História da Historiografia pode relacionar-se de modo proveitoso com a História e
Historiografia da comunicação, adensando e problematizando os enquadramentos históricos da
primeira e analisando prosopograficamente os profissionais e estudiosos que se dediquem à
segunda, incidindo sobre práticas, discursos e representações. Por outro lado, em troca, a
História da Comunicação é passível de incidir sobre a diacronia da comunicação como
processo, mecanismo e dimensão, valorizando vertentes interpessoais e a materialidade de
meios de comunicação, debruçando-se a sua historiografia sobre as condições de produção e a
escrita de investigadores e teóricos, contribuindo para reflectir criticamente sobre o presente
perpétuo,

eventualmente

tratado

pelas

sociedades

contemporâneas

como

mercadoria

47

(Catroga, 2009). A analítica do presente não pode dispensar uma diacronia que a estribe e
explique. Este estudo procura defender e reforçar o interesse relativamente recente pela
história e historiografia da comunicação, sendo esta menos desenvolvida, apesar dos esforços
pioneiros de Sousa (2008) e Martins (2012), entre outros.
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Resumo
Surgidas, em Portugal, em 1835, as revistas ilustradas foram pioneiras na junção de
informação iconográfica à palavra escrita. Ao permitirem “ver” um mundo em transformação,
elas tornaram-se um meio de comunicação distinto. Mesmo em Portugal, um país então
caracterizado pelo analfabetismo, alguns títulos tiveram tiragens de milhares de exemplares.
Este estudo apresenta os resultados preliminares de uma investigação pioneira e original,
alicerçada em pesquisa documental, sobre a origem e desenvolvimento das revistas ilustradas
em Portugal. Os dados obtidos confirmam a hipótese de que em Portugal houve três gerações
de revistas ilustradas entre 1835 e 1935, podendo dizer-se que o país acompanhou os estádios
de desenvolvimento que estas revistas tiveram nos principais países europeus: (1) uma
primeira geração, de carácter enciclopédico; (2) uma geração de transição, caracterizada pela
incorporação de informação iconográfica sobre acontecimentos da atualidade, logo na década
de 1840; e (3) uma terceira geração, cuja identidade radicou na explosão da cobertura gráfica
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dos acontecimentos da atualidade, por meio de xilogravuras, primeiro, e de fotografias,
depois.
Palavras-chave: Portugal; revistas ilustradas; história do jornalismo; informação gráfica;
gravuras de madeira.
Abstract
Appeared, in Portugal, in 1835, the illustrated magazines had been pioneering in the junction
of iconographic information to the written word. They had allowed “to see” a world in
transformation and had become a distinct media. Even in Portugal, a country characterized by
the illiteracy, some headings had had drawings of thousand of units. This study presents the
preliminary results of a pioneering and original inquiry, made with resource to documentary
research, about the origin and development of the illustrated magazine in Portugal. The results
confirm the hypothesis of that Portugal had three generations of illustrated magazines between
1835 and 1935, and the country folloied the development stadiums that these magazines had
had in the main European countries: (1) a first generation, with publications very similares to
encyclopedias; (2) a generation of transistion, characterized for the incorporation of
iconographic information about events of the present time, in the decade of 1840; e (3) one
third generation, whose identity consolidated in the explosion of the graphical covering of the
events of the present time, through “xilogravuras”, first, and photographs, later.
Key words: Portugal; illustrated magazines; journalism history; graphic information; wood
engraving.

Introdução
Na alvorada do século XIX, as revistas foram pioneiras na incorporação de iconografia à
informação pela palavra escrita. Surgiu um novo segmento de imprensa: as revistas ilustradas.
O jornalismo apercebeu-se cedo da importância informativa, explicativa e até simplesmente
ilustrativa da imagem. A imprensa ilustrada permitia “ver” um mundo em violenta
transformação. Mas a mirada sobre a realidade proporcionada pela incorporação da ilustração
na imprensa era problemática: “quem vivia no tempo da rainha Vitória estava fascinado pelo
ato de ver, pela questão da confiabilidade (...) no olho humano e pelos problemas da
interpretação do que se via” (Flint, 2000: 1).
Parte do êxito alcançado pelas revistas ilustradas ter-se-á devido ao facto de darem um aspeto
lúdico à informação, que se contrapunha à seriedade autoritária do texto formal dos artigos
(Martin, 2006: 47), tendo-se tornado um dos meios de comunicação mais influentes do seu
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tempo, providenciando aos artistas-gravadores uma enorme audiência, assinala Hogart (1967:
12).
As ilustrações, elemento distintivo e identitário dessas publicações, contribuíram para a
“transformação da imprensa num produto de consumo guiado pela competição” (Martin, 2006:
43) e imprimiram “mensagens específicas na memória dos seus leitores” (Martin, 2006: 47).
Vários fatores terão propiciado o surgimento, em Portugal, desse importante segmento da
imprensa constituído pelas revistas ilustradas, como sejam: o exemplo estrangeiro; a
introdução dos novos processos de artes gráficas no país; e mesmo o ambiente político, social
e económico e os progressos no próprio jornalismo. Os periódicos ilustrados portugueses
beneficiaram da liberdade de imprensa e do espírito liberal, sedento de formar cidadãos
ilustrados capazes de intervirem politicamente, satisfazendo o princípio constitucional da
“soberania da nação”. Esses periódicos passaram a contar-se, pois, entre os principais
instrumentos de dinamização e de expansão da esfera pública em Portugal, tendo sido fulcrais
para a popularização de novos e “úteis” conhecimentos e para a transmissão de novas ideias,
por vezes agitadoras.
Entendia-se que a ilustração não só embelezava o texto, tornando-o mais atrativo,
mas também ajudava à sua compreensão, identificando melhor o leitor com o facto
descrito. Essa necessidade tornou-se (...) mais evidente com a larga divulgação dos
chamados “jornais populares”, para público mais amplo (...). Reconhecia-se, pois,
que a imprensa ilustrada de carácter popular permitia mais facilmente transmitir
mensagens aos menos letrados (...). (Tengarrinha, 2013: 865-866).
A investigação que aqui se apresenta visou inventariar as mais importantes revistas ilustradas
portuguesas (em circulação e longevidade) e agrupá-las em segmentos diacrónicos. Partiu-se
da hipótese genérica e agregadora de que a história das revistas ilustradas portuguesas
replicou, na periodização e nos modelos, a história e o tipo de discurso da imprensa ilustrada
dos países pioneiros neste segmento de imprensa, Inglaterra e França (cf. Bacot, 2005), que,
historicamente, são países próximos e influentes em Portugal. Em especial, partiu-se da
hipótese, sedimentada em Bacot (2005), de que as revistas ilustradas portuguesas tiveram, tal
como as francesas e inglesas, três gerações, entre 1835 e 1935:
1. As revistas enciclopédicas ilustradas, sucessoras dos periódicos culturais e científicos
iluministas do século XVIII, tradição iluminista, caracterizadas pelo seu carácter cultural
generalista, e que se propunham, mormente por meio de artigos ilustrados e não ilustrados,
“derramar conhecimentos” sobre os leitores;
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2. Uma segunda geração na qual as revistas, sem abandonarem o seu carácter cultural
generalista, se propuseram abordar, também, a atualidade, nomeadamente os acontecimentos
da atualidade, por meio de notícias ilustradas, que já apontam para o conceito de jornalismo
gráfico;
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3. Uma terceira geração, na qual se torna relevante e, muitas vezes, preponderante a
cobertura da atualidade, por meio de notícias e reportagens ilustradas com gravuras, primeiro,
e, depois, com fotografias, sendo nelas que se começa a desenvolver o fotojornalismo.
Tendo em conta os objetivos delineados para a investigação, a metodologia desta pesquisa
articulou duas operações:
1. Construção de um catálogo das principais revistas ilustradas portuguesas (em circulação,
longevidade, tiragem ou impacto), a partir de pesquisa hemerográfica e documental executada
em bibliotecas e hemerotecas públicas;
2. Identificação dos padrões discursivos de cada revista ilustrada e agrupamento das revistas
segundo estes padrões, tendo como propósitos o teste da hipótese (comprovação, ou não, da
existência sequencial, em Portugal, de três gerações de revistas ilustradas, nos primeiros cem
anos da sua existência).
A

primeira

geração

de

revistas

gráficas

portuguesas:

as

revistas

ilustradas

enciclopédicas
A primeira geração de revistas ilustradas portuguesas, tal como ocorreu noutros países (cf.
Bacot, 2005), teve uma natureza enciclopédica. O seu carácter genérico e expositivo levou a
que muitas delas apelassem, no título, à ideia que as fundamentava, intitulando-se Panorama,
Museu, Universo, Ramalhete, entre outras denominações. Algumas dentre elas afirmavam-se
como periódicos de “instrução” e “recreio”, o que traduz muito bem a sua dupla natureza.
Essas publicações podem conceptualizar-se operativamente (cf. Bacot, 2005; Silva, 2014)
como publicações periódicas generalistas, dirigidas a um público vasto e heterogéneo, que
produziam e/ou difundiam informações sob a forma de desenho, fotografia e gráficos, dando a
estes dispositivos de informação visual uma utilização regular e valorada e não meramente
ilustrativa, podendo a superfície concedida aos mesmos ultrapassar o espaço concedido ao
texto. As revistas ilustradas enciclopédicas visavam ainda, pedagogicamente, promover
conhecimentos gerais sobre assuntos diversos e, normalmente, de interesse intemporal.
Foram, igualmente, um palco privilegiado para a literatura, sob a forma de prosa e poesia. A
informação visual, nas suas páginas, assumiu, frequentemente, um carácter pedagógico,

complementando visualmente os conteúdos – enciclopédicos, literários, curiosidades, anedotas
e outras amenidades – que incluíam. Informar visualmente sobre acontecimentos e temas da
atualidade raramente constituiu, no entanto, uma preocupação deste tipo de revistas.
Herdeiras do espírito da imprensa enciclopédica, as primeiras revistas ilustradas portuguesas
distinguiram-se, segundo Silva (2014) e Tengarrinha (1989; 2013), pela forma como, por
meio de texto e de imagens, procuraram, pedagogicamente, formar um público culto capaz de
intervir sobre os destinos do país. Nascidas após o triunfo liberal na guerra civil, essas revistas
foram um produto simultâneo do liberalismo e do romantismo. Nessa conjuntura, procuraram,
conforme a ideologia liberal, contribuir para a democratização da experiência cultural, por meio
da constituição de um “museu de imagens” (Ribeiro, 2014: 19) e para a formação de cidadãos
aptos a participar nos processos políticos, o que era essencial à sustentação teórica do preceito
constitucional da soberania da nação. Elas aplanaram o caminho para a imprensa ilustrada de
atualidades, com a qual, aliás, conviveram ao longo de muitos anos. Foram, igualmente, uma
lufada de ar fresco para o jornalismo português num cenário dominado pela imprensa de
opinião, frequentemente ligada a partidos e organizações políticas (cf. Tengarrinha, 1989;
2013; Sousa, 2014; Silva,2014). De algum modo, além da mais-valia trazida pela informação
visual, as revistas ilustradas enciclopédicas contribuíram para ampliar o leque do noticiável e
diversificar os formatos discursivos de apropriação da realidade pelo jornalismo, isto é, os
géneros jornalísticos.

Figura 1 – Observa-se um comportamento discursivo padronizado na primeira geração das
revistas ilustradas portuguesas: uma abordagem enciclopédica do mundo com o objetivo de
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facultar conhecimentos gerais aos leitores. (O Recreio – Jornal das Famílias, n.º 5, maio de
1835)
A tabela 1 enumera algumas das principais revistas enciclopédicas ilustradas portuguesas, em
termos de tiragem, circulação ou longevidade, inventariadas no decurso da presente
investigação. É de realçar que não foi possível extrair das revistas e de outros documentos
consultados todos os dados previstos.
Título

Período

Local

Preço (inicial)

Dimen-

Pági-

Periodici-

Ilus-

Exem-

Assi-

são

nas

dade

tração

plar

natura

(cm)

anual
O Recreio:

1835-

Jornal das

1842

Lisboa

160

1440

15x22

32

Mensal

Litografia

Lisboa

80

1920

9,5x14,4

24

Quinzenal

Litografia

Famílias
Biblioteca

1835-

Familiar e

1846

(de-

Recreativa

pois

Oferecida à

16)

Mocidade
Portuguesa
Jornal

1836-

Enciclopédic

1837

Lisboa

20

?

15x23,1

24

Mensal

Litografia

Lisboa

?

?

18,9x25,

16

Irregular

Gravura

8

Semanal

Gravura

8

Semanal

Gravura

16

Semanal

Litografia

o
O Museu

18361838

O Arquivo

1837-

Popular:

1843

1
Lisboa

20

960
19,5x26,

Semanário

2

Pitoresco
O

1837-

Panorama:

1868

Lisboa

30

1200
18,5x27

Jornal
Literário e
Instrutivo
O

1837-

Ramalhete:

1844

Jornal
d’Instrução
e Recreio

Lisboa

50

3120

18,5x25,
5
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O

1838-

Recreativo:

1838

Lisboa

20

960

18,5x25,

8

Semanal

Gravura

8

Quinzenal

Litografia

16

Semanal

Gravura

8

Semanal

Litografia

16

?

Litografia

8

?

Litografia

16

Mensal

Litografia

16

Semanal

Gravura

5

Jornal
Semanário
Revista

1838-

Literária:

1844

Porto

?

?

Periódico de

12,8x20

Literatura,
Filosofia,
Viagens,
Ciências e
Belas-Artes
Museu

1838-

Portuense:

1839

Porto

60

1200
18,3x28

Jornal de
História,
Artes,
Ciências
Industriais e
Belas Letras
O Mosaico:

1839-

Jornal

1841

Lisboa

40

1920
18,5x25,

d’Instrução

5

e Recreio
Universo

1839-

Pitoresco:

1844

?

?

?
19x24

Jornal
d’Instrução
e Recreio
Museu

1842-

Pitoresco:

1843

?

320
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28x39,5
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d’Instrução
e Recreio
O Instrutor

1844-

Portuense:

1845
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?
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Revista

1848-
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1855
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?

20
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18,
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56
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1848-
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Lisboa
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16

Semanal

Gravura

21,5x28,

Indústria,

9

57

Ciências,
Literatura e
Belas-Artes
O Recreio

1855-

Popular:

1856

Lisboa

10

500

8

Semanal

Gravura

8

Semanal

Gravura

8

Semanal

Gravura

8

Quinzenal

Gravura

14x21

Semanário
Noticioso e
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O Arquivo

1857-
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1861

Lisboa

20

1260
18x28,4

Semanário
Pitoresco
Arquivo

1857-

Pitoresco:

1868

Lisboa

50

2000
19,5x29,

Semanário

5

Ilustrado
Porto

1864

Porto
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Elegante:

18,1x25

e

Jornal de

litografia

Literatura,
Ciências,
Belas-Artes
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Ilustração

1866-
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1868

Lisboa

30
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4

Semanal

Gravura

8

Semanal

Gravura

8

Semanal

Gravura

23x32,5

Folha
Destinada
ao Recreio e
Instrução
Arquivo

1871-

Porto

Popular

1874

e

(apenas o

30

1600
22,5x30

Lisboa

volume 2 é
ilustrado)
O Universo

1877 -

Ilustrado:

1887

Lisboa

30

1600

19,5x29

Semanário
de Instrução
e Recreio
Publicado
por Uma

58

Sociedade
Revista

1888-

Popular de

1892 +

Conhecimen

1897

Lisboa

40

1500

19x28,3

8

Semanal

Gravura

tos Úteis

Tabela 1 – Inventário de revistas enciclopédicas ilustradas publicadas em Portugal
Ao olhar-se para a tabela 1, a primeira consideração que pode estabelecer-se é a de que a
primeira geração das revistas ilustradas perdurou quase até ao final do século XIX, datando de
1888 a última revista que claramente se pode inserir neste segmento histórico da imprensa
ilustrada tendo perdurado até 1892 (há um número esporádico a aparecer, desgarrado, em
1897) – intitulava-se Revista Popular de Conhecimentos Úteis. O seu título é, todo ele, um
documento aos fins e às reivindicações das revistas ilustradas enciclopédicas: tinha por
objetivo derramar conhecimentos “úteis” sobre o povo. Afirmava-se, neste sentido, como uma
revista “popular”.
O Recreio: Jornal das Famílias (1835-1842) foi a primeira publicação ilustrada portuguesa que
se pode integrar no modelo de imprensa ilustrada enciclopédica, mas O Panorama (18371844; 1852-1858; 1866-1868), pelo impacto que teve (tiragem de cinco mil exemplares), foi a
revista que verdadeiramente inaugurou a imprensa ilustrada em Portugal e, igualmente, a
primeira a recorrer abundantemente à gravura de madeira. A mais importante dentre elas, em
circulação e longevidade, depois d’O Panorama, foi o Arquivo Pitoresco: Semanário Ilustrado
(1857-1868), que sustentou, inclusivamente, uma escola de gravura.
A primeira das revistas ilustradas a intitular-se revista foi a Revista Literária: Periódico de
Literatura, Filosofia, Viagens, Ciências e Belas-Artes¸ lançada em 1838. Interessante também
é notar a quantidade de periódicos que se reivindicavam “populares”, o que, à época, se
conotaria com a ideia de uma publicação destinada à educação “popular”, vendida a um preço
“popular”.
A tabela 1 documenta, igualmente, que a maioria das revistas ilustradas enciclopédicas
portuguesas foi editada na capital, tendo, maioritariamente, adotado uma periodicidade
semanal. A tabela evidencia, igualmente, que os preços das revistas, por número, oscilavam
entre 20 e 60 réis, com exceção da luxuosa Museu Pitoresco, que custava 320 réis, e da
primeira de todas, O Recreio, que custava 160 réis por número de 32 páginas (o número
habitual de páginas das revistas ilustradas enciclopédicas era de 8 ou 16). A Recreio Popular,

pelo contrário, custava somente 10 réis. Os preços dependiam, contudo, de fatores como o
número de páginas, a sua dimensão, e o tipo e número de gravuras inseridas, mas,
aparentemente, não dependiam do lugar de edição (revistas editadas no Porto e em Lisboa
têm preços similares). Por exemplo, o Museu Pitoresco tinha uma dimensão superior a todas
as outras revistas enciclopédicas. Outro exemplo: cada número d’O Recreio Popular tinha
apenas 8 páginas e as suas dimensões eram inferiores às de todas as restantes revistas, o que
justifica o seu reduzido preço de 10 réis. Por comparação, um diário político-noticioso custava,
em 1847, mais ou menos a meio do século, 40 réis por número avulso11. Portanto, as revistas
ilustradas enciclopédicas, com poucas exceções, custavam mais ou menos o que custava um
jornal diário.
Atentando, especificamente, nas dimensões das páginas, é difícil apurar uma tendência
explícita. No entanto, o Arquivo Pitoresco, a Ilustração Popular e O Arquivo Popular indiciam
uma certa estabilização numa dimensão de página igual ou superior a 575 cm 2. A dimensão da
página seria, aliás, um elemento distintivo das revistas no seio da imprensa (as páginas dos
diários, pelo contrário, tornaram-se cada vez maiores, com a introdução do formato
broadsheet, ou standard, com cerca de 30 x 55 cm, e do grande formato, superior).
O fator preço não prejudicou nem beneficiou, aparentemente, a longevidade das revistas,
talvez com exceção do Museu Pitoresco, claramente direcionado para uma elite que podia
pagar mais caro por uma revista. Entre as revistas com preços equivalentes, algumas duraram
vários anos enquanto outras foram menos longevas.
Dois tipos de ilustrações predominaram nas revistas ilustradas enciclopédicas portuguesas: a
xilogravura e a litografia. A tabela 1 indica, porém, que nessas revistas a litografia foi
praticamente abandonada em favor da gravura a partir do meio de Oitocentos. A partir do final
da década de 1840 entrava-se já no período áureo da imprensa ilustrada com gravuras em
madeira, que se prolongaria até à última década de oitocentos, altura em que a fotografia
começou a impor-se como meio dileto de cobertura gráfica do mundo por parte da imprensa
(curiosamente,

a

fotografia

diretamente

reproduzida

não

se

afirmou

na

imprensa

enciclopédica).
A opção pela xilogravura tornava o processo de produção e reprodução iconográfica mais
rápido e económico, quando comparado com a litografia, mas as reproduções xilográficas
tinham, normalmente, menor qualidade, apesar dos progressos verificados na xilogravura ao
longo de Oitocentos.
As litografias, por seu turno, encareciam as revistas. Por isso, em certos casos, podiam ser
vendidas e compradas em separado, já que, normalmente, eram encartadas nas publicações.

11

Preço d’A Revolução de Setembro, principal diário português à época, em 1847.
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Curiosamente, o tipo de reprodução iconográfica não parece ter tido reflexos relevantes no
preço das revistas, talvez porque as revistas ilustradas com litografias publicavam,
habitualmente, menos estampas do que as revistas ilustradas com gravuras.
A segunda geração de revistas gráficas portuguesas: as revistas ilustradas de
transição
O

aparecimento

das

revistas

ilustradas

de

atualidades

em

Portugal

foi

gradativo.

Contaminadas pela importação de novas tendências jornalísticas que recolocavam a notícia no
centro das preocupações jornalísticas e que alavancaram o ressurgimento de uma imprensa
noticiosa em Portugal, várias revistas portuguesas foram combinando uma feição enciclopédica
e recreativa, ou cultural e literária, com a abordagem textual e iconográfica de assuntos da
atualidade. Assim, as revistas ilustradas de transição caracterizavam-se por somar conteúdos
de atualidade, inicialmente apenas sob a forma de texto e, depois, de imagens, aos conteúdos
de cultura geral e literários que caracterizavam as revistas ilustradas enciclopédicas e as
revistas culturais e literárias ilustradas. Eram, pois, uma espécie de revistas híbridas que,
apontando

já

para

a

atualidade,

ainda

apresentavam,

dominantemente,

conteúdos

enciclopédicos, culturais e literários e recreativos, os mesmos que caracterizavam a geração
anterior das revistas ilustradas. Mas essas revistas representam já um passo na direção das
revistas ilustradas de atualidades, aliando uma leitura recreativa, cultural ou destinada à
aquisição de conhecimentos gerais sobre o mundo (cultura geral) à difusão de algumas
informações sobre assuntos de atualidade.
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Figura 2 – A segunda geração das revistas ilustradas começou a cobrir graficamente os
acontecimentos atuais. O exemplo regista uma notícia gráfico-verbal sobre o espetáculo de
estreia de uma nova peça no teatro D. Maria II, em Lisboa, mostrando um momento do
acontecimento. (A Ilustração – Jornal Universal, vol. II, n.º 2, maio de 1846, p. 19)
A tabela 2 enumera as principais revistas ilustradas portuguesas classificadas como sendo “de
transição” identificadas no decurso desta pesquisa.
Título

Período

Local

Preço (inicial)

Dimen-

Pági-

Periodici-

Ilus-

Exem-

Assina-

sões

nas

dade

tração

plar

tura
27,5x37

16

Mensal

Gravura

anual
A

1845-

Ilustração:

1846

Jornal
Universal

Lisboa

30

1440

A

1852

Lisboa

80

1440

20x31

8

Quinzenal

Gravura

A

1856-

Lisboa

120

3600

27x39

8

Semanal

Gravura

Ilustração

1859

Lisboa

30

1560

21x31

8

Semanal

Gravura

Lisboa

40

720

22,5x32,

8

Quinzenal

Gravura

12

Quinzenal

Gravura

Ilustração:
Periódico
Universal

LusoBrasileira:
Jornal
Universal
Ilustração

1884-

Portuguesa

1890

[1ª
revista]
A

1885-

Imprensa:

1891

5

Revista
Científica,
Literária e
Artística
Revista

1890-

Ilustrada

1892

Lisboa

120

2880

28x37,5

Fotograf
ia

Revista

1895-

Moderna:

1897

Lisboa

80

3200

17,5x24,

12

Semanal

1

Gravura
Fotograf

Magazine

ia

Ilustrado
Branco e

1896-

Negro:

1898

Lisboa

40

2200

20x29

16

Semanal

Gravura
Fotograf

Semanário

ia

Ilustrado
Gazeta

1901

Ilustrada

Coimb

50

2080

24x33

8

Semanal

ra

Gravura
Fotograf
ia

Serões

1901-

Lisboa

200

2200

1911
Passatemp

1901-

o

1904

23,3x16,

80

Mensal

1
Lisboa

30

1000

18x23,5

Fotograf
ia

16

Quinzenal

Fotograf
ia

Tabela 2 – Inventário das revistas ilustradas de transição publicadas em Portugal

62

A análise da tabela 2 demonstra que as revistas ilustradas que, mesmo não se focando na
cobertura gráfica dos acontecimentos da atualidade, já apontavam para este caminho,
perduraram, em Portugal, durante a segunda metade do século XIX, até ao final da primeira
década do século XX.
A primeira das revistas ilustradas portuguesa que se pode considerar como sendo de transição
para as revistas ilustradas de atualidades, já que prestava alguma atenção gráfica à
atualidade, foi A Ilustração: Jornal Universal, fundada em 1845 (1845-1846). Foi sucedida
pel’A Ilustração: Periódico Universal, em 1852, pel’A Ilustração Luso-Brasileira: Jornal
Universal (1856-1859) e por outras publicações que se podem enquadrar no mesmo modelo
cultural e literário temperado pela cobertura gráfica da atualidade, como a primeira revista
intitulada A Ilustração Portuguesa (1884-1890), a Branco e Negro (1896-1898) e a Serões
(1901-1911). A última identificada no decorrer desta investigação foi a revista Passatempo
(1901-1904). A coimbrã Gazeta Ilustrada, de 1901, foi a única publicada fora de Lisboa.
Apesar dos títulos, essas publicações eram pouco ilustradas e, sobretudo, pouco centradas na
atualidade. Seguiam, na verdade, um modelo híbrido, entre as revistas ilustradas de
“conhecimentos úteis”, de recreio, de cultura e de literatura, como O Panorama, e as revistas
ilustradas de atualidades, o que, paradoxalmente, as aproximava do modelo híbrido – e de
grande sucesso – das revistas familiares alemãs, como a Die Gartenlaube – Illustrirtes
Familienblatt. Eram, pois, mais revistas de amenidades e de recreio do que de atualidades.
A tabela 2 revela, ademais, que a reprodução direta de fotografias na imprensa começou, em
Portugal, nesta segunda geração de revistas ilustradas, com o pioneirismo a pertencer à
Revista Ilustrada, em 1890.
Documenta também a tabela 2 que entre as revistas ilustradas de transição não existiu uma
tendência clara para a adoção de um formato, nem para a inclusão de um número
determinado de páginas, nem sequer para uma política de preço, mas estas revistas tiveram,
normalmente, páginas de dimensão superior às da primeira geração, apresentando, nos casos
d’A Ilustração: Jornal Universal e da Revista Ilustrada, superfícies superiores a 1000 cm2.
A periodicidade mais frequente entre estas revistas foi a semanal, mas também houve revistas
quinzenais e mensais.
A terceira geração de revistas gráficas portuguesas: as revistas ilustradas de
atualidades
Com o tempo, as revistas ilustradas portuguesas começaram a dar uma atenção crescente à
cobertura gráfica dos assuntos da atualidade, usando gravura e fotografia. No último quartel
do século XIX, essa tendência acentuou-se. Revistas como O Ocidente, de 1878, sem
renegarem uma matriz cultural e literária, começaram a consagrar um espaço crescente à
cobertura gráfica dos acontecimentos do quotidiano.
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As revistas ilustradas de atualidades beneficiaram do aprimoramento e da expansão das
tecnologias da gravura, da fotografia e da impressão, bem como da nova organização
empresarial da imprensa jornalística e das experiências estrangeiras. Nessas revistas,
conforme se pode notar pelos dados da tabela 3, a fotografia foi substituindo a gravura como
meio dileto de expressão iconográfica. Sendo a fotografia uma linguagem universalmente
reconhecível, as revistas ilustradas de atualidades, responsáveis pela consolidação do
fotojornalismo, satisfizeram um mercado leitor que ansiava por “ver o mundo tal qual ele era e
o que nele acontecia” e contribuíram para revolucionar o setor ainda durante o século XIX
(Bacot, 2005).

Figura 3 – O Ocidente e a Ilustração Portuguesa, duas das revistas ilustradas portuguesas que
colocaram o quotidiano na sua lista de preocupações. Note-se a atenção gráfica aos
acontecimentos da atualidade nas capas (aclamação do rei D. Carlos, na capa d’O Ocidente;
visita da rainha D. Amélia a um hospital infantil para tuberculosos na capa da Ilustração
Portuguesa). (O Ocidente, vol. XIII, n.º 398, 11 de janeiro de 1890, p. 9; A Ilustração
Portuguesa, Ano 1, n.º 1, 9 de novembro de 1903, p. 1).
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A tabela 3 elenca as principais revistas ilustradas de atualidades encontradas durante a
presente investigação.
Título

Período

Local

Preço (inicial)

Dimen-

Pági-

Periodici-

Ilustra-

Exem-

Assina-

sões

nas

dade

ção

plar

tura
24,5x35,

8

Quinzenal

Gravura

(passou,

Foto-

Ilustrada de

depois, a

grafia

Portugal e

trimensal)

anual
O Ocidente:

1878-

Revista

1915

Lisboa

120

2600

5

Estrangeiro
Ilustração

1884-

Universal:

1885

Lisboa

120

4500

27,7x31,

8

Semanal

Gravura

20

Quinzenal

Foto-

5

Revista dos
Principais
Acontecimen
tos de
Portugal e
do
Estrangeiro
Brasil-

1899-

Portugal

1914

Ilustração

1903-

Portuguesa

1923

Lisboa

400

7000

24x35

grafia
Lisboa

160

8000

29x39,5

16

Semanal

[18,7x28,

[2ª revista]

Fotografia

1
na
segunda
série]

ABC –

1920-

Revista

1931

Lisboa

300

12000

21,5x30,

[$30]

[12$00]

5

4000

84000

24x33,5

[4$00]

[84$00]

1500

70000

[1$50]

[70$00]

32

Semanal

Fotografia

Portuguesa
A Ilustração

1926-

Lisboa

1939
Notícias

1928-

Ilustrado

1935

Lisboa

40

Quinzenal

Fotografia

24x34,5

24

Semanal

Fotografia

Tabela 3 – Inventário de revistas ilustradas de atualidades publicadas em Portugal
A primeira revista ilustrada portuguesa a centrar-se na cobertura gráfica dos acontecimentos e
assuntos da atualidade foi O Ocidente (1878-1915), logo em 1878. Embora cultivando uma
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matriz cultural e literária, essa revista foi dando progressivo espaço aos assuntos do
quotidiano, certamente estimulada pela concorrência das suas congéneres Ilustração Universal
(1884-1885), Brasil-Portugal (1899-1914) e, principalmente, da Ilustração Portuguesa (19031923) – a revista que consagrou, em definitivo, o fotojornalismo em Portugal, graças ao
contributo de Joshua Benoliel, Arnaldo Garcês e de outros pioneiros da fotografia jornalística
no país. Essas revistas abriram o caminho e sugeriram um padrão editorial às revistas gráficas
de

atualidades posteriores, como a

ABC

(1920-1931),

A Ilustração (1926-1939) e,

principalmente, o Notícias Ilustrado (1928-1935), da empresa do Diário de Notícias. Esta
última publicação, modernista, já aponta para um modelo mais evoluído de revista de
fotojornalismo.
Entre as revistas ilustradas de atualidades portuguesas, a Ilustração Portuguesa é a mais
conhecida, talvez porque circulou durante um período complexo e instável, mas atraente, da
história de Portugal – a transição da Monarquia para a República. A Ilustração Portuguesa foi o
principal repositório iconográfico sobre a vida em Portugal durante a I República.
As revistas ilustradas de atualidades portuguesas lançaram os alicerces para o surgimento das
publicações que, vivendo do fotojornalismo, acompanharam o século XX no país até aos anos
setenta, casos, por exemplo, da Flama, de 1937, e d’O Século Ilustrado, de 1938.
A evolução dos preços nas revistas ilustradas de atualidades, observada na tabela 3, ter-se-á
devido mais à evolução da conjuntura económica portuguesa no período 1890-1926, marcada
pela inflação, do que a fatores intrínsecos. Note-se que nunca compensava comprar os
números avulso – a assinatura era substancialmente mais vantajosa e terá constituído,
provavelmente, o instrumento privilegiado de compra.
As dimensões das páginas das revistas ilustradas de atualidades também foram relativamente
constantes, oscilando em torno dos 1000 cm 2, sobretudo caso se exclua o formato mais
reduzido da segunda série da Ilustração Portuguesa, cuja adoção se poderá ter devido à
necessidade de poupança de papel, inclusivamente para embaratecer o preço da revista e
controlar melhor os custos de produção. Mas uma maior dimensão das páginas permitia a
inserção de imagens de maiores dimensões, mais impactantes no leitor; e permitia, também,
outros jogos compositivos no design.
A tabela 3 documenta, finalmente, que a periodicidade não foi idêntica entre as revistas
ilustradas de atualidades, havendo algumas quinzenais e outras semanais (O Ocidente, de
quinzenal, passou a trimensal, saindo de dez em dez dias), opção que poderá dever-se à
ponderação, pelos editores, do tempo que demorariam, contabilizando os recursos disponíveis,
a apresentar um novo número da sua revista.
Conclusões
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A investigação que aqui se apresenta visou inventariar e caracterizar formalmente as revistas
ilustradas portuguesas publicadas durante o primeiro século da sua existência (1835-1935),
agrupando-as em segmentos cronológicos determinados pelos padrões discursivos que
exibiram. Partiu-se da hipótese genérica e agregadora de que a história das revistas ilustradas
portuguesas replicou, na periodização e nos modelos, a história e o tipo de discurso da
imprensa ilustrada dos países pioneiros neste segmento de imprensa, Inglaterra e França (cf.
Bacot, 2005), que, historicamente, são países próximos e influentes em Portugal.
Os dados obtidos confirmam a hipótese de que em Portugal houve três gerações de revistas
ilustradas entre 1835 e 1935, podendo dizer-se que o país acompanhou os estádios de
desenvolvimento que estas revistas tiveram nos principais países europeus: (1) uma primeira
geração, de carácter enciclopédico, surgida na década de 1830; (2) uma geração de transição,
caracterizada

pela incorporação

de

informação

iconográfica

sobre

acontecimentos

da

atualidade, logo na década de 1840; e (3) uma terceira geração, cuja identidade radicou na
explosão da cobertura gráfica dos acontecimentos da atualidade, por meio de xilogravuras,
primeiro, e de fotografias, depois, surgida no último quartel do século XIX. Intuiu-se, também,
que as revistas ilustradas foram dispositivos relevantes no desenvolvimento da imprensa
jornalística ao longo do século XIX e no início do século XX, já que (a) contribuíram para a
solidificação do modelo revista, que daria origem à newsmagazine, e (b) abriram o jornalismo
a novos géneros e formatos informativos (noticiosos ou documentais), ancorados na imagem.
A periodização a que esta investigação chegou demonstra, igualmente, que a história do
jornalismo é um processo evolutivo, mas complexo e não linear. Nas revistas ilustradas, as
publicações mais recentes tendem a incorporar vestígios das publicações do passado. A última
geração de revistas ilustradas determinada no correr desta investigação – a geração das
revistas ilustradas de atualidades – resultou de um processo de amadurecimento em cuja base
esteve

a

descoberta

das

potencialidades

descritivas

e

narrativas,

e

até

mesmo

argumentativas, das ilustrações pelas revistas ilustradas enciclopédicas que inauguraram a era
da imprensa ilustrada.
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Resumo
O jornalista Luís Caldeira Lupi (LCL) já era uma figura conhecida em Lisboa antes de fundar,
em

1944, a primeira agência noticiosa portuguesa (a Lusitânia). Durante

anos

foi

correspondente em Portugal de algumas publicações estrangeiras e de agências noticiosas,
entre elas a Reuters e a Associated Press (AP).
Durante a II Guerra Mundial e a Guerra Civil de Espanha o seu trabalho para a AP foi intenso:
recebia telefonemas dos jornalistas norte-americanos que se encontravam em serviço em
zonas de conflito e transmitia as informações para Londres ou Nova Yorke também dava apoio
no seu escritório de Lisboa aos jornalistas da agência norte-americana que passavam pela
capital portuguesa. Havia, na altura, uma autêntica guerra entre os jornalistas das agências
noticiosas e a Censura: os primeiros não queriam submeter os seus textos às autoridades,
dado que isto originava grandes atrasos na transmissão do noticiário, o qual muitas vezes não
era sequer reduzido a escrito, sendo apenas telefonado; a Censura, por seu lado, tinha todo o
interesse em obter em primeira mão a informação dos jornalistas antes que ela chegasse às
sedes

das

agências

e

consequentemente

aos

meios

de

comunicação

de

todo

o

mundo.Problema semelhante ocorria com as fotografias. A Censura do Estado Novo nunca
conseguiu dominar a situação.
Enquanto lhe foi possível, a AP continuou a promover a distribuição do seu serviço fotográfico
na Alemanha, fazendo também chegar fotografias da Alemanha a todo o mundo. Havia
constituído, para isso, uma poderosa sucursal naquele país; aproveitou o facto de todas as

agências estrangeiras serem proibidas de operar na Alemanha nazista para permanecer com
um lugar único no mercado, dado ser considerada uma agência nacional.
Como capital de um país neutral, Lisboa não era apenas um ninho de espiões, mas também
um ponto obrigatório de passagem de fotografias, transportadas por correio aéreo. Enquanto
os alemães aproveitavam o serviço fotográfico para mostrar ao mundo imagens do seu poderio
bélico, os Estados Unidos ofereciam cenas da vida quotidiana despreocupada de um país
neutral. As imagens que chegavam a Lisboa, destinadas à Alemanha, seguiam viagem sem
qualquer problema. Mas as que se destinavam aos Estados Unidos e mostravam o perigo
bélico alemão começaram a ser apreendidas pelos ingleses, nas Bermudas, um outro ponto de
passagem obrigatório para os aviões que faziam a ligação entre os dois lados do Atlântico. Na
colónia, as autoridades britânicas também procuravam, junto dos passageiros, informações
sobre a França ocupada e sobre a Europa em geral.
Numa tentativa deburlar a censura portuguesa, encurtar a possibilidade de demora no envio
de fotos e de features para a sede da AP em Nova York e ainda de evitar a possibilidade de
apreensão de fotos nas Bermudas, LCL e os seus superiores norte-americanos engendraram
um estratagema. LCL deslocava-se ao aeroporto de Lisboa e pedia a um passageiro em
trânsito para Nova Yorkque levasse consigo um envelope com o material aguardado pela sede
da AP.
O estratagema apenas funcionou durante algumas semanas. Certo dia, LCL almoçou em Lisboa
com uma senhora francesa, que viajava para Nova York, onde a sua filha vivia. Tratava-se de
Marie Pons, mãe de LilyPons, uma das grandes estrelas da ópera, na altura. A senhora Pons foi
interrogada pelos britânicos nas Bermudas, e teve de explicar a origem do envelope com
textos e fotografias de que era portadora. O interrogatório a que foi submetida Marie Pons viria
a causar muitas dores de cabeça a LCL.
Palavras-chave: Jornalismo; Guerra; Associated Press; Reuter.
Abstract
The journalist Luís CaldeiraLupi (LCL) was already a wellknown figure in Lisbon before he
founded the first Portuguese news agency (Lusitânia) in 1944. In previous years he had been
the correspondent in Portugal of foreign publications and news agencies, among them Reuters
and the Associated Press.
During World War II and the Spanish Civil War his work for AP was intense: he received
telephone calls from American journalists who were working in combat zones and transmitted
the information to London or New York. In addition, he provided support in his office in Lisbon
for journalists from the American agency who passed through the Portuguese capital. At the
time there was an ongoing war between journalists of the news agencies and the Portuguese
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Censorship. The former had no wish to submit their texts to the authorities, considering that
this often led to large delays in the transmission of the news item (which frequently was not in
written form but was only telephoned in.) The Censorship, for its part, was only too interested
in getting the journalists´ information before it reached the agencies´headquarters and
consequently the whole world´s news media. A similar problem occurred with photographs.
The censorship of Portugal´s Estado Novo never managed to get complete control of the
situation.
As long aspossible, AP continued to promote the distribution of its photographic service within
Germany and also managed to distribute its photographs of Germany all over the world. For
this purpose it had organized a powerful branch in that countrywhich was classified as a
German enterprise. It took advantage of the fact that all the other foreign agencies were
prohibited from operating in Nazi Germany and thus achieved a position in the market which
was unique for what was considered a merely a national agency.
As the capital of a neutral country, Lisbon was not only a nest of spies but also an obligatory
point for the transfer of photographs carried by air mail. While the Germans took advantage of
their photographic service to show the world images of their military power, the United States
offered normal everyday scenes of a neutral country. Photographs that came through Lisbon
bound for Germany continued on their way without problems. At this point the United States
was still neutral. However, those that were bound for the United States and demonstrated
German military strength might began to be seized by the English in Bermuda, which was
another obligatory stopping point for planes that crossed between the two sides of the Atlantic.
In the colony, the British authorities also sought among the passengers for information about
occupied France and about Europe in general.
In an attempt to get around the Portuguese Censorship, lessen the possibility of delay in the
sending of photographs and features to AP headquarters in New York, and

to avoid the

possible seizing of photographs in Bermuda, LCL and his American superiors engineered a
stratagem. LCL would go to the airport in Lisbon and ask a passenger in transit to New York to
take with him an envelope bearing material which was expected at headquarters in New York.
The stratagem worked for only a few weeks. One day LCL had lunch in Lisbon with a French
lady who was traveling to New York where her daughter lived. The lady was Marie Pons,
mother of Lily Pons, one of the greatest opera stars of the time. Madame Pons was
interrogated by the British in Bermuda and had to explain the origin of the envelope with texts
and photographs she was carrying. The interrogation to which Marie Pons was subjected would
come to cause LCL many headaches.
Key Words: Journalism; War; Associated Press; Reuters.
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Introdução
O modo de funcionamento das agências noticiosas nacionais, o noticiário por elas produzido e
o seu impacto, ao longo dos anos, nos meios de comunicação de língua portuguesa têm sido
pouco estudados entre nós.
A escassez de trabalhos sobre o noticiário das agências pode ser explicada, em boa parte, pela
dificuldade que apresenta a recolha de um corpus de investigação: enquanto é relativamente
fácil desenvolver um trabalho de pesquisa a partir de um conjunto de meios impressos
(jornais, semanários, revistas), mostra-se muito difícil reconstituir – parcialmente ou na
íntegra - o serviço noticioso de um único dia que seja de uma agência.
Quando os autores deste trabalho iniciaram a investigação do tema a que se têm dedicado – a
história das agências noticiosas portuguesas 12 – constataram muito rapidamente que quase
todos os estudos e pesquisas que abordam o assunto revelam pouca familiaridade com o modo
de funcionamento daquele meio muito particular de comunicação social. Isto não seria muito
grave se não implicasse, consequentemente, um grande desconhecimento do funcionamento
das próprias redações dos meios de comunicação naquilo que é determinado pela existência
das agências noticiosas – o que é muito13.
Este modesto trabalho pretende, assim, ser um desafio à Academia e aos jornalistas em geral.
À Academia, por se tratar da única entidade que dedica atenção aos estudos sobre
comunicação e jornalismo em Portugal; aos jornalistas em geral, porque eles só teriam a
lucrar se se debruçassem sobre a história dos meios de comunicação. Neste processo, seria
necessário e obrigatório ter em conta a marca deixada pelas agências como principal fonte de
informação dos órgãos de comunicação social. Se não se tiver isto em conta – não se fazendo
o exercício de (re)conhecimento da maneira como a profissão é ou foi exercida – jamais será
possível questionar certas teses que se encontram solidificadas ou em processo de
solidificação. É por não se fazer tal exercício que a importância do serviço das agências nos
meios de comunicação social tem sido sistematicamente negligenciada.
Em 1944, quando a primeira agência noticiosa portuguesa – a Lusitânia – começou a
funcionar, o grosso do noticiário internacional publicado nos jornais portugueses provinha da
Havas, da Reuters e da Wolff (a agência alemã). A ANSA, assim como os instrumentos da
propaganda italiana, já então tinham uma presença modesta em Portugal. Com o fim da
Segunda Guerra Mundial e o estabelecimento de uma nova ordem política internacional dá-se

12

Wilton Fonseca, Mário de Carvalho e António Santos Gomes estão a prepararo terceiro
volume da série “Heróis anónimos – jornalismo de agência”, uma coletânea de depoimentos de
pessoas que protagonizaram momentos importantes na história das agências portuguesas, de
1944 à atualidade.
13
As nossas observações referem-se ao noticiário (“hard news”), e não a outro material que
pode ser distribuído por agências noticiosas.
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também o surgimento de uma nova ordem informativa 14 . A agência alemã e a italiana
desapareceriam dos noticiários, a Havas eclipsar-se-ia para dar lugar à AFP e as agências
norte-americanas AssociatedPress e United Press impor-se-iam como as mais poderosas fontes
de informação mundiais, ao lado da Reuters.
Na Imprensa portuguesa, durante toda a Segunda Guerra Mundial, grande parte dos
“despachos” (“telegramas”) sobre a evolução da situação política internacional era apenas
traduzida e titulada em Português. Todos os jornais publicavam os seus comentários e
editoriais sobre o assunto, mas a neutralidade do país e os escassos financeiros das empresas
jornalísticas não aconselhavam o recurso habitual a enviados ao teatro de operações.
Ao longo dos anos, fora do âmbito das grandes agências noticiosas internacionais, inúmeras
empresas forneceram à Imprensa portuguesa análises, comentários, ilustrações (fotografias e
outras), “featurestories” e passatempos (banda desenhada incluída), além dos populares e
quase inevitáveis folhetins. Muitas dessas verdadeiras fábricas de informação tiveram
escritórios em Lisboa, outras limitaram-se a abrir sucursais em Madrid e enviar regularmente à
capital portuguesa os seus representantes. Estes muito frequentemente representavam mais
do que uma agência.
A história da presença em Portugal de todas essas agências estrangeiras ainda está por fazer.
Alguns pesquisadores e estudiosos, debruçados sobre os mais variados projetos de trabalho,
têm sido confrontados com o problema de decifrar o significado das diversas siglas (muitas
vezes apenas uma inicial) que é possível encontrar em meio a todo o noticiário publicado pelos
jornais do Século XIX e das primeiras décadas do século passado: não havia (como ainda não
há, nos dias de hoje) critérios rígidos para assinalar o material aproveitado das agências,
muitas das quais tiveram uma existência efémera.
A situação tende a modificar-se com a entrada em cena da Lusitânia. A agência, fundada pelo
jornalista Luís Caldeira Lupi,foi criada à sombra da Sociedade de Propaganda de Portugal e sob
a proteção do então ministro das Colónias, Marcello Caetano, com o objetivo principal de
enviar noticiário da Metrópole para as colónias e para as comunidades luso-falantes de todo o
Mundo, entre elas o Brasil, e delas trazer noticiário que pudesse ter interesse para os jornais e
para a rádio. Em termos gerais, os objetivos da Lusitânia não eram muito diferentes daqueles
das agências que surgiram mais tarde.
A inauguração da Lusitânia é noticiada nos jornais diários de 31 de Dezembro de 1944. Abrem
o primeiro serviço noticiosoduas mensagens especialmente escritas para a ocasião, assinadas
pelo Presidente da República, marechal Óscar Carmona, e pelo ministro das Colónias. Apesar
de um pedido de Caetano, que lhe garantia a idoneidade ideológica do serviço e a ausência de
custos para o Estado, Salazar recusa-se a assinar uma mensagem. O serviço da agência era
14

O conceito do livre fluxo informativo e a luta contra as barreiras políticas impeditivas da
troca de informação passam então a ser uma preocupação constante para jornalistas,
comunicadores, sociólogos e políticos.

73

composto por duas mil palavras e tanto os CTT como a Marconi reduziram as taxas das
comunicações, por solicitação de Caetano (Fonseca e Gomes, 2017: 61 e seguintes).
Os órgãos de comunicação teriam acolhido bem o noticiário, oferecido sem custos. Nas suas
memórias, Lupi refere que recebeu muitas mensagens de congratulação pelo lançamento do
serviço, e que as suas crónicas sobre a situação nacional (e os seus louvores à obra do Estado
Novo) encontraram, de imediato, bom acolhimento na Imprensa da emigração (Lupi, 1973:
123 e seguintes).
Os primeiros meses de atividade da Lusitânia são de intensa atividade e muito dinamismo.
Marcello Caetano afirmava que já não precisava ler os jornais, porque sabia as notícias antes
deles; os ministros da Guerra e do Ultramar estudavam a possibilidade de enviar o noticiário
da agência para os soldados estacionados em África e nos Açores; a Reuters queria
empreender uma “joint venture” com Lupi, o qual recusa, em nome da sua “independência”
(Fonseca e Gomes, 2017: 64).
Aos poucos, as dificuldades financeiras ganharam vulto e passaram a constituir um eterno
pesadelo tanto para o criador da empresa como para os seus colaboradores. Num dos
primeiros encontros que manteve com Caetano depois da entrada em funcionamento da
agência, Lupi quis discutir a possibilidade de uma rápida expansão da empresa para o Brasil e
a obtenção de mais apoios financeiros. Caetano estava mais interessado em manifestar o seu
desagrado perante uma série de notícias que a agência havia distribuído sobre a Conferência
de Ialta (encerrada em 11 de Fevereiro de 1945), com base em artigos publicados pelo
oposicionista Diário de Lisboa, e que alegadamente continham críticas à política externa do
governo (Lupi, 1973: 148). O jornalista ficou inquieto quanto ao futuro e percebeu
imediatamente que Caetano não havia tomado as devidas precauções sobre as finanças da
empresa que ajudara a criar (Fonseca e Gomes, 2017: 64). A inquietação de Lupi aumentaria
ao longo do tempo. Transformar-se-ia em pânico e despeito quando teve conhecimento dos
planos para o lançamento de uma segunda agência noticiosa (o que ocorreria em 1947), que
Caetano não desconhecia o assunto e que até apoiava o projeto 15.
Quando a ANI (Agência de Notícias e Informações) começa a funcionar,o serviço da Lusitânia
já havia perdido muito do seu prestígio inicial. O seu noticiário era visto como muito mais
conservador e muito menos profissional do que o da sua rival, apesar, de aparentemente, as
duas não serem concorrenciais.
A ANI foi fundada por três jornalistas: Dutra Faria, Barradas de Oliveira e Marques Gastão.
Dutra e Barradas tinham tido ligações ao nacional-sindicalismo e eram, assim como Luís Lupi,
apoiantes declarados do Estado Novo. Dutra Faria desempenhou as funções de diretor da
agência, enquanto Barradas de Oliveira ali colaborava esporadicamente, dedicando o seu
tempo à direção do Diário da Manhã, órgão oficial da União Nacional, e à Caixa Geral de
15

No início do funcionamento da Lusitânia, Dutra Faria trabalhava para Lupi.
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Depósitos, de que era diretor de serviço. Marques Gastão teve uma passagem mais curta pela
agência, tendo vendido a sua participação na empresa aos outros dois proprietários.
Os objetivos e os métodos de trabalho da Lusitânia e da ANI eram semelhantes, mas não
coincidentes: a ANI trabalhava de olhos postos no mundo de língua portuguesa; a ANI, depois
do período inicial em que apenas distribuía “clippings” (recortes recolhidos nas publicações
estrangeiras que chegavam ao aeroporto de Lisboa a bordo dos aviões provenientes da Europa
ou da América), passou a fornecer noticiário internacional, em língua portuguesa, aos órgãos
de comunicação social.
A Lusitânia e a ANI geralmente não faziam “jornalismo de rua”. O noticiário era preparado na
redação, com o material que ali ia parar: muitas vezes era uma simples colagem de passagens
retiradas de artigos dos jornais. Por vezes os jornalistas eram desaconselhados a escrever
sobre o assunto a propósito do qual tinham sido destacados: era preferível esperar pelo dia
seguinte e verificar aquilo que a Imprensa iria publicar.
À semelhança da Lusitânia, a ANI também conheceu dificuldades financeiras nos seus
primeiros anos de existência. A agência só prosperou financeiramente quando Salazar lhe
estendeu a mão. A pedido de António Ferro, o ditador recebeu “os rapazes da ANI” em 13 de
Novembro de 1954 e falou-lhes do interesse que a agência United Press tinha em abrir um
escritório em Lisboa. A agência norte-americana estava interessada em estabelecer uma
“joint-venture” com a agência portuguesa. Perante a recusa de Dutra Faria e de Barradas de
Oliveira (que, como Lupi já havia feito em relação à Reuters, proclamaram o seu apego à
“independência”), acabou por aceitar uma operação mais modesta, passando a vender o seu
noticiário em exclusivo, para ser distribuído em língua portuguesa aos jornais nacionais.
Por que razão Salazar teria intercedido a favor da United Press junto de Dutra Faria e de
Barradas de Oliveira? As razões não são muito claras e mereceriam ser investigadas. Desde a
década de 30 a AP vinha sendo representada em Portugal por Luís Lupi 16 , o qual também
colaborava com a Reuters. A AP transmitia os comentários políticos de Lupi para o estrangeiro.
Ao longo de muitos anos, os enviados especiais da AP ou os seus correspondentes destacados
para Portugal trabalharam no escritório de Lupi e com ele enfrentaram alguns problemas com
as autoridades. A AP tinha como ponto de honra não comercializar os seus produtos noticiosos
em países onde houvesse censura. Por este motivo ou por outros, Salazar e António Ferro
pensavam que a AP não oferecia uma imagem positiva de Portugal nos telegramas que
enviava para os seus clientes em todo o mundo. A United Press (United Press International –
ou UPI, depois de 1958) tinha uma imagem mais confortável junto do Estado Novo e sentia-se
à vontade para comercializar o seu noticiário no mercado português.

16

Lupi foi também correspondente da Reuters durante muitos anos. Só começou a trabalhar
em exclusivo para a AP no auge da guerra mas manteve sempre relações muito amistosas com
a agência britânica.
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Para fazer face ao compromisso de distribuir o serviço da United Press, a ANI cria uma redação
de tradutores especializados. Aos poucos, acompanhando a evolução do trabalho dos seus
clientes, elabora serviços cada vez mais diversificados. No final dos anos 60, a sua presença
nos jornais é incomparavelmente maior do que a da Lusitânia17.
Luís Lupi via como uma imperdoável traição política a falta de um maior apoio do regime à sua
agência, atribuindo a isto a supremacia da ANI. No final dos anos 60 já considerava o seu
antigo amigo Caetano como um inimigo. Assim, aproximou-se gradualmente dos setores mais
conservadores do regime, nomeadamente do almirante Américo Tomás e daqueles que aberta
e incondicionalmente apoiavam Salazar.
O aumento da importância política Caetano consolida o prestígio da ANI. Ao contrário de Lupi,
Dutra Faria e Barradas de Oliveira fazem parte incontestável da máquina de propaganda do
marcelismo. Jaime Nogueira Pinto (1995: 187) afirma que a subida de Marcello Caetano ao
cargo de presidente do Conselho de Ministros (com o afastamento de uma série de outros
possíveis candidatos) foi “preparada e trabalhada” por aquilo quem ele designa de “grupo
marcelista da informação”, o qual seria constituído por Dutra Faria e Barradas de Oliveira,
além de César Moreira Baptista, João Coito e outras figuras conhecidas do regime. Segundo
Nogueira Pinto, partem do SNI (Secretariado Nacional da Informação) e da ANI as primeiras
sugestões, para os correspondentes estrangeiros, de que Marcello seria o nome mais
adequado para suceder a Salazar.
Após a nomeação de Marcello – afirma Nogueira Pinto – toda a Imprensa portuguesa, fosse ela
da esquerda ou da direita, teria decidido apostar na “evolução do regime”. Estabeleceram-se
então, entre o chefe do Governo e os jornais, “interessantes jogos de cortesia e boas
vontades, em que Barradas de Oliveira e Dutra Faria não ficavam atrás de Norberto Lopes e
Raul Rego, nos encomiasmos à liberdade e à democracia, retribuindo estes a gentileza,
gostosamente, com prudentes mas agradecidos elogios a Marcello Caetano, e aos novos rumos
da sua administração” (1995: 187).
As expectativas e os elogios iriam perdurar durante toda a “primavera marcelista”. As
observações de Nogueira Pinto tendem a desfazer as análises maniqueístas que geralmente
são utilizadas no exame do comportamento da Imprensa durante o Estado Novo e, de maneira
particular, durante a guerra colonial. Isto mesmo é notado num trabalho assinado por Tânia
Alves (“O sentido fabricado do início da guerra em Angola na imprensa portuguesa”), inserido
num recente livro editado por Sílvia Torres (2016). Alves nota que as primeiras informações
publicadas em Portugal sobre os incidentes ocorridos em Luanda em Fevereiro de 1961
reproduziam um comunicado do Governo-Geral de Angola, veiculado pelo SNI e que nos dias
que se seguiram quase todos os jornais examinados no trabalho (nomeadamente O Século, o
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Para um quadro do aproveitamento do serviço agências pelos jornais portugueses, em 1962,
ver Fonseca e Gomes (2017).
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Diário de Notícias, e o Diário de Lisboa) enfatizaram o carácter alienígeno dos acontecimentos,
adotando imediatamente como sua uma visão que o regime havia escolhido como parte da sua
estratégia de informação para explicar o acontecimento.
A ensaísta reproduz passagens do Diário de Notícias de 6 de Fevereiro de 1961 (“muitos dos
assaltantes presos, entre os quais estão alguns europeus, são estrangeiros e nem sequer
falam português”). O jornal indica que utilizou, como fonte, informações dos telegramas da
Lusitânia e da ANI. O “letmotiv” do carácter estrangeiro da organização dos motins será
reproduzido inúmeras vezes nos dias seguintes, já não se sabe se com origem em informações
das agências ou não: “já não era necessário, a mensagem já fora captada e difundida” – refere
a ensaísta.
Assim, a informação da Lusitânia e da ANI era absorvida pelos jornais e trazida à opinião
pública como se por eles tivesse sido produzida em primeira mão. Raramente as fontes eram
referidas. Na obra de Torres, o trabalho das duas agências noticiosas portuguesas em
funcionamento em 1961 não é mencionado mais do que meia dúzia de vezes. Constituem
exceções os depoimentos publicados de dois consagrados jornalistas, Joaquim Letria e José
Manuel Barroso, os quais têm nos seus currículos profissionais diversas passagens por
agências noticiosas.
A obra põe em destaque que a cobertura da guerra colonial foi parca, defeituosa e superficial
(Joaquim Letria considera que a própria história da guerra colonial ainda está por contar);
afirma que praticamente não houve cobertura da guerra in loco;que a maior parte do noticiário
sobre o tema foi escrita muito a posteriori, tendo sempre passado pelo crivo das censuras (nos
seus três níveis: a autocensura, a censura dos militares e a censura oficial). O livro conclui que
a cobertura da guerra colonial feita por jornais da “situação” (Diário da Manhã e O Século) não
foi muito diferente da cobertura feita em jornais da “oposição” (Diário de Lisboa e República).
A explicação só pode ser uma: fossem da oposição ou da situação, os jornais baseavam o seu
noticiário sobre o assunto nas informações recebidas das agências noticiosas, o que lhes
merecia mais crédito do que as frequentes notas distribuídas pelas Forças Armadas ou pelo
governo.
Até que ponto as agências Lusitânia e ANI terão sido responsáveis pela criação e manutenção,
no país e no estrangeiro, da imagem que o Estado Novo pretendeu projetar da nação? Embora
o esforço de criação da imagem de uma pátria corporativa tenha abrangido diversos
organismos e instituições, as duas agências noticiosas não terão sido, certamente, as menos
importantes. As duas serviram muitas vezes de garantia para que os jornais pudessem
abordar determinados temas sem muito se preocuparem com a Censura. Por outro lado, tomar
a defesa do Estado em relação a algumas questões não era sentido pelas agências como uma
violação de princípios profissionais ou deontológicos: Dutra Faria e Barradas de Oliveira eram
comentaristas habituais da televisão; o jornal dirigido por Barradas de Oliveira era o principal
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porta-voz das posições da União Nacional e Lupi, por seu turno, publicava frequentemente
opúsculos em defesa das mais importantes causas do governo.18
Os responsáveis pelas duas agências assumiram muitas vezes posições (algumas vezes
públicas) contra a Censura. Não consideravam que a manipulação ideológica revelada por
muitas das notícias das suas agências ferisse, de algum modo, o grau de profissionalismo que
reclamavam para as mesmas. Este era frequentemente exaltado por nomes consagrados do
jornalismo internacional que visitavam Lisboa. No entanto, o serviço das duas agências incluía
comentários diários sobre a situação política nacional e internacional e o noticiário (ao
contrário daquilo que viria a ser regra para as agências, depois do 25 de Abril) não era parco
na adjetivação. Paradoxalmente, havia regras estritas de redação do noticiário nas duas
agências. Quando Lupi funda a Lusitânia, impõe de imediato à sua recém-criada e pouco
numerosa redação o primeiro livro de estilo que se conhece no jornalismo português 19 .
Imposto como uma “ordem de serviço”, terá sido preparado, muito provavelmente, à imagem
de regras de redação então em vigor na AssociatedPress.
Considerações finais
O trabalho da Lusitânia e da ANI (e mais tarde o trabalho de todas as agências que operaram
em Portugal, entre elas as próprias agências estrangeiras) influenciou a própria operação
interna dos grandes órgãos de comunicação social. Não apenas no que se refere ao conteúdo
da informação difundida, mas também ao modo de funcionamento das redações, à estrutura
do noticiário, ao horário das transmissões noticiosas na rádio, à adoção e manuseamento de
novos equipamentos e de nova tecnologia. Estes, entre outros aspetos, merecem ser
investigados.
Só quando for mais conhecido o papel desempenhado pela Lusitânia e pela ANI (e mais tarde
pela ANOP, NP e pela Lusa) na Informação que se produziu em Portugal, nomeadamente em
alturas de grandes crises nacionais como a guerra colonial, as convulsões políticas nas antigas
colónias e o processo de descolonização, será possível avaliar com rigor o comportamento dos
meios de comunicação social. Trata-se de um grande desafio – mais um – para os
historiadores da Comunicação.
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