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O jornalismo integrou despreocupadamente géneros borderline, 

misturando informação e opinião, informação e entretenimento, ou 

informação e ficção, apresentados como soluções inovadoras. As 

notícias mercantilizaram-se para agradar a públicos despolitizados.  

 

(Baptista 2019: 11) 
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RESUMO  
 

Na suposta era da informação difundida, principalmente, por meios não profissionais  

que estão a ganhar cada vez mais espaço, a primeira resposta dos órgãos de comunicação 

social tradicionais foi simplificar os conteúdos, apostar na prática de um jornalismo mais 

sedentário e apoiado na replicação de press releases. Atualmente, no entanto, já se começa 

a perceber que a resposta devia ser a contrária. Principalmente no jornalismo cultural, 

assiste-se à inversão das práticas do jornalismo americano havendo, por isso, uma 

aproximação ao Novo Jornalismo e Jornalismo Gonzo de Hunter S Thompson, 

caracterizados pela investigação, reportagens extensas e aprofundadas. São estilos 

jornalísticos pautados, igualmente, por uma maior flexibilidade dos recursos estilísticos e 

adjetivação, o que abre espaço às seguintes questões: onde ficam os limites do jornalismo 

cultural e da pura promoção das publirreportagens? Como pode o Jornalismo Cultural 

diferenciar-se sem cair na promoção? Para essa mesma descoberta, efetuou-se a análise das 

secções culturais do Ípsilon, do já extinto suplemento cultural Quociente de Inteligência, do 

DN; do Observador, da revista Vice Portugal e, por último, do Jornal de Letras.  

 

Palavras-chave: Jornalismo Cultural, Jornalismo Gonzo, Novo Jornalismo, Promoção  
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ABSTRACT  

 
In this supposed called era of information published, mainly, by non-professional social 

media, the first response of traditional newspapers was the simplification of the contents, 

the practice of a more and more sedentary journalism and the mere replication of press 

releases. However, it has begun to get clear that should be the other way around. Mainly in 

Cultural Journalism, we are seeing the reverse of American Journalism and, consequently, 

the approach of Gonzo and New Journalism. These are media types characterized by 

adjectivation and the flexibility of its stylistic elements.  Which leads the way to the 

following questions: how can cultural journalism differ from mere promotion? Where are 

the boundaries that separates cultural articles from advertorials? To find the answers, it was 

made the analysis of the cultural sections of Ípsilon, of the already extinct Quociente de 

Inteligência, from DN; Observador, Vice Portugal and, at last, Jornal de Letras. 

 

Key Words:  Cultural Journalism, Gonzo Journalism, New Journalism, Promotion 
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Introdução 
 

A imprensa, com o apanágio da internet, vive momentos de viragem e isso reflete-se na 

redação de artigos e grandes reportagens.  A verdade é que 
  
(...) o jornalismo cultural acompanhou o processo de evolução da sociedade e dos meios 
de comunicação social. Dos ensaios literários às hard news, as mudanças ocorridas nas 
secções editorias e publicações especializadas em Cultura são visíveis e quase palpáveis. 
O jornalismo cultural, outrora conhecido pelo caráter refletivo e crítico, entrou na espiral 
da indústria e da velocidade da informação.  (Costa 2013: 6)  
 

Mas, por outro lado, José Manuel Fernandes, um dos fundadores do Observador a par 

de Rui Ramos e António Carrapatoso, afirmou no seu Macroscópio o seguinte:  

 
Quando estávamos a preparar o lançamento do Observador, um projecto de informação 
exclusivamente online, era comum ouvirmos dizer que ninguém lia textos longos na 
internet. Ainda hoje ouço comentários, até de jornalistas, sobre a saudade que têm das 
longas reportagens e das grandes investigações. Nem esses comentários estavam certos, 
nem esses lamentos têm razão de ser. Hoje, se há tendência consolidada online, é o 
investimento naquilo que os anglo-saxónicos definem como “long reads”, literalmente 
“leituras longas”. (2018) 
 

Indo mais longe, não deixou de assinalar que,  

 
(...) no Observador investimos desde o início neste tipo de trabalhos e ao longo destes 
quase quatro anos confirmámos que não só esses textos mais longos têm por regra muitos 
leitores, como sabemos que os leitores se demoram a lê-los, isto é, que não desistem ao 
fim de alguns parágrafos. De uma forma geral agrupamo-los numa secção à parte, a dos 
Especiais, e eu próprio me espantei quando fui verificar quantos desses trabalhos 
especiais já publicamos desde 19 de Maio de 2014, pois o número impressiona: foram já 
mais de 3.800. (Fernandes 2018) 
 

Não obstante a celeuma que sempre pairou em torno da linha editorial do Observador 

este é, atualmente, o jornal português exclusivamente online com maior visibilidade e que, 

paralelamente, utiliza uma forma de apresentação dinâmica e interativa. Foi nesse âmbito 

que serviu, também, de interesse à presente dissertação, como forma de verificar se tal 

corresponde à realidade. 

As afirmações de José Manuel Fernandes são curiosas, tendo em conta a era que 

atravessamos. Mais interessantes se tornam se observarmos que quando o advento das redes 

sociais, a já apelidada 4ª revolução industrial, começou, uma das reações dos média foi 

obedecer à rapidez estonteante do mundo online, em vez de fazer valer o seu próprio tempo. 

Como seria de esperar, o aprofundamento dos artigos foi relegado em detrimento da 

informação de fácil e imediata apreensão. Estas variantes, como não poderia deixar de ser, 

acabaram por afetar o tratamento jornalístico da cultura. Por essa mesma razão, tornou-se 
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assaz pertinente averiguar como os média de raiz online ou com forte  presença online lidam 

com os grandes conteúdos, linguagem e investigação no caso específico da cultura — uma 

vez que muitos dos seus artigos têm reminiscências do Novo Jornalismo ou Jornalismo 

Gonzo — face aos média de caráter tradicional. 

A linha editorial do Observador estabeleceu um contraste, por exemplo, a nível dos 

conteúdos, com a linha editorial daquele que foi, realmente, o primeiro jornal online 

português ― o Setúbal na Rede. De cariz regional, este órgão de comunicação tinha, no 

início, em 1998, o intento de se focar nos grandes dossiês, reportagens e entrevistas. Segundo 

as próprias palavras de Pedro Brinca, diretor do jornal, “perdemos o arrojo que nos marcava, 

a ousadia e aqueles dossiers especiais, as grandes entrevistas de fundo, o marcar a agenda. 

A partir dessa altura começámos a ser reactivos.” (2008: 28-29) Esta é a prova concreta de 

que o online não pode prescindir do aprofundamento dos seus textos, nem da investigação a 

fundo. Veja-se o caso do Setúbal na Rede que, em prol do desenvolvimento técnico da sua 

plataforma acabou por se endividar e, em 2008, dependia, sobretudo, do trabalho estagiário 

e tentava sobreviver com uma escassez enorme de recursos humanos. Como resultado, a 

redação daquele que foi o primeiro jornal online português já não se encontra no ativo, muito 

por causa do financiamento a que concorreu, promovido pelo Instituto de Comunicação 

Social, para aquisição de equipamentos. Tal decisão, aliada ao atraso dos pagamentos pela 

publicidade, levou este órgão de comunicação a contrair uma dívida de 50 mil euros (Bonixe 

2008: 29). 

Mas no que concerne à cultura, esta é a especialidade jornalística que mais obrigações 

tem no que diz respeito à boa construção de um texto e, consequentemente, ao seu 

aprofundamento. Relembramos, aqui, não só a verve necessária à construção de uma boa 

reportagem, mas, também, os grandes artigos sem esquecer, claro, o género a que o 

Jornalismo Cultural está, mais, intrinsecamente ligado ― a crítica. É, portanto, de levar em 

conta que grande parte da aproximação ao Novo Jornalismo e Jornalismo Gonzo está a ser 

feita, precisamente, na especialidade jornalística da cultura. Esta ideia, por mais apetecível 

que seja, leva-nos a outros campos que não podem ser descurados. A verdade é que os limites 

entre o que é Jornalismo Cultural e o que é promoção não estão bem balizados e, claro, há 

que relembrar o seguinte, por mais desbragado que um artigo à luz do Jornalismo Gonzo 

possa ser, a verdade é que se for mesmo bem feito podemos ter a certeza de que estamos 

perante um excelente artigo. Caso contrário, se o jornalista não tiver rasgo suficiente, então 

será muito fácil, até pela flexibilidade linguística que este estilo permite, cair-se não só no 

exagero forçado, mas, principalmente, na promoção. 



 
 
 
 

11 
 

Tendo em conta estes fatores, para esta dissertação realizou-se  uma análise qualitativa 

das secções culturais de cinco órgãos de comunicação social portugueses, entre 2013 e 2017: 

o Diário de Notícias, o Ípsilon, o Jornal de Letras, a Vice Portugal e o Observador.  O 

Diário de Notícias por ter abandonado o Q, o único suplemento de cultura de um jornal 

impresso que publicava, também, ensaios de outros títulos internacionais e ter optado por 

artigos de curta dimensão; o Ípsilon por ser o único suplemento de um jornal impresso, o 

Público, exclusivamente de cultura; a Vice Portugal por ser online e a única revista que 

pratica de forma assumida o Jornalismo Gonzo; o Observador por ser inteiramente online 

e, por último, o Jornal de Letras por ser o único jornal impresso exclusivamente de cultura. 

O pretendido foi, portanto, verificar de que forma a estrutura do Jornalismo 

Americano acaba ou não por ser invertida e, consequentemente, analisar como o jornalismo 

impresso tradicional e os títulos considerados mais jovens ou exclusivamente online se 

adaptam a esta realidade.  

As questões que se impõem são estas:  

- De que forma a imprensa jovem e exclusivamente online aposta nos artigos longos e 

interpretativos e, até, mais informais, para fazer a diferença?  

- Mas até que ponto isso mesmo, essa aproximação ao Jornalismo Gonzo, acaba por 

ser aproveitada para  favorecer marcas em detrimento de um maior aprofundamento, 

como deveria ser?  

- Como é que a imprensa mais formal e tradicional como o JL e o DN  apostam na 

internet?  

Para a obtenção de respostas fez-se, igualmente, a análise qualitativa de duas grandes 

reportagens e da cobertura de um festival de música de verão. A grande reportagem Como 

Dar Vida às Memórias num Antigo Campo de Morte, do jornalista Nuno Galopim para o 

suplemento Q, foi escolhida por exemplificar bem a ação do jornalista, na primeira pessoa, 

na reportagem ― o que nos leva ao Novo Jornalismo. Por outro lado, analisou-se, também, 

a grande reportagem Para que(m) serve um Festival Literário?, da jornalista Joana Emídio 

Marques, por ser exemplo de como o Observador, um jornal online, aposta em artigos longos 

e, por a reportagem em si, questionar de forma veemente a forma como a própria imprensa 

aborda a literatura.  

Por último, teve-se em atenção, como exemplo, uma das várias coberturas que a Vice 

Portugal  fez ao festival Milhões de Festa por ser bem característica do Jornalismo Gonzo 

mas, também, para pensarmos na questão da aproximação dos títulos e das marcas que 

reportam.  
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1. A cultura: conceitos e teorizações 

1.1. A cultura como Ciência Social 
Para António José Saraiva (1993: 11), a cultura “abrange todos aqueles objectos ou 

operações que a natureza não produz e que lhe são apresentados pelo espírito.” Por outras 

palavras, podemos dizer que tudo quanto provém do engenho do homem é cultura, desde a 

forma como se veste e fala até ao modo como o agricultor trata dos seus terrenos. Aliás, 

etimologicamente, a palavra cultura deriva do latim colere, que significa cultivar, lavrar. Por 

essa razão, a académica Maria Laura Pires (2006: 39) refere que o “termo ‘cultura’ deriva 

filologicamente de processos agrícolas ou hortícolas de cultivar o solo e de aumentar a fauna 

e a flora”.  

Na Antiguidade Clássica, tal como Isabel Ferin (2002: 34) afirma na obra 

Comunicação e Cultura do Quotidiano, a cultura “designa a acção que o homem realiza, 

quer sobre o seu meio, quer sobre si mesmo, no sentido de aperfeiçoar as suas qualidades e 

promover a cultura do espírito”. Aliás, a autora Maria Helena da Rocha Pereira (2006: 172) 

recorda o vocábulo paideia, termo que  designava o sistema de educação do cidadão grego, 

com vista ao ensinamento dos valores da pólis. Esta designação perdurou durante a Idade 

Média, difundiu-se no século XVIII com a corrente iluminista e traduzia-se, essencialmente, 

no aperfeiçoamento do espírito, das artes, das línguas, das letras e ciências (Ferin 2002: 34).  

Os princípios da diversidade e pluralidade adjacentes à cultura conduziram a um 

etnocentrismo dependente de contextos sociais, económicos e políticos específicos. Levou, 

também, a que um determinado conceito de cultura vigorasse consoante as idiossincrasias 

de determinado tempo. Daí que Raymond Williams (1990: 87) — académico, crítico e 

novelista galês ― afirme que cultura é das palavras mais complicadas que existem. Já Denys 

Cuche (1999: 8) afirma, na obra A Noção de Cultura na Ciências Sociais, que 

 
(...) as palavras têm uma história e, em certa medida, as palavras fazem também a história. 
Isto, que é verdade para todas as palavras, torna-se particularmente verificável no caso do 
termo «cultura». O «peso das palavras», para retomarmos uma expressão mediática, 
revela-se carregado desta relação com a história, com a história que as fez e com a história 
que as palavras contribuem para fazer. 
 

A estratificação das classes superiores da França e Alemanha do século XVIII, aliada 

ao desejo de a burguesia fazer frente à nobreza, fez com que duas concepções se 

contrastassem: a noção de Kultur, que tem o seu berço na Alemanha, e a noção de 

Zivilisation, com origem em França. Tratava-se, sobretudo, da oposição entre a realização 

intelectual e artística, Kultur, e o requinte praticado pela nobreza, Zivilisation, que procurava 
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inspiração no estilo francês (Ferin 2002: 35). 

Enquanto a perspetiva clássica vê a cultura dentro de uma base humanista que se 

relaciona com as manifestações literárias e artísticas, a perspectiva antropológica vê a 

cultura como um meio de os cientistas poderem analisar, comparar e inventariar objetos, 

crenças e valores das sociedades não ocidentais. A Antropologia nasce já no final do séc. 

XIX, e início do século XX, tendo como base do seu estudo o outro não ocidental. Ao 

analisar e inventariar práticas, objetos, artefactos e instrumentos, bem como concepções 

simbólicas, esta corrente entende a cultura como o estudo das crenças, costumes, ideias e 

valores que pertencem a indivíduos enquanto membros de um determinado grupo ou 

sociedade (Ferin 2002: 37).  

Para Isabel Ferin (2002: 38-39), 

 
(...) a concepção simbólica da cultura (…) entende cultura como sendo o padrão de 
significados incorporados nas formas simbólicas, que inclui acções, manifestações 
verbais e objectos significativos de vários tipos, em virtude dos quais os indivíduos 
comunicam entre si e partilham as suas experiências, concepções e crenças.  
               

A corrente marxista também tem para si uma conceção própria de cultura, segundo a 

qual os meios de produção cultural estão prisioneiros das limitações socioeconómicas e do 

capital, tendo como objetivo final legitimar o poder constituído. Segundo a corrente de 

pensamento criada por Karl Marx (1818 –1883), são as classes dominantes que 

monopolizam os meios de produção intelectual, pois são estas que possuem capital e poder 

económico (Ferin 2002: 40). 

Paralelamente à teoria marxista, no séc. XIX, nascia no espaço francófono uma outra 

ideia de cultura construída a partir dos estudos linguísticos. Os pioneiros desta nova 

conceção foram Ferdinand de Saussurre (1857–1913) e Roman Jakobson (1896 – 1982). 

Segundo Sussurre, um sistema linguístico pode ser encarado como estático devido às suas 

convenções gramaticais e sintáticas (dimensão sincrónica), mas há que ter também em 

atenção as transformações que ocorrem na língua graças ao contacto com diferentes práticas 

e realidades (dimensão diacrónica); por sua vez, Jakobson apresenta um sistema linguístico 

binário com base na análise da metáfora (similaridade) e metonímia (contiguidade). Estas 

metodologias são construídas segundo uma estrutura que se traduz na relação constante entre 

os vários elementos que as constituem e na interação entre a dimensão sincrónica e 

diacrónica (Ferin 2002: 41).  

A dimensão sociológica da cultura tem como objeto de estudo a relação entre a cultura 

e a sociedade levando em conta duas grandes vertentes: a que põe em primeiro plano o 
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domínio das estruturas sobre o agir individual, defendida por Durkheim (1858–1917), e a 

vertente que afirma que a sociedade é resultado das ações individuais, defendida por Max 

Weber (1864–1920). Contemporaneamente, no momento em que surgem na Europa os 

primeiros sociólogos, a dimensão individual da cultura é aprofundada pelo inglês Matthew 

Arnold (1822–1888), continuador da tradição dos estudos literários britânicos; para quem o 

pensamento, as artes e as letras devem concentrar-se na busca da “perfeição” (Ferin 2002: 

43). 

Seguindo esta linha de pensamento de Ferin (2002: 44), 

 
(...) pode definir-se cultura como o processo de desenvolvimento e enobrecimento das 
faculdades humanas, um processo facilitado pela assimilação de trabalhos académicos e 
artísticos e ligados ao carácter progressista da era moderna.  
 

Todas estas variantes servem para demonstrar que a noção de cultura não é de todo 

estanque, bem pelo contrário. Dora Santos Silva (2012: 21), autora do livro Cultura & 

Jornalismo Cultural, chega mesmo a lembrar que é  
 
(...) um dos fenómenos mais interessantes da contemporaneidade, para cuja crescente 
complexidade contribuíram os meios de comunicação de massas e o desenvolvimento 
tecnológico, integrados num contexto de profundas transformações sociais e políticas, em 
particular naquelas ocorridas a partir do século XX.  
 

A autora enfatiza que a pluralidade de conceitos é tal que elaborar uma reflexão mais 

concreta sobre o termo é quase uma missão impossível. Convém não esquecer que, 

atualmente, cultura abarca Bethoven, Madonna, os sonetos de Camões e, até, um CD de 

música pimba. Dora Santos Silva (2012: 22) ressalva que, não obstante o facto de haver 

quem ache “que tudo é cultura”, não é essa visão que partilha no seu livro. A seu ver, essa 

interpretação acaba por dificultar ou inviabilizar “uma análise mais aprofundada”, o que não 

significa que tudo possa ser analisado de um ponto de vista cultural.” 

John Hartley considera, porém, que a cultura ainda visa a erudição e o enriquecimento 

do espírito por via da grande literatura, da música e arte erudita (Hartley 2004: 63). Por esse 

prisma, a cultura elitista é percecionada como uma pertença exclusiva de uma determinada 

comunidade elitista. Já T. S. Eliot (1888–1965) (1962: 17), considera que “a cultura do 

indivíduo depende da cultura de um grupo ou classe e a cultura do grupo ou classe depende 

da cultura da sociedade a que pertence este grupo ou classe.” 

Para T. S. Eliot, a cultura apresenta três sentidos: a do indivíduo, a do grupo e a da 

sociedade. A hipótese que Eliot (1962: 17) propõe para simplificar a noção de cultura é a 

seguinte: “(...) pode-se entender melhor a diferença entre as três aplicações do termo, se 



 
 
 
 

15 
 

indagarmos até que ponto, com a relação ao indivíduo, ao grupo e à sociedade como um 

todo, tem algum significado o objectivo consciente de conseguir cultura.” Há que 

correlacionar estes três sentidos. Não se pode falar da cultura de um indivíduo sem termos 

em conta que este se encontra inserido num determinado grupo e, consequentemente, que 

esse mesmo grupo faz parte de uma sociedade que o rodeia.  O autor também incluiu a 

religião no entendimento do que a palavra cultura significa. Para Eliot (1962: 17), religião 

e cultura desenvolvem-se em conjunto, não isoladamente. Como vimos, o termo cultura tem, 

sim, uma ampla abrangência porque “depende do contexto discursivo em que se insere num 

determinado momento” (Silva 2012: 22).  

 
1.2. Como a cultura chegou às massas  
Dora Santos Silva (2012: 26) lembra-nos, no seu livro Cultura & Jornalismo Cultural, que 

é com “a segunda revolução industrial e as transformações políticas, sociais, laborais 

(baseadas na seriação) e tecnológicas, que aparecem as primeiras formas de mediatização da 

cultura: a imprensa, o cinema, a rádio, a fotografia e, posteriormente, a televisão”. Ora, há 

que recordar que até ao século XVIII e meados do século XIX, tal como a autora enfatiza, 

existia apenas a cultura de elite. Só uma pequena parte da sociedade tinha acesso aos bens 

culturais e artísticos porque os níveis de iliteracia eram retumbantes, a educação escassa e, 

portanto, as portas à produção artística estavam a priori vedadas às classes mais 

desfavorecidas (Silva 2012:26). 
Mas quando começa, mesmo, a mercantilização da produção cultural? Inicia-se com a 

edição de livros, “o emblema por excelência da ‘grande cultura’”, relembra Gisela 

Gonçalves (1998: 3). Afinal, são os livros os grandes pioneiros da cultura de massas quando 

eram considerados o garante da grande cultura.  As artes tradicionais também não ficaram 

incólumes a esta primeira massificação. “O teatro passa para a sala de espetáculos, a música 

passa a ser ensinada e admirada em auditórios; as pinturas são expostas em museus e surge 

o mercado das cópias de quadros.” (Silva 2012:26) Os produtos culturais passam, desta 

forma, a serem concebidos para um público massificado e indiferenciado, continua Dora 

Silva  (2012: 26) e, tal como Maria de Lourdes dos Santos (1998:3) lembra no artigo 

Indústrias culturais: especificidades e precaridades, “Agora passa a haver consumidores de 

cultura ao invés de públicos de cultura ”.  
Isabel Ferin (2002: 99) também tem a sua própria definição de massas e dá a conhecê-

la no livro Comunicação e Culturas do Quotidiano: “pessoas anónimas provenientes de 
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diversos grupos sociais e culturais locais, possuindo uma organização frágil e agindo em 

função de um objectivo específico e transitório”.  
É com o aparecimento da cultura de massas que começam a florescer os contributos 

mais consistentes para a compreensão da cultura contemporânea e, consequentemente, para 

o aparecimento do jornalismo cultural. É nesse momento que a perspetiva marxista da 

cultura entra em confronto com uma perspetiva mais liberal, mas foram os media, em todas 

as suas vertentes, os motores  das transformações culturais aqui abordadas. (Ferin 2002: 99). 

O que é preciso entender é que, como conclui McLuhan (1911–1980) (1992:83), é com a 

cultura de massas que nasce o caminho para  uma cultura globalizada.” O principal motor 

impulsionador destas alterações culturais foram os media. Há que destacar, então, neste 

campo a Escola de Frankfurt , com a Teoria Crítica; a Teoria Culturológica, de Edgar Morin, 

e os Cultural Studies (Silva 2012:27). 
 

1.2.1. Teoria Crítica 
O conceito de indústria cultural foi desenvolvido, em 1944, pelos filósofos  Max 

Horkheimer (1895–1973) e Theodor Adorno (1903–1969) para explicarem a  

mercantilização da cultura (Silva 2012: 27). “Pela primeira vez, a produção dos bens 

culturais é estudada no contexto global da industrialização da cultura como mercadoria” 

(Silva 2012: 27).  

Uma das principais novidades da industrialização cultural é o desenvolvimento da sua 

capacidade de reprodução e seriação. A historiadora de arte Isabel Nogueira (2014: 22) 

aponta, no seu livro Modernidade avulso: escritos sobre arte, a fotografia como a pioneira 

e responsável pelo fim da irreprodutibilidade de um objeto cultural. 

Entramos, agora, no cerne da categoria principal de estudo de Walter Benjamin (1892–

1940), expressa no livro A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica. A questão 

colocada por Benjamin (2014: 83) é a seguinte: a seriação e reprodução incessante de uma 

obra de arte não implicaria o fim do seu caráter único e verdadeiro? Não trairia o efeito que 

a obra de arte inculca no seu observador, naquele momento e hora específica? Esse efeito, 

ou essa aura, sustentava-se, precisamente, na distância do objeto artístico e do seu 

observador ― o que se designa por receção aurática. É, precisamente, esta a conceção de 

cultura partilhada por Adorno e Horkheimer — a high culture, ou cultura superior ligada ao 

sagrado. Sustentavam-se na ideia da obra de arte que não podia ser reproduzida, a que 

continha ‘aura’, com vista a defender que a indústria cultural é o símbolo do anti-iluminismo 
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(Silva 2012: 27). 

A linha de pensamento de Adorno e Horkheimer reflete a ideologia  da Teoria Crítica,  

criada pela escola de Frankfurt. Segundo Mauro Wolf (1947–1996) (1985: 73), tinha o 

propósito de “fundir o comportamento crítico nos confrontos com a ciência e a cultura com 

a proposta política de uma reorganização racional da sociedade, de modo a superar a crise 

da razão.”  

A indústria cultural era encarada como um negócio, cujas principais consequências se 

traduziam na uniformização do produto cultural, no estereótipo,  na perda da qualidade e 

complexidade do seu conteúdo, tendo como objetivo o alargamento da sua difusão a um 

público massificado, genericamente mal informado e pouco esclarecido. Geralmente, a força 

motriz por trás desta indústria era o lucro e o consequente aumento de vendas e receitas.  

Como esclarece Adorno (1991: 97), “desde o começo do filme já se sabe como ele termina 

, quem é recompensado, e, ao escutar a música ligeira, o ouvido treinado é perfeitamente 

capaz, desde os primeiros compassos, de adivinhar o desenvolvimento do tema.”  

A principal questão é que a individualidade e originalidade do artista acaba por se 

subordinar a uma lógica de produção, acabando, também, por colocar em risco a autonomia 

do consumidor (Silva 2012: 28). Tal como Horkheimer e Adorno (1985: 93) revelam, “as 

imagens são censuradas previamente, no próprio acto da sua produção, segundo os modelos 

do intelecto de acordo com o qual deverão ser contempladas.”  

Atualmente, tendo em conta o paradigma atual da cultura, percebemos que esta teoria 

ainda se justifica e tem a sua razão. A mediatização do produto cultural, feito em moldes 

para que possa, mais facilmente, ser noticiado; ou seja, pensado numa lógica mediática e de 

rápido consumo, numa linguagem muito semelhante e facilmente reconhecida pelos órgãos 

de comunicação social, traduz-se na sua estandardização e perda de complexidade. Há que 

reconhecer, no entanto, como defende Poster (2000: 16), que há aqui um certo radicalismo. 

Esse radicalismo é facilmente identificado quando, por exemplo, há um claro 

desfavorecimento do cinema, por exemplo, ou de toda a manifestação popular e de massas 

da televisão e rádio. 

 

1.2.2. Teoria Culturológica 
A Teoria Culturológica pretende, pelo lado oposto, estudar a cultura de massas “enquanto 

uma nova forma de cultura da sociedade contemporânea.” (Silva 2012:31)  Edgar Morin é 

apontado como o pioneiro desta corrente. O sociólogo propôs, em fins dos anos 60 e 70, um 



 
 
 
 

18 
 

novo programa de estudos denominado culturanalyse, por a cultura estar “entre um sentido 

totalizante e um sentido residual, entre um sentido antropo-sócio-etnográfico e um sentido 

ético-estético.” (Ferin 2002: 45)  

Morin é da opinião que os media são um estorvo para o próprio entendimento da 

cultura de massas. Isto porque “as categorias utilizadas quebram a unidade cultural implícita 

nas comunicações de massas, eliminam os dados históricos, atingindo, por fim, quer um 

nível de particularidade dificilmente generalizável, quer um nível de generalidade 

inutilizável” (Wolf 1985:89).  Isto significa que, para o sociólogo, “os estudos da 

comunicação de massas são redutores , não estudando a cultura como uma totalidade; aliás 

Edgar Morin encara a cultura de massas como um conjunto de cultura, civilização e história” 

(Silva 2012: 31). Há, então, todo um conjunto de símbolos, valores, mitos e imagens 

provenientes da vida quotidiana e o imaginário coletivo (Silva 2012: 31). 

Mas, para Morin, não há, apenas, um único sistema cultural das sociedades 

contemporâneas (Wolf 1985: 90). Para o sociólogo a realidade é “policultural”, uma vez que 

o sistema cultural tem a liberdade de se imiscuir com  com a cultura religiosa, nacional e 

humanística. Não deixa, no entanto, de considerar a cultura de massas como, 

“verdadeiramente de massas e verdadeiramente nova no séc.XX.” (Morin 2015: 10) 

Na obra O Espírito do Tempo, o autor explica três características principais da cultura 

de massas. A primeira é que o  ritmo de consumo quotidiano e o lado industrial da cultura 

de massas não põe, na totalidade, em causa a originalidade. Continuando, a noção de 

sincretismo prende-se, precisamente, com o facto de haver uma qualidade média para um 

consumidor médio e, por último, este tipo de cultura criou, para si,  um novo público 

constituído por uma franja de assalariados comum a todas as classes, mas que se pauta por 

uma identidade própria ― os valores do consumo (Morin 2015: 70). 

A Cultura de Massas não exige formalidade. Segundo Dora Santos Silva (2012: 32), 

“é constituída por conteúdos relacionados com necessidades privadas e afectivas (...), 

imaginárias (...) ou materiais.”  

 

1.2.3. Cultural Studies 

O Center of Contemporary Cultural Studies, atualmente conhecido por Cultural Studies, é 

um projeto desenvolvido em Inglaterra, Birmingham, nas décadas de 50 e 60, “que procura 

estudar as práticas culturais quotidianas, no contexto do protagonismo dos media.” (Silva 

2012: 32) 
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Agora, o termo Cultura, no singular, torna-se já obsoleto e fala-se, em vez, de culturas, 

no plural, e práticas culturais. O objetivo principal é dar uma resposta às mudanças culturais 

que já haviam sido preconizadas por Benjamin, nos anos 30, e Adorno e Horkheimer, nos 

anos 40.  No entanto, os pensadores que estiveram na origem dos Cultural Studies foram 

Mathew Arnold (1822–1898) e Frank Raymond Leavis (1895–1978) porque predominaram 

nos estudos ingleses até metade do séc XX (Silva 2012: 33). Embora Mathew Arnold tenha 

defendido uma linha teórica completamente oposta e crítica à massificação da cultura,, foi 

dos primeiros teóricos a utilizarem o termo Cultura Popular. Para o autor, esta era um 

reflexo da decadência e desordem social e política inglesas. As grandes obras de arte e 

literárias eram provenientes da luz, “filhas da luz”. Na obra Culture and Anarchy chega 

mesmo a afirmar que a classe média confunde grandeza com riqueza. Há que cultivá-los, 

helenizá-los, portanto (Mattelart 2006:17). Frank Raymond Leavis adota, também, esta linha 

de pensamento, considerando a cultura popular de mau gosto e apontando os grandes 

cânones da literatura e da arte como os salvadores da humanidade (Sousa 2004: 20). 

Richard Hoggart, Raymond Williams e Edward Thompson foram os fundadores dos 

Cultural Studies. Stuart Hall envereda também neste projeto, mas mais tarde.  “Estes teóricos 

pegam de forma definitiva nos temas da cultura popular, cultura do operariado e cultura de 

massas, dando-lhes (...) objectivo de estudo, o que constitui (...) uma ruptura com o passado” 

(Silva 2012:33). O primeiro, de facto, a considerar a cultura popular como objeto de 

investigação científica é Richard Hoggart. O teórico pesquisou e investigou, no meio classes 

operárias britânicas, a influência cultural difundida pelos novos meios de comunicação de 

então. Para o autor, a influência dos produtos culturais nas classes operárias era subestimada.  

A verdade é que os estudos posteriores sobre as subculturas dos jovens provenientes 

das classes trabalhadoras — os hippies, os rockers, os skinheads ou os mods — 

desenvolvidos por outros teóricos provenientes dos cultural studies, tiveram como base o 

trabalho de investigação de Hoggart (Silva 2012: 33). 

Para Brian Schwarz (2000: 46), “a transposição das coordenadas qualitativas — 

estéticas e éticas — associadas à crítica literária para as práticas das culturas vivas ou 

populares”, é o aspeto principal dos Cultural Studies. Os principais pontos de partida deste 

projeto, segundo o autor (2000: 47), são os seguintes:  

 
(...) a identificação explícita das culturas vivas como um objecto distinto de estudo , o 
reconhecimento da autonomia e complexidade das formas simbólicas por direito próprio, 
a crença de que as classes populares possuiriam as suas próprias formas culturais 
merecedoras deste nome, recusando todas as denúncias , por parte da cultura de elite, de 
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barbárie das classes mais baixas, e a insistência em que o estudo da cultura não deveria 
estar confinado a uma única disciplina, mas era necessariamente inter- ou mesmo 
antidisciplinar. 
 

Stuart Hall substituiu Richard Hoggart nos Cultural Studies, em 1969, ficando 

responsável pelo centro até 1979. As principais vantagens deste centro, para Hall, é a 

diversidade de temas abordados e estudados e a abrangência internacional. A desvantagem 

é que, em prol do lado pedagógico — excessivo — os cultural studies acabaram por perder 

a sua dimensão política , “uma vez que foram criados como um projecto político com uma 

forte crítica social. Embora tenham origem no marxismo , não concordam com a visão de 

que a cultura (...) seja submissa à determinação económica.” (Silva 2012:34) 
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1.3. Como se consome cultura hoje em dia 
Os avanços tecnológicos que têm ocorrido na nossa sociedade, para além de contribuírem 

para uma maior democratização da cultura, aumentaram exponencialmente a velocidade a 

que os produtos culturais circulam. Cinema, música, exposições, novidades de última hora 

sobre o que se passa no mundo das artes, visitas virtuais a museus, tudo isto e muito mais 

pode ser visto na Web somente à distância de um clique. 

A verdade é que “manter-se “conectado”, conhecer as funcionalidades dos 

dispositivos-ecrã se tornam parte fundamental no status dos jovens, que consomem e 

dialogam com os ecrãs como parte fundamental no quotidiano.” (Varsori et al 2017: 217)  A 

forma como as novas gerações consomem cultura não escapa a esta asserção.  

No panorama ocidental, o desenvolvimento informático dos últimos tempos 

possibilitou o acesso generalizado ao conhecimento e à cultura, fazendo com que as 

possíveis limitações socioeconómicas, não obstante o peso que ainda possam ter, percam 

cada vez mais importância.  

Em Março de 2011, quando o jornal Público fez 21 anos, o suplemento cultural Ipsilon 

decidiu analisar a forma como a juventude atualmente consome cultura: essa análise 

consistiu no retrato de 21 jovens com 21 anos que cresceram no seio da apelidada Geração 

Download.  

A primeira conclusão a que se chegou é que a tecnologia revolucionou por completo 

a forma como hoje em dia se consome cultura, tal como explica o sociólogo Vítor Sérgio 

Ferreira (2011: 8), investigador do Instituto de Ciências Sociais de Lisboa.  

 
Tudo demorava muito a acontecer em 1990 (…) O imediatismo a que hoje está habituado 
um jovem de 21 anos não tem comparação (…) basta pensar que ao chegar a casa posso 
ver o filme que estreia hoje nos cinemas americanos no meu computador, sem ter de 
esperar que uma distribuidora em Portugal o compre.  
 

Embora a família ainda seja importante para a educação do nosso gosto estético e 

cultural, a influência dos amigos e colegas tornou-se cada vez mais forte. Claro que, tal como 

afirma Jorge Vieira (2011: 11), sociólogo especialista em Media e Comunicação,  

 
(...) um jovem de 21 anos, lisboeta estudante na faculdade, com internet, com pais 
professores universitários, terá um consumo cultural bastante diferente de uma jovem mãe 
também com 21 anos, mas trabalhadora, com o 9º ano de escolaridade e filha de pais 
operários em Amadora.  
 

Segundo o mesmo sociólogo, as “relações pai-filho são hoje menos autoritárias, mais 
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negociadas, e a mediação dos amigos e dos colegas é muito mais forte. A família deixou de 

monopolizar a sociabilização do gosto, mas ainda é importante.” (Vieira 2011:12) 

Carlos Fortuna (2011: 12), sociólogo e professor da Faculdade de Economia da 

Universidade de Coimbra, vai mais longe e declara que  

 
(...) a família é claramente uma instância em perda no que toca à influência social e 
cultural dos jovens (…) as casas da classe média são hoje janelas para o mundo, mais 
hiperindividualizadas. (…) As famílias pouco se encontram, mesmo quando todos estão 
em casa e assim se reduzem as hipóteses de influenciar o gosto. 
 

Outra conclusão interessante a que este estudo efetuado pelo “Ipsilon” chegou é que 

se continua a utilizar a família e amigos como “parceiros estratégicos” consoante o conteúdo 

cultural a que se quer aceder. Veja-se o caso de Rodolfo (2011: 11), com 21 anos e estudante 

de Gestão: 

 
(...) só vou a exposições e museus com os meus pais (…) com os meus amigos vou ao 
cinema e aos concertos, (…), ao teatro só vou com a minha namorada e com a minha 
irmã. Está tudo dividido porque a maioria dos meus amigos nunca entraria numa galeria 
e ir com os meus pais a um concerto dos meus é coisa que não me passa pela cabeça.  
 

Tendo em conta que Rodolfo sempre foi habituado a visitar museus desde criança, este 

é um bom exemplo de como a influência cultural da família e dos amigos acaba por ser 

gerida, muitas das vezes não importando que essa mesma influência foque interesses 

opostos.  

A música parece estar sempre presente no quotidiano desta jovem geração, sendo algo 

fulcral nas suas vidas. Por isso, Vítor Sérgio Ferreira (2011:14) diz que “ter conhecimentos 

sobre música é hoje uma exigência social. É importante gostar de uma coisa e não de outra 

e saber fundamentar as coisas. E isto só acontece com a música”. O estilo musical que se 

adopta é tão importante que pode até condicionar e decidir qual o grupo de amigos a que se 

pertence. 

Segundo este estudo, é errado pensar que a internet e as redes sociais como o facebook 

ou o twitter dissolveram o convívio e o contacto face a face entre os jovens: há sempre 

determinados espaços ligados a grupos em concreto, ou seja, juntos acabam por criar a sua 

própria geografia urbana. Para o sociólogo Carlos Fortuna (2011:14), 

 
(...) a ideia de que os jovens estão cada vez mais fechados em casa não corresponde à 
realidade. O seu estilo de vida é absolutamente grupal. E é com esse grupo que salta os 
muros da escola ou da faculdade, que eles criam o seu circuito na cidade, que é por 
excelência o seu território de afirmação e de diferenciação. Se pertencem a determinado 
grupo, passam por aquele bar, ouvem este ou aquele estilo de música e têm sempre o 
festival X na agenda.  
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Segundo os resultados do último inquérito Sociedade em Rede (OberCom 2010), 

“Práticas de Leitura e uso da Internet: uma relação cumulativa ou de soma nula?”, de José 

Soares Neves, 54 % dos jovens entre os 15 e os 24 anos descarregam e ouvem música online. 

Claro de que se trata de downloads ilegais porque o pensamento dominante é o seguinte: “Se 

está disponível e eu posso aceder sem pagar, não vale a pena gastar dinheiro.” (Carneiro 

2011: 13). Pode-se pensar automaticamente que a “Geração Download” perdeu o apetite por 

concertos ao vivo e que já não tem o impulso de comprar o CD daquele artista de que tanto 

gosta, mas Vítor Sérgio Ferreira relembra que, devido ao facto de a música ser uma arte que 

apela ao nosso lado mais emocional, os mais novos ainda recorrem ao concerto ao vivo. Sim, 

esta geração coleciona downloads mas ainda dá bastante importância ao original. Por isso, 

quando venera um determinado artista chega a comprar o CD. 

Quanto ao consumo de filmes, o estudo da OberCom revela que 48% destes mesmos 

jovens fazem download através da internet. Por estes dados, Jorge Vieira (2011: 13-14) 

conclui que  
 
(...) o consumo passa em muito pelas redes e a tendência é a de crescimento (…) Eles 
estão disponíveis para pagar alguma coisa, mas não para pagar duas ou três vezes pelo 
mesmo. Eles pensam ao descarregar uma série: Eu já pago o Meo. Esta série que acabei 
de tirar da net vai dar no Meo e, por isso, só estou a antecipar o momento em que a vou 
ver. 
 

António (2011: 13), um de jovem de 21 anos, afirma: “Se as coisas estão acessíveis – 

as séries, os filmes, a minha música – seria idiota não as sacar. E se as tenho, seria injusto 

não as passar a outras pessoas, que se calhar não conseguem fazer o download.” O orçamento 

desta nova geração não é avultado, principalmente para o consumo cultural. Mesmo assim, 

não se importa de pagar para ir a concertos ou para possuir uma internet mais rápida. Existe 

também a ideia de que a internet veio abalar os hábitos de leitura dos jovens que se 

encontram na casa dos 20 anos. No entanto, a realidade é outra, uma vez que, segundo o 

Inquérito à Leitura de 2006/2007 do Observatório de Atividades Culturais (OAC), são, 

precisamente, os jovens os portugueses que mais leem, principalmente os que passam mais 

tempo na internet.   

Com efeito, o consumo cultural das novas gerações gira em torno da tecnologia, 

escolaridade e urbanização: a rapidez, diversidade de escolhas, a liberdade de acesso, o 

contacto directo com os amigos e a experiência do concerto tornaram-se assim essenciais. 

Vítor Sérgio Ferreira diz crer que a cultura ganhou audiência em todas as áreas, 

principalmente a partir de 1990, para além dos concertos musicais, são os mais jovens que 
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frequentam museus, teatro e até espetáculos de dança. Soares Neves (2011: 14), também 

sociólogo, concorda, acrescentando que os jovens contemporâneos “são autênticos 

omnívoros culturais (…) eclécticos e cumulativos.” Em suma, o consumo cultural atual 

passa, essencialmente, pela internet, um meio que devido à sua imensurável versatilidade, 

permite que a cultura penetre profundamente no ADN das novas gerações.  
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2. Antecedentes do Jornalismo Cultural 

2.1. A génese do Jornalismo Francês e do Jornalismo Americano 
Segundo o que Joaquim Fidalgo (2008: 76) afirma na obra O jornalista em Construção, “o 

termo jornalista surge em França nos inícios do século XVIII, mais propriamente no Journal 

de Trévoux (1703), um semanário que se pretendia mais explicativo que informativo”.  

Nos primórdios do jornalismo predominava uma matriz literária que evidenciava 

nomes importantes da literatura como Émile Zola ou até o romancista Honoré de Balzac, 

que chega a afirmar, na Monografia da Imprensa Parisiense, que a imprensa é “a palavra 

adoptada para exprimir tudo o que se publica periodicamente em política e em literatura” 

(Ferenczi 1993: 28). Assim se percebe, tal como Joaquim Fidalgo (2008: 80) explica, que 

“quem escreve nos jornais não vive deles com carácter permanente nem desenvolve qualquer 

especialidade em termos de abordagem informativa da actualidade”, isto porque utilizavam 

o jornalismo como uma rampa de lançamento para poderem “fazer carreira noutro lado: na 

política ou na literatura” (Ferenczi 1993: 29). 

A política era outra área predominante nos periódicos franceses em que a publicação 

de ideias próprias era sempre bem-vinda, razão pela qual a “Revolução Francesa” foi tão 

importante para o desenvolvimento do jornalismo em França, graças à proclamação da 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que consagrava, no artigo XI, a livre 

comunicação dos pensamentos e opiniões como um dos direitos mais preciosos do homem 

(Fidalgo 2008: 80). 

Como já tivemos oportunidade de observar, as actividades literárias e a política 

usufruíram de um enfoque especial na formação do jornalismo francês.  

Num período anterior ao século XIX em que, segundo Fereczi (1993: 21) 

 
(...) já há jornais, mas ainda não há jornalismo nem jornalistas (…) uma pessoa não tinha 
necessidade de se dizer jornalista ou, se desejava afirmar esse rótulo, não fazia dele o seu 
título principal. Era-se em primeiro lugar, homem de letras, advogado ou professor (…) 
Podia-se perfeitamente escrever artigos e publicá-los sem que isso significasse exercer o 
ofício de jornalista.  
  

Quando o jornalismo de informação, proveniente dos Estados Unidos, começou a ser 

divulgado, foi alvo de duras críticas por parte dos literatos franceses. Veja-se o caso de Jean 

Jaques Rousseau que, apesar de uma boa remuneração, recusou o convite para escrever num 

jornal, porque não sabia “escrever par métier”, só sabia “escrever par passion” (Fidalgo 

2008: 80). Denis Diderot, mais duro, define os jornais como “o pasto dos ignorantes, o 
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recurso dos que querem falar e julgar sem saber ler, a peste e o desgosto dos que trabalham.” 

(Fidalgo 2008: 80) 

Foi a partir da década de 80 do século XIX, essencialmente em Nova Iorque, que o 

jornalismo de factos e de notícias se aprofundou: tratava-se de um tipo de imprensa mais 

popular que contrastava com a tradição literária, de opinião e de combate político seguida 

pelos franceses. Este foi um período marcado pela crescente admiração que a sociedade 

sentia pelos processos científicos, o que acabou por favorecer o relato directo e seco dos 

factos. Segundo Joaquim Fidalgo (2008: 108), “vem já de 1892 e do então director do 

Chicago Globe) a máxima que há-de tornar-se porventura a mais emblemática deste 

paradigma noticioso em desenvolvimento”. Está a falar, é claro, da origem do “lead”, que 

tem por missão responder, logo nas primeiras linhas da notícia, aos cinco “Ws”: “Who, 

What, When, Where, Why”. O conceito de pirâmide invertida também advém do chamado 

“jornalismo de informação”, em que se caminha do mais relevante para o mais acessório. 

A nível económico, os jornais passaram a ser vendidos a preços extremamente 

reduzidos para aumentarem a sua circulação. Como o seu custo era baixo, a rentabilidade 

passava a ser garantida pela publicidade. Ao contrário do modelo de jornalismo francês, 

opinativo, que não escondia quais as facções políticas do seu agrado ou desagrado, o 

jornalismo de base americana, factual, mantinha-se a nível político independente. Quanto 

aos conteúdos, a notícia ascende, tal como explica Joaquim Fidalgo, ao “lugar mais 

permanente e mais nobre do jornalismo” (2008: 108). Os textos opinativos deixam de ter 

relevância para darem primazia aos factos e aos relatos de repórteres em cima do 

acontecimento. 

 

2.2. O Novo Jornalismo  
Juan Domingues (2013: 191) frisa que “para alguns teóricos, a década de 20 do século XX 

foi o mais notável período do romance nos Estados Unidos”. De facto, nos denominados 

“anos loucos”, o país entrava numa fase de transformação e transição da vida rural para a 

vida  urbana, industrializada e de consumo. A literatura, que por si só fazia o ingresso para 

uma fase de experimentação, oferecia o retrato dessa mesma sociedade. “Os anos 20 foram 

provocadores das mudanças mais profundas da história norteamericana, do ponto de vista 

social, estrutural e comportamental, (...) a economia transferiu seu centro de produção para 

o consumo.” (Domingues 2013: 191) 

Apesar de muitos artistas e escritores norte-americanos terem rumado a Paris, a 
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verdade é que todas estas transformações sociais constituíram um terreno bastante fértil para 

a chamada geração perdida, da qual Hemingway e Fitzgerald fizeram parte. Este lado do 

Paraíso, o primeiro livro de Fitzgerald, de 1920, faz, justamente, o retrato da América do 

início dessa época e expõe, desde logo, um estilo demarcado de escrever ou seja, “o do 

escritor que precisa de estar em ação, no local dos acontecimentos”. (Domingues 2013: 192) 

Por um outro viés, o próprio Hemingway já havia sido jornalista, no Kansas City Star, ainda 

antes da sua participação na Grande Guerra. Aliás, chegou a trabalhar como correspondente, 

também,  durante a Guerra Civil Espanhola a partir de Madrid. Essa experiência reflete-se 

nos seus livros, em que há uma preocupação extremada com a precisão da narrativa. 

Segundo Bradbury (1991: 83), que estabelece uma comparação entre o estilo dos dois 

escritores, Hemingway utiliza um discurso “claro e bem iluminado, um mundo de mínimos 

duros e bem demarcados; Fitzgerald amealhava matéria-prima desordenadamente, 

desperdiçava tanto esta quanto a si mesmo”.  

Trata-se, portanto, de uma nova narrativa que “mistura as mudanças, os desafios, as 

descrenças, os valores, a violência e a pobreza urbanas, os conflitos, o embate entre velhos 

e novos hábitos e os próprios encontros e desencontros entre indivíduo e sociedade…” 

(Domingues 2013: 193) Esta tendência literária não só se manteve durante os anos 40 e 50 

como, aliás, se intensificou durante a década de 60.  Norman Mailer, por exemplo, foi um 

dos grandes escritores e jornalistas do Novo Jornalismo. Evidenciou-se, precisamente, pelo 

retrato das pessoas mais comuns, “o pequeno criminoso, o branco pobre do Sul, o judeu do 

Brooklyn, o viajante de Montana.” (Bradbury 1991: 160) O  que se destacava a nível 

literário, além das questões sociais internas e individuais, era o mundo exterior. 

Essencialmente, a “ história de deformantes jogos de poder, grandes estruturas 

conspiratórias, imensos sistemas tecnológicos, ameaças apocalípticas à sobrevivência.” 

(Bradbury 1991: 168) 

Nos fins dos anos 50 e início dos anos 60, as fronteiras entre a realidade que mais 

parece uma narrativa  e a pura ficção tornam-se, cada vez mais, diminutas. Caminha-se para 

um novo estilo em que o romance se funde com a grande reportagem que, por sua vez, ganha 

destaque nos órgãos de comunicação social, principalmente nos alternativos como o The 

Village Voice, de Nova Iorque; o Weekly e o Independent (Domingues 2013: 192). A grande 

consolidação deste estilo deu-se, precisamente, quando revistas e publicações da imprensa 

tradicional e de maior visibilidade passaram a publicar reportagens e textos jornalísticos 

literários como forma de atrair mais leitores. O escritor Truman Capote acaba por ser outro 

grande exemplo dessa época com o romance A sangue frio, romance esse a que chamou de 
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não ficção. “O autor, então, investe nas técnicas jornalísticas tradicionais, como apuração, 

entrevistas, busca de dados e registros oficiais, mas não despreza as ferramentas 

características que marcaram a narrativa ficcional do romance realista.” (Domingues 2013: 

191) Capote relatou em reportagem ― denominada por muitos por romance-reportagem — 

publicada em capítulos pela The New Yorker, o assassinato de uma família oriunda de uma 

cidade do interior do Kansas. Acabou, portanto, por ser um dos pioneiros na exploração dos 

limites da reportagem e romance. Wolfe (2005: 45) relembra que “foi uma sensação – e um 

baque terrível para todos os que esperavam que o maldito Novo Jornalismo ou 

Parajornalismo se esgotasse como uma moda.” 

Para Wolfe (2005), existiam quatro mecanismos essenciais para esta, então, recente 

escrita jornalística, todas elas intrinsecamente ligadas à ficção realista. São elas a descrição 

dramática, cena a cena,  dos acontecimentos ao invés do resumo da imprensa tradicional; a 

transcrição total e integral dos diálogos em detrimento das citações e aspas; o retrato 

profundo dos costumes sociais e ânsias dos personagens, interligando-os com o seu estilo de 

vida e status e, por último, o “emprego de complexos e inventivos pontos de vista em terceira 

pessoa para representar os fatos como eles se desenrolam.”(Domingues 2013: 193) 

Hollowell (1979: 40), por sua vez, apresenta mais duas características, embora 

criticadas. Uma delas é a utilização do ‘fluxo de consciência’, técnica bem cara à literatura 

tendo, aliás, as suas reminiscências em James Joyce, Virgínia Woolf e William Faulkner. O 

objetivo seria, portanto, o retrato do mundo interior do personagem, a forma como pensa e 

como fala para si mesmo. Este foi um dos aspectos que gerou diversas críticas porque, além 

de complexo na leitura, seria difícil para o jornalista comprovar que o mundo interior de 

alguém seria, exatamente, assim. A outra característica é a denominada ‘caracterização 

composta’. Faz-se o uso de várias personagens para retratar as diversas nuances da vida de 

uma só personagem. Esta técnica também foi alvo de duras críticas, uma vez que poderia 

levar o leitor a acreditar que esses personagens são, de facto, verídicos.  

O Novo Jornalismo procurou “produzir um texto que trouxesse como proposta o 

devaneio intrínseco à ficção e que, ao mesmo tempo, tivesse como suporte o factual.” 

(Resende 2002: 45) Ou seja, a imaginação do autor pode ser utilizada, mas, claro, tendo 

como base a veracidade dos textos.  

Além de Capote e Mailer, Talese e Tom Wolfe foram dois grandes nomes do Novo 

Jornalismo. Para Wolfe, esta vanguarda significava o oposto do jornalismo tradicional, uma 

vez que “era preciso relatar de maneira distinta a vida diferente pela qual a sociedade estava 

passando naqueles anos 60.” (Domingues 2013: 191) Wolfe (2005: 26-27) chega mesmo a 
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esmiuçar o trabalho do repórter do Novo Jornalismo, referindo que  

 
(...) consistia no registro dos gestos cotidianos, hábitos, maneiras, costumes, estilos de 
móveis, vestuário, decoração, estilos de viagem, comida, cuidar da casa, modos de 
comportamento para com os filhos, os empregados, os superiores, os inferiores, os 
colegas, mais os vários olhares, poses, relances, estilos de caminhar e outros detalhes 
simbólicos que pudessem existir numa cena. Simbólicos de que? Simbólicos, no geral, no 
status de vida das pessoas, entendendo este termo no mais amplo senso do comportamento 
e das posses pelas quais as pessoas expressam sua posição no mundo ou o que elas pensam 
que seja essa posição ou o que gostariam que fosse. O registro de tais detalhes não é um 
mero ornamento em prosa. Está tão perto do centro do poder do realismo quanto qualquer 
outro recurso da literatura.  
 

Talese (2004: 9), que não nega o lado híbrido do Novo Jornalismo entre o ficcional e 

o factual, deixa bem clara a sua posição face a este ponto, “ embora muitas vezes seja lido 

como ficção, o Novo Jornalismo não é ficção. Ele é, ou deveria ser, tão fidedigno quanto a 

mais fidedigna reportagem.” Sob o seu ponto de vista, a reportagem à luz desta vanguarda 

tem de ir à procura do detalhe, ir mais além do que o simples registo dos factos abrangendo, 

dessa forma, uma verdade mais ampla. Isso significa, 

 
 (...) romper com o texto “à moda antiga” significa compor uma narrativa jornalística de 
fôlego, com riqueza de detalhes, que possa ir além do fato, do registro dos 
acontecimentos. Para isso, as técnicas literárias próprias do romance ganham força no 
texto dos novos jornalistas, com um objetivo bem definido: excitar o leitor, fazê-lo entrar 
na cena do crime, sentir o cheiro e o barulho do clube de jazz, imaginar perfeitamente as 
roupas e o jeito de personagens famosos ou anônimos em um jogo de futebol, olhar com 
atenção a agitação das ruas das cidades, mostrar o comportamento das pessoas nas mais 
distintas situações cotidianas. (Domingues 2013: 191) 
 

O diálogo acaba por fazer parte da materialização ficcional de um texto. No caso do 

Novo Jornalismo, o narrador pode não ter vivenciado a cena, a acção ou presenciado o 

diálogo mas, ao utilizar esta estratégia, dá a ilusão de que estava presente. Segundo 

Hamburguer (1975: 124-125), 

 
(...) o diálogo, assim como o discurso vivenciado, tem seu berço autóctone apenas na 
narração em terceira pessoa, na ficção pura. Pois é somente nela que a narração pode 
flutuar de modo a fazer confluir “relato” e sistema de diálogo na unidade da função 
narrativa. E isso só pode acontecer porque mesmo a narração já é ficcional, estando a 
qualquer momento apta a transformar-se nos próprios personagens fictícios. 
 

Apesar de existir um certo tipo de ingenuidade, por parte destes jornalistas, por 

acreditarem que o Novo Jornalismo poderia, de facto, representar a realidade da época, a 

verdade é que  conseguiram que “a observação participante do repórter atingisse um nível 

só visto na literatura.” (Domingues 2013: 197) 
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2.3. Hunter S. Thompson: pai do Jornalismo Gonzo 
É impossível dissociar o Jornalismo Gonzo da vida de Hunter Stockton Thompson. O 

jornalista nasceu no dia 18 de Julho de 1939, em Kentuchy, nos Estados-Unidos, e, segundo 

Luciene Mendes Lacerda (2009: 30), “as relações com a escrita e os desvios de conduta 

acompanharam Thompson desde muito cedo”.  

Luciene Lacerda (2009: 32) informa também que o primeiro artigo gonzo de Hunter 

S. Thompson só foi publicado em 1970, na edição de junho da publicação Scanlan's 

Monthly. Era uma revista de desporto para a qual o jornalista escreveu um artigo sobre o 

evento desportivo da cidade de Louisville. O artigo em questão, intitulado The Kentucky 

Derby is Decadent and Depraved, foi inovador porque extrapolou a temática desportiva. 

Hunter.S.Thompson aproveitou a oportunidade para criticar de uma forma mordaz o estilo 

de vida da população local, delegando para segundo plano o evento. 

Bill Cardoso, um jornalista amigo de Thompson, redigiu uma carta sobre o artigo em 

questão. Foi nessa mesma carta que surgiu, pela primeira vez, a palavra Gonzo. “Eu não sei 

que o estás a fazer, mas mudaste tudo. É totalmente gonzo”, declarou Cardoso. Segundo o 

jornalista amigo de Thompson, o termo tem a sua raiz na palavra franco-canadense gonzeaux 

e significa caminho iluminado (Czarnobal 2003: 31). 

“Fear and Loathing in Las Vegas: A Savage Journey to the Heart of the American 

Dream” foi o artigo que levou Hunter. S. Thomas para a Rolling Stone. A revista Sports 

Illustrated delegou no jornalista a tarefa de cobrir uma corrida de motos no deserto do 

Nevada e Thompson parte com um amigo advogado rumo a Las Vegas. A corrida de motos 

é logo esquecida e o jornalista concentra-se em levar a efeito uma análise sobre os clientes 

de casinos em Las Vegas, grande parte viciados no jogo e em drogas. A Sports Illustrated 

não publicou o artigo. Essa tarefa estaria a cargo da revista Rolling Stone, em 1971. Mais 

tarde, esse mesmo artigo foi publicado como livro sob o pseudónimo Raoul Duke. Nos anos 

seguintes, Thompson continuou a escrever para as revistas San Francisco Chronicle, 

Esquire e Vaity Fair e, em 1973, publicou o livro Fear and Loathing on the Campaing Trail 

72: uma compilação dos artigos que escreveu para a Rolling Stone, sobre a campanha 

presidencial americana do ano de 1972 (Czarnobal 2003: 32). 

Esta não foi, porém, a sua única obra: seguiram-se os títulos The Curse of Lono, sobre 

o folclore de Honolulu; The Great Shark Hunt, uma compilação dos seus melhores artigos; 

e Generation of Swine, uma compilação das suas críticas  aos média, publicadas no jornal 

San Francisco Examiner. O seu último livro, o romance The Rum Diary, foi publicado em 
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1999. 

Segundo o que André Felipe Pontes Czarnobal (2003: 33)  afirmou no artigo Gonzo – 

O Filho Bastardo do New Journalism, Hunter S. Thompson viveu os seus últimos dias em 

Woody Creek, no estado norte-americano do Colorado. Isolou-se por completo do resto do 

mundo e comunicava somente através de um fax. A sua última colaboração foi com o site 

do canal ESPN, onde mantinha um espaço de opinião sobre desporto, intitulado Hey, Rube!.  

No dia 20 de fevereiro de 2005, cometeu suicídio com um tiro de espingarda na cabeça. 

Morreu com 67 anos (Simões 2007: 76). 

 

2.3.1. Características do Jornalismo Gonzo 
Para Elsa Maria Barreto Simões (2007: 81), “o jornalismo Gonzo não é apenas um 

sucedâneo do New Journalism, trata-se de um estilo inovador que aponta novos caminhos 

tanto na apresentação do texto como na selecção e tratamento de temas”. Não está confinado 

a nenhum tipo de regra ou definição. No entanto, obedece a uma técnica muito específica de 

fazer reportagem. 

Em primeiro lugar, Elsa Maria Barreto Simões (2007: 81) explica que “o estilo criado 

por Thompson é marcado pelo caráter confessional de um narrador que utiliza sempre a 

primeira pessoa do singular.” O jornalista, neste caso, deve fazer parte da história que conta 

e pode, inclusive, interferir no rumo dos acontecimentos: é importante que o repórter viva a 

ação enquanto a relata. Embora Thompson pintasse a realidade com laivos de ficção, à 

semelhança da literatura, há uma base factual que tem de permanecer inalterada. No nono 

capítulo do livro Fear and Loathing in Las Vegas, por exemplo, pode ler-se a transcrição 

total e direta das gravações feitas na viagem, sem qualquer tipo de filtro: Hunter S. 

Thompson (1998: 161) explica que utilizou essas transcrições para salvaguardar uma certa 

pureza jornalística. 

Ao contrário do jornalismo institucional, no qual o jornalista tem de guardar para si o 

seu ponto de vista, este é um estilo que permite a quem escreve dar a conhecer a sua 

perspetiva. Apesar da objetividade estar, segundo Elsa Maria Barreto Simões (2007: 81), 

“ausente dos preceitos da escrita do Jornalismo Gonzo desenvolvido por Thompson”, a 

verdade é que, “este tipo de creative nonfiction, apesar de criativo, também não deveria 

deixar de ser transparente e objectivo.” A autora avança explicando que  

 
(...) a qualidade criativa do texto não autorizava o repórter a mentir nem diminuía a 
credibilidade da notícia, essa qualidade era utilizada com a finalidade de realçar as ideias 
contidas no texto e permitir o uso sistemático do detalhe que, por sua vez, funcionavam 
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como catalisadores de emoções no receptor. Em última análise a criatividade era usada 
com o objectivo de levar o leitor a divertir-se, ao mesmo tempo que obtinha informação. 
 

O humor é a grande marca do Jornalismo Gonzo. Torna-se percetível, essencialmente, 

pelo estilo livre de linguagem, que permite o uso da gíria e até do calão. Este estilo gerou 

imensa celeuma entre os meios académicos, essencialmente pela dificuldade que sentiram 

em o enquadrar. A grande carga subjetiva e criativa que lhe subjaz, levou muitos críticos a 

desconsiderá-lo como jornalismo.  

André Felipe Pontes Czarnobal (2003: 50) confirma, na sua tese, que 

 
(...) os críticos deste novo formato excluíam-no da classificação de jornalismo uma vez 
que, segundo eles, a faceta criativa privilegiava o ponto de vista pessoal do repórter em 
detrimento da exactidão dos factos, e os recursos estilísticos usados para os relatar 
impossibilitavam a objectividade. 
 

Para contrabalançar este facto, o autor da biografia de Hunter S. Thompson, William 

Mckeen (2008:90) afirma o seguinte, 

 
(...) He called himself outlaw journalist because he didn’t follow the same rules as 
everyone else. His journalism was usually about journalism: No matter what he started 
off writing about, he ended up writing about Hunter Thompson trying to cover a story. 
(…) Thompson told me this in one of our interviews: “As a journalist, I somehow 
managed to break most of the rules and still succeed. It’s a hard thing for most of today’s 
journeymen journalists to understand, but only because they can’t do it… I am a 
journalist, (…) I’m proud to be part of the tribe. 
 

 

2.4. A crítica e a sua evolução  
Para Isabel Nogueira (2014: 45), a crítica de arte, que engloba as artes plásticas, o cinema, 

o teatro, a música e a literatura, “tem vindo a desempenhar uma importante acção de 

mediação entre a obra de arte e o seu receptor, devendo constituir-se como uma certa atitude 

didáctica, no sentido de contribuir para que a obra se torne mais transparente”. É o que autora 

explica no  recente livro, Modernidade Avulso: escritos sobre arte, lançado em 2014. Para 

nos explicar de forma mais consistente a evolução da crítica, a autora recorre à antiguidade 

clássica aquando do “florescimento artístico da Grécia dos séculos V a IV a.C” (Nogueira 

2014: 45).  Nesta altura tornava-se necessário fixar a memória do momento criativo, das 

obras e dos artistas” (Nogueira 2014: 45), o que levou os principais filósofos da altura a 

tecerem considerações sobre a estética e a desenvolverem a noção de gosto artístico. 

Platão considerava a poesia e a música artes superiores à pintura e à escultura. A 

principal razão que o levou a formular esta distinção prendia-se com a função mimética, 

imitadora, adjacente a estas duas últimas formas de arte. Seriam as expressões artísticas mais 
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ligadas ao pensamento e a imaterialidade, tal como a poesia e a música, que estariam mais 

ligadas ao mundo das ideias. Já Aristóteles aceitava a “imitação e o reconhecimento do que 

é imitado” como “parte da aprendizagem” (Nogueira 2014: 45).  

A Idade Média foi um claro momento de retrocesso relativamente à antiguidade 

clássica, no que diz respeito à caracterização de artistas e de obras de arte. Em relação a 

Portugal, assistiu-se a “uma junção do pensamento aristotélico (Poética – não 

especificamente sobre arte, mas com noções gerais sobre arte e sobre o que seria 

artisticamente válido) e o Cristianismo” (Nogueira 2014: 46). Significa que, não obstante a 

sua influência, o pensamento aristotélico acabou por ser filtrado e manipulado pela igreja. 

A teoria dominante provinha da bíblia e “durante este período deparamo-nos essencialmente 

com esboços de estética mística , tratados de óptica, repertórios inconográficos e prescrições 

técnicas. Estes escritos davam informações práticas, técnicas, não de cariz conceptual” 

(Nogueira 2014: 45). Houve um claro afastamento da estética classicista em detrimento “de 

um ambiente de exaltação religiosa e mística” (Nogueira 2014: 46). 

A importância dada ao misticismo, na  idade média, dá lugar ao estudo da natureza e 

à  interpretação da realidade no renascimento. “Procura-se já não a interpretação empírica 

da natureza, tal como acontecera na Antiguidade Clássica, mas a sua interpretação 

científica.” (Nogueira 2014: 46) 

Até ao século XVIII, a crítica da arte cingia-se a tratados de arte e à vida dos artistas. 

A questão do gosto circunscrevia-se “a categorias imutáveis, directamente relacionadas com 

um único agrupamento cultural dominante, o qual se encarregava das encomendas das obras 

dos artistas.” (Nogueira 2014: 47) 

O debate Querelle des anciens et des modernes que teve lugar em França, nos finais 

do século XVII, foi preponderante para a discussão da própria época em questão e da 

modernidade. Outra característica é que, pela primeira vez, se introduziu a estética “aos 

dilemas da historicidade”. Assim se terá dado “o nascimento da crítica de arte, por 

conseguinte, ainda antes de Denis Diderot, tido como fundador da crítica de arte moderna.” 

(Nogueira 2014: 48) 

Mas foi com o século das luzes, o século XVIII, e as respetivas exposições oficiais das 

obras dos membros da Real Academia Francesa de Pintura e Escultura – os Salons  – que 

acabaram por incentivar a “crítica de arte em forma de crónica escrita, ultrapassando a 

tratadística classicista e as vidas dos artistas.” (Nogueira 2014: 48) 

Para Lionello Venturi (1936: 139), antigo professor de arte na Universidade de Roma 

na primeira metade do século XX,  
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(...) já não se tratava de inserir juízos entre as notícias sobre os artistas e as normas de 
arte: tratava-se de escrever unicamente para dizer a própria opinião sobre um grupo de 
obras e de artistas. E como esses artistas eram contemporâneos do crítico, impunha-se o 
desejo de chegar até aos princípios pela impressão directa da obra, de controlar na obra a 
verdade dos princípios, de entender a obra no conjunto da personalidade do artista e de 
entender essa personalidade na variedade de gostos contemporâneos; impunha-se, em 
resumo, o desejo de encontrar uma relação entre a síntese da obra de arte e todos os 
elementos que a constituem.  
 

Denis Diderot, considerado como fundador da crítica de arte moderna, deu um forte 

contributo para o impulsionamento da crítica de arte “ao praticá-la directamente em contacto 

com o evento.” (Nogueira 2014: 49) Longe de se enquadrar nas convenções neoclássicas, 

mas, também, sem se considerar um apreciador do rococó, estilo considerado frívolo, para 

Diderot era a imaginação que “estaria na base da arte e da crítica de arte. A arte só 

ultrapassaria a natureza se o artista fosse capaz de transpor o real, de reunir as qualidades 

mais belas da natureza.” (Nogueira 2014: 49) Seria a razão e o apelo ao bom senso que 

permitiriam ao crítico discutir os seus próprios sentidos perante a obra de arte, bem como 

conquistar a realidade e renovar a vida social. O juízo de gosto não seria alheio às 

experiências individuais do crítico, ao mesmo tempo que se alicerçaria no sentimento do 

sujeito. Isto remete-nos para uma vertente objetiva do gosto, porque há o reconhecimento 

das experiências individuais de quem observa, mas também subjetiva, porque não se descura 

o sentimento (Nogueira 2014: 49).  

Na segunda metade do século XIX, houve uma “vontade de adequação da crítica ao 

efervescente contexto artístico que se vivia.” (Nogueira 2014: 50) Charles Baudelaire (2004: 

21) publicava então, em 1863, o famoso ensaio Le Peintre de la vie moderne, em que 

afirmaria o seguinte: “é sem dúvida excelente estudar os mestres antigos para aprender a 

pintar, mas se o vosso objectivo for o de compreender o carácter da beleza presente, tal não 

pode ser senão um exercício supérfluo.”  

Havia uma intenção de Baudelaire em imitar Diderot mas “acabaria por ultrapassá-lo” 

(Nogueira 2014: 50). Para Isabel Nogueira (2014: 50), 

 
(...) a arte era criação e não devia servir convenções sociais ou culturais, defendendo a 
ideia de “arte pela arte” – na esteira de Théophile Gautier –, isto é, uma certa consciência 
de infinito e de transcendência, de primazia da imaginação e do sentimento, afastado de 
qualquer doutrina ou utilidade. Os últimos Salons de Baudelaire datam de 1859. O poeta 
francês procurou estabelecer um contacto entre as ideias e a melhor arte sua 
contemporânea, advertindo para a importância da comunhão de experiências com os 
artistas enquanto fonte necessária à intuição crítica. 
 

O discurso crítico insere-se dentro da família dos discursos retóricos visto um 

dos seus principais objetivos centrar-se na persuasão “que procura reconstruir 



 
 
 
 

35 
 

emoções estéticas, pontos favoráveis ou desfavoráveis, por exemplo.” (Nogueira 

2014:54) No seu livro Modernidade Avulso: escritos sobre arte, são apontadas as 

diferenças que existem entre crítica interna, crítica externa, formalista e, por último, 

dos conteúdos. A crítica externa “estabelece a relação da obra (signo) com o seu 

contexto de produção e recepção, ou seja, com a tecnologia, a política, a economia, 

a cultura em geral.” (Nogueira 2014: 54)  Esse mesmo objeto de arte encontra-se 

ligado a uma realidade social, económica e política que lhe permite refletir a 

realidade do seu próprio tempo. Quanto à crítica interna, limita-se a analisar a obra 

em si mesma. Podemos ainda pensar na crítica da forma, ou formalista, que remete 

“para a conjugação de elementos físicos, para a crítica do estilo, o significante; e 

crítica dos conteúdos, que se debruça sobre o significado, o contexto orgânico de 

produção da obra. Na realidade, uma interage com a outra.” (Nogueira 2014: 54) 

Toda a obra artística necessita da crítica como uma forma de afirmação. Este 

género é extremamente necessário para a reflexão da própria arte e ajuda-nos a 

estabelecer correlações com o passado, mas com vista a pensar o futuro.  “A 

actividade crítica poderá revestir-se de uma certa carga poética e ideológica, ou até 

lúdica, fazendo um convite ao potencial receptor para fruir a arte, e os media são o 

suporte por excelência para que tal aconteça.” (Nogueira 2014: 54) 

 

2.5. A reportagem no Jornalismo Cultural 
Foi, precisamente, no período histórico em que a imprensa caminhava para a sua 

profissionalização — no início do século XX ― que se deu o grande impulso da reportagem, 

nos Estados Unidos. Era, agora, dado relevo ao género não só em jornais, mas, também, em 

revistas semanais de informação generalista (Pessa 2009: 1-2). Nas décadas de 20 e 30 do 

século passado, as regras da reportagem eram a completa antítese das regras da notícia uma 

vez que o repórter tinha de “regressar lá, ao local de onde tinham saído muitas notícias, para 

confirmar com os seus próprios olhos, não os acontecimentos, mas as próprias notícias.” 

(Godinho 2011: 62) Não podemos ignorar que o desenvolvimento do género está, no 

entanto, intrinsecamente ligado ao Novo Jornalismo que, segundo Pessa (2009: 5), “reviveu 

a tradição do jornalismo praticado com requintes literários, revigorando a reportagem norte-

americana das décadas de 1960/70.” (Pessa 2009: 5) Essa foi uma época áurea propícia a 

revoluções culturais e mudanças de costumes, o que conduziu a “uma sensação de 

esgotamento das formas convencionais das narrativas” que se repercutiu na “literatura e o 
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jornalismo.” (Faro 2009: 20) As reportagens eram, portanto, caracterizadas por “traços 

referentes às personagens, identificados em detalhes”, e “traziam o calor dos acontecimentos 

relatados.” (Pessa 2009: 5) Como consequência, “a reportagem implicava uma vivência real 

da parte do jornalista que deveria, mais do que interagir com os protagonistas o suficiente 

para conseguir a sua história, viver com eles o máximo possível.” (Ribeiro 2016: 32) 

Etimologicamente, a raiz da palavra ‘reportagem’ tem a sua origem no latim reportare, 

que significa “narrar, recontar, voltar a contar, transportar, como se coubesse à narrativa 

levar o ouvinte até ao facto.” (Cunha 2001:15) Há, no entanto, diferenças estruturais entre 

uma notícia e uma reportagem. Godinho relembra, aliás, que notícia e reportagem têm muito 

pouco em comum.“Se a notícia apresenta um fenómeno através dos seus predicados, a 

reportagem pretende chegar ao fenómeno para além dos seus predicados, ou seja, para além 

da notícia.” (Godinho 2011: 62)  

A principal diferença entre uma reportagem e notícia é que, como Anabela Gradim 

(2000: 87) explica, a reportagem exige  “mais tempo” e “mais recursos”. Não obedece, de 

forma obrigatória, à estrutura da pirâmide invertida, sendo essa uma escolha do repórter que 

poderá escolher entre a “técnica da pirâmide normal, o encadeamento de pirâmides 

invertidas ou, até, pirâmide nenhuma”. Dentro do âmbito do que Lima (2004:20) denomina 

de “Jornalismo Interpretativo”, há cinco características comuns que, em conjunto, oferecem 

uma “abordagem multiangular para uma compreensão da realidade que ultrapassa o enfoque 

linear, ganhando contornos sistémicos no esforço de estabelecer relações entre as causas e 

as consequências de um problema contemporâneo”.  

A “abordagem angular” referida tem de ter em conta o contexto, “para que o leitor 

tenha uma visão clara de toda a rede de forças, naquele fenómeno localizado, que lhe 

determina, impele, faz, ser como é”; os antecedentes, “para resgatar no tempo as origens do 

problema, como veio crescendo até o eclodir do facto que se examina ou a maturação que 

se aborda”; o suporte especializado, “para dar a sustentação que evita a informação oca – 

entrevistas com especialistas, testemunhas no assunto em questão e pesquisa mediante 

enquete, pesquisas de opinião pública”; a projeção, “para inferir do presente e do passado os 

desdobramentos do caso, suas consequências possíveis, seu alcance futuro” e, por último, o 

perfil que passa pela “humanização da reportagem para transmitir um retrato completo dos 

temas que aborda” (Lima 2004:20). O autor Magno (2006: 35) reforça que, embora haja uma 

grande flexibilidade perante estas cinco características, “em geral elas estão lá”.  

O principal objetivo, segundo Lima (2004: 10), é 
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(...) preencher os vazios informativos deixados pela notícia por meio de uma narrativa 
multiangular composta por ingredientes como contexto – a rede de forças que atuam sobre 
o facto – antecedentes, projeção no futuro, suporte especializado – quem possui 
conhecimento sobre este facto – e o perfil das personagens relacionados ao facto. 
 

Mas, de facto, a principal diferença entre uma reportagem e uma notícia centra-se na 

narrativa e no poder de observação de quem narra. Segundo Abramo (2006: 29), 

 
(…) a reportagem é uma narrativa, simplesmente uma narrativa. Ela depende muito do 
poder de observação do narrador, da maneira de transmitir essa observação em palavras 
e de saber concatenar bem a forma de expressá-la. Uma observação cuidadosa não é 
necessariamente uma boa reportagem. Mas uma reportagem é necessariamente o fruto de 
uma observação cuidadosa. Uma observação cuidadosa de um facto histórico pode 
constituir história e uma observação de um facto não histórico é tipicamente uma 
reportagem.  
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Capítulo 3 – O Jornalismo Cultural 

3.1. Breve génese do Jornalismo Cultural 
Foi em França, no século das luzes, que surgiram as primeiras coberturas culturais nos 

panfletos literários e nas revistas dirigidas ao público feminino. Assim o explica a jornalista 

Teresa Maia e Carmo (Carmo 2006: 5). 

O espaço público, como os cafés ou salões de chá, foram essenciais para a troca de 

opiniões sobre a conjetura política do tempo e também das produções literárias que iam 

surgindo. Com a burguesia em ascensão, desejando cultivar-se, a leitura de romances tornou-

se num hábito e consequentemente é fundada a primeira livraria pública, em 1742, ao mesmo 

tempo que “aparecem clubes do livro, círculos de leitura e edições por subscrição.” (Carmo 

2006: 6) 

Embora Carmo afirme que o Jornalismo Cultural surgiu em França, os investigadores 

Debora Lopez e Marcelo Freire referem que é consensual entre os vários investigadores da 

área apontar a revista diária Spectator, fundada em 1711 pelos ensaístas ingleses Richard 

Steele e Joseph Addinson, como a primeira publicação cultural.  Tratava-se de uma revista 

de cariz moderno e vanguardista que pretendia transformar o conhecimento em algo 

divertido. Logo depois surgiram também as publicações The Taler, The Review, e The 

Examine, para as quais contribuíram jornalistas escritores como Swift e Defoe (2007: 3). 

O Jornalismo Cultural de então era, essencialmente, de cariz literário e ensaístico, mas 

outros géneros começavam já a florescer, como a crítica. Isto, devido à industrialização que 

se começava a sentir nos meados do século XVIII. Esta nova variante do jornalismo foi 

ganhando uma importância que crescia dia após dia. Vários críticos tornaram-se influentes 

na época, como Johnson ou, até, mais tardiamente, Marcel Proust. O início do século XX 

assistiu ao nascimento de grandes publicações que ainda hoje são tidas como marcos do 

Jornalismo Cultural, como por exemplo a revista New Yorker, fundada em 1925, ou até a 

Interview, fundada por Andy Warhol, em 1969 (Lopez e Freire 2007: 4). 
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3.2. Antecedentes e tendências do Jornalismo Cultural no mundo  
 

Dora Santos Silva, autora do livro Cultura & Jornalismo cultural, também corrobora que 

“as primeiras coberturas de cultura surgiram no século XVIII em França, com os folhetins e 

revistas dirigidas especificamente ao público feminino”. (Silva 2011:87). Avança ainda que 

foi nesta época que surgiram os primeiros escritores-jornalistas. Nesses folhetins o leitor 

deparava-se com críticas literárias e resumos teatrais, entre outras reflexões sobre as 

restantes áreas da cultura. 

Foi em França que o rastilho do Jornalismo Cultural se acendeu. No entanto, também 

cresceu em Londres um espaço público profícuo à discussão e troca de ideias sobre 

produções literárias e demais expressões intelectuais. Dora Santos Silva relembra que o 

jornal The Spectator, fundado pelos londrinos Richard Steele e Joseph Addison, em 1711, 

foi o representante mais conhecido do Jornalismo Cultural. Ao abordar o caso da Spectator, 

a autora evoca o pensamento de Daniel Piza, o conceituado jornalista e escritor brasileiro, 

falecido a 30 de dezembro de 2011. 
 
(...) a The Spectator dirigia-se ao homem citadino – daí que Daniel Piza afirme que o 
jornalismo cultural nasceu na cidade e com a cidade --, preocupado com a moda e as 
tendências do corpo e da mente. O estilo da revista era bem diferente da cultura “sisuda e 
estática, quase sacerdotal, que os doutos pregavam” (Piza 2004: 12). (Silva 2011: 88).  
           

O tipo de Jornalismo Cultural que se desenvolvia, na altura, na Europa, aproximava-

se do entretenimento. A autora de Cultura e Jornalismo Cultural relembra ainda que o 

objetivo da revista era popularizar o saber bibliotecário e universitário e difundi-lo pelos 

cafés e salões de chá na altura. Não deixa de focar que a revista cobria desde questões 

estéticas e morais até à última moda das luvas. Depois da Spectator, surgiram outras 

publicações de renome como a revista inglesa The Gentlem’s Magazine, em 1731. França, 

por sua vez, viu crescer as publicações Le Globe e Le Constitutionnel, que contribuíram para 

a consolidação do Jornalismo Cultural a nível mundial. Para isso, contribuíram muito os 

seus ensaios e críticas culturais. 

Tal como Dora Santos explica na sua obra, 

 
(...) o desenvolvimento do capitalismo industrial e a crescente notoriedade da imprensa 
como fórum de mediação privilegiado na passagem do século XIX para o XX dão origem 
às primeiras publicações especializadas na área cultural. A The New Yorker (1925) e a 
Interview são exemplos de publicações que reflectiam a emancipação da cultura. Estas 
revistas de variedades são caracterizadas por um estilo magazine, recuperam o estilo dos 
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folhetins, misturando informação jornalística e entretenimento, preocupando-se com o 
aspecto gráfico e a imagem que suporta o texto. A The New Yorker foi, aliás, precursora 
do jornalismo literário (Silva 2011:89). 
 

Em meados do século XX, começaram a coexistir duas formas de tratamento da cultura 

na imprensa. As secções culturais dos jornais diários, não especializados, valorizavam os 

factos e o valor notícia, enquanto que as publicações semanais, especializadas, pautavam-se 

por uma base académica e ensaística. Pela primeira vez, nascia uma espécie de tensão entre 

um Jornalismo Cultural reflexivo e um Jornalismo Cultural virado para o aspeto noticioso.  

Para Dora Santos Silva,  

 
(...) a partir da segunda metade do século XX, o jornalismo cultural passou a caracterizar-
se menos pelo debate de ideias e mais pelo entretenimento, em especial pelo culto às 
celebridades. Esta vertente, também chamada de jornalismo popular, é predominante em 
várias revistas e secções, não sendo reconhecida muitas vezes como jornalismo cultural. 
Para esta mudança foi decisiva a influência da televisão, que consolidou a proliferação 
das matérias de entretenimento, por um lado, e incutiu nos jornais a preocupação pelo 
aspecto visual, repercutindo-se no uso de cores, de mais fotografias e ilustrações, por 
outro (Silva 2011:89). 
 

A partir dos anos 80, os jornais começaram a segmentar a informação em cadernos e 

suplementos, com uma identidade gráfica própria. Já na década seguinte, nos anos 90, os 

suplementos começaram a incluir temas como a moda, a gastronomia e o design. 
 

3.3. Jornalismo Digital: o início  
Ramón Salaverría aponta três elementos principais para a definição de Jornalismo Digital: 

“multiplataforma”, “polivalência” e “combinação de linguagens” (2014: 26). A 

“multiplataforma” é referente à expansão de área pela abrangência de mais de um dispositivo 

de apresentação, já a “polivalência” e a “combinação de linguagens” refletem a capacidade 

inerente aos meios digitais de coordenarem linguagens, formatos e utilidades. Para o autor, 

a comunicação humana é “multimédia” e, para justificar esta afirmação, recorda a forma 

como utilizamos os cinco sentidos para percepcionamos o que nos rodeia. Segundo afirma, 

“construímos a nossa representação da realidade encaixando as peças de informação que 

vamos recebendo simultaneamente mediante os nossos sentidos corporais”, logo, “o normal 

é receber a informação através de múltiplas vias.” (2014: 25) Entende-se, desta forma, a 

linguagem humana como “multidiscursiva” com capacidade para englobar vários 

significantes.  
Para Mark Deuze, o Jornalismo Digital (também denominado pelo autor “jornalismo 

multimédia”) é  dividido em duas possíveis vias: a produção de narrativas para a web que 
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agreguem, pelo menos, dois formatos como, por exemplo, texto com imagem, gráficos, 

música ou elementos hipertextuais e, na segunda via, a representação de meios de 

comunicação que não se encontrem circunscritos à web como, por exemplo, os e-mails, o 

rádio, a televisão e a imprensa escrita (2004: 140). Deuze complementa ainda que o 

Jornalismo Digital “é determinado por um processo de convergência contínuo para o qual 

todos os meios de comunicação se direccionam.” (Fernandes 2015: 13) Há, assim, a abertura 

de um leque de possibilidades criativas que auxiliam o leitor na fruição de uma leitura mais 

compenetrante.  
Helder Bastos afirma que “as potencialidades audiovisuais da rede só começaram a 

ser exploradas, «de maneira decidida», a partir de finais da década de 1990.” (Bastos 2010: 

20) Não obstante, o autor aponta o Palo Alto Weekly, o jornal digital californiano de 1994, 

como o primeiro exemplar. Assim se iniciou a primeira fase de desenvolvimento dos jornais 

digitais que se caracterizava pela transferência de conteúdo em formato papel para a web. 

João Canavilhas explica que se resumia a “uma simples transposição do modelo existente 

no seu ambiente tradicional para um novo suporte.” (Bastos 2006: 2) 
1995 foi o ano, segundo Bastos , da eclosão da web e da “generalização dos diários 

online gratuitos.” (2010: 21-22) A partir de então houve uma adaptação dos órgãos de 

comunicação, desenvolveram-se novos conteúdos e houve interesse em encontrar novos 

modelos de negócio profícuos. Perdurava, no entanto, a dualidade dos jornais entre as 

notícias curtas de última hora e o aprofundamento dos artigos com o auxílio dos novos 

dispositivos. Por essa razão Kolodzy afirma que “novos métodos para produzir e distribuir 

estórias interessantes online ainda se encontravam muito longe de estar completamente 

desenvolvidos.” (Kolodzy 2006: 23) 
Para João Canavilhas, em Portugal o meio jornalístico ainda não sabe como explorar 

de forma conveniente as mais valias da web. Daí frisar de que se trata de “uma espécie de 

jornalismo de agência, ao qual se juntam hipertexto, arquivo, artigos de opinião e a 

possibilidade de contactar com os jornalistas.” (Canavilhas 2006: 2) Por essa mesma razão, 

o autor defende que “o jornalismo na web que actualmente se faz em Portugal encontra-se 

ainda na primeira fase de desenvolvimento.” (Canavilhas 2006: 2) 
Internacionalmente, o autor aponta dois períodos de desenvolvimento da expansão do 

digital tendo como base o autor Cabrera. A primeira fase diz respeito ao “Modelo Digital”, 

que se caracteriza com a criação de um layout particularmente para a web, e o acrescento 

do hipertexto e comentários dos leitores. A segunda fase é referida como “Modelo 
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Multimédia”, o momento em que as notícías passam a integrar as possibilidades 

disponibilizadas pelo meio digital. (Canavilhas 2006: 1) 
Helder Bastos, no entanto, dividiu a evolução histórica do Jornalismo Digital em três 

fases. São elas a “implementação (1995-1998), a da expansão ou boom (1999-2000) e a da 

depressão seguida de relativa estagnação (2001-2010).” (Bastos 2010: 33). Para o autor 

nunca houve, verdadeiramente, uma adaptação a este novo meio por parte dos jornais 

portugueses. Houve, apenas, a implementação de modelos híbridos entre a versão em papel 

e a versão eletrónica.  
Avança ainda que “os primeiros quinze anos do ciberjornalismo em Portugal ficam 

marcados, (...) por uma fase experimental relativamente longa, por uma fase de expansão 

tão acelerada e intensa quanto curta, e por uma fase de estagnação prolongada (…)” (2010: 

85) Há que salientar, no entanto, uma característica essencial para o jornalismo e jornalista 

digital, “referimo-nos à correcta aplicação de forma coordenada e apelativa, de todos os 

elementos que foram anteriormente referidos.” (Fernandes 2015: 18) 
Uma das principais consequências, não obstante o desenvolvimento e vantagens 

oferecidas pelo digital, é “a noção de que o cidadão pode assumir o papel do jornalista.” 

(Fernandes 2015: 18) Atualmente, os próprios leitores são difusores e autores de conteúdos. 

“Na verdade, uma das principais críticas apontadas ao jornalismo da actualidade é o facto 

de o digital ter permitido ao cidadão entrar no círculo do poder, tal instância ocorre com a 

presença dos elementos “ubiquidade” e “instantaneidade.” (2015: 18) Tendo como 

vantagens uma maior pluralidade e a livre circulação de informação há, igualmente, um 

menor cuidado no tratamento jornalístico dos conteúdos, principalmente no que concerne ao 

respeito pelo tempo necessário para se efetivar um bom trabalho, à confirmação da 

informação e ao tratamento devido das fontes consultadas. Daí que embora “o paradigma 

informativo tenha sofrido alterações, convém também frisar que é cada vez mais 

fundamental a existência de uma voz credível capaz de se ouvir no meio da multidão.” 

(2015: 19) Por isso mesmo é que se torna tão importante o profissionalismo das grandes 

marcas no que concerne à transmissão de informação fidedigna.  
 

3.3.1. Jornalismo Cultural online 
Com a revolução digital, a web, as redes sociais e os novos modelos de comunicação, as 

visualizações, o número de gostos e as partilhas contam: é importante que um artigo ou 

notícia se torne viral. Sendo assim, o feedback dos leitores ganha preponderância e estima-
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se que os conteúdos breves e integrantes da agenda do jornal sejam disseminados com maior 

facilidade nas redes sociais. Não é tão provável que o mesmo aconteça com “os artigos em 

profundidade e mais longos que não têm um feedback tão imediato.” (Costa 2017: 62)  

A autora Ana Rita Neves Costa conta no seu relatório que, no dia em que entrevistou 

o editor de cultura do Observador, Tiago Pereira, a notícia mais lida tinha sido, exactamente, 

“o vídeo do Valter Hugo Mãe a cantar um fado da Amália no programa do Jô Soares”. A 

autora avança que, segundo o seu entrevistado, as páginas das redes sociais dos festivais de 

verão, por exemplo, também competem com os jornais mesmo que o trato do informação 

seja distinto (2017: 62). Basta clicar no gosto da página oficial e, dessa forma, tem-se logo 

acesso direto à fonte. Mas esta particularidade faz levantar a seguinte questão. Não será esta 

constante preocupação com as partilhas e número de gostos e, consequentemente, a perda 

de identidade, que faz com que as páginas de facebook ou mesmo canais de youtube ganhem 

uma maior preponderância em detrimento dos órgãos de comunicação profissionais?  

Os grandes eventos recebem uma maior atenção porque movem massas e isso é o mais 

importante. Os de menor dimensão ficam, dessa forma, relegados porque não há recursos 

humanos suficientes e, claro, os acontecimentos estão sempre sujeitos a um determinado 

prazo. Há, depois, a questão da concorrência — se uns publicam, os outros não têm 

escapatória. Quanto à publicação de conteúdos de caráter intemporal torna-se extremamente 

difícil, uma vez que há sempre algo a acontecer sujeito a uma data urgente. Ana Rita Neves 

Costa relembra, então, o porquê de Tiago Pereira ter frisado que o jornalismo é, além de um 

serviço, também um negócio.  
 
O jornalismo tem de ser encarado como aquilo que de facto é: um negócio. Por mais 
eticamente corretos que os jornalistas sejam, não podem fechar os olhos a isso. Há 
determinadas coisas que vamos fazer, porque sabemos que os leitores vão querer ler. 
Fechar os olhos a isto é não sobreviver (Pereira apud Costa 2017: 64). 
 

 

3.4. O controlo das indústrias culturais nos média e o mercado de 

consumo e entretenimento como cultura 
 A forma como, atualmente, encaramos a cultura — como indústria que tem de mostrar lucro 

e rentabilidade — levou a que esta encontrasse no jornalismo uma âncora para a divulgação 

dos produtos culturais ainda antes de chegarem ao mercado. Daí que as empresas da área 

cultural “afetem a própria temporalidade da abordagem” jornalística (Silva 2009:9) fazendo 

uso de eventos pensados estrategicamente para atrair a imprensa como ensaios gerais, 

lançamentos de álbuns ou ante-estreias cinematográficas (Costa 2017: 22). Por isso mesmo, 
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Daniel Piza enfatiza que  “lemos muito sobre discos, filmes, livros e outros produtos no 

momento de sua chegada ao mercado – e, cada vez mais, antes mesmo de sua chegada, 

havendo casos em que a obra é anunciada (...) com diversos meses de antecedência.” (Piza 

2013: 83) 

Este facto influi, e muito, na própria agenda cultural das redações — o que leva a que 

alguns produtos culturais tenham mais destaque do que outros — e, consequentemente, na 

forma como estes são, ou não, amplamente aceites pelos recetores. Abordar um objeto 

cultural depois do seu lançamento tornou-se, assim, de tal forma obsoleto que “deixamos de 

refletir sobre o que significaram para o público” (Piza 2013: 88). Como consequência, há 

cada vez menos espaço nos diários generalistas para artigos que convidem à reflexão, que 

são relegados em detrimento dos géneros breve e notícia (Silva 2009: 9). A quantidade 

retumbante de eventos a relatar aliada à escassez de recursos humanos e tempo — 

verdadeiros calcanhares de Aquiles da  imprensa portuguesa — levou a que “ os valores 

simbólicos do jornalismo fossem sendo perdidos” (Sabença 2015: 37). A grande questão 

ética que se impõe, ainda mais premente do que o esvaziamento do conteúdo em prol da 

brevidade, é a maior influência empresarial que se faz sentir na agenda cultural dos média. 

Assim se entende que J.S Faro defenda que, 

 
(...) cadernos, secções e suplementos que noticiam e analisam os eventos classificados 
genericamente como «culturais» não fazem mais que reproduzir uma mesma conceção 
do jornalismo em geral, isto é, uma atividade marcadamente dominada por interesses 
empresariais que se impõem aos veículos por seu valor de mercado, empobrecendo a 
dimensão social da notícia (Faro 2006:5). 
 

A influência do mercado acaba por condicionar o jornalismo, muito em especial o 

jornalismo especializado, como o cultural. São estas as razões pelas quais encontramos as 

mesmas referências aos mesmos eventos (pela falta de dinamismo existente nas redações), 

salientando que as abordagens com uma outra perspetiva rareiam. Uma das grandes 

consequências de toda esta massificação é, justamente, a abertura da componente cultural 

ao lifestyle, ao lazer e entretenimento puro (Costa 2017:22). Perante esta nova configuração, 

e como contraponto à visão de que há, realmente, um decréscimo e deterioramento do 

Jornalismo Cultural, Harom Vargas (2004: 6) também relembra que “enxergar o jornalismo 

cultural fora desses condicionamentos não seria mais que manifestação romântica.” Isto 

porque, para o autor, os géneros chave característicos deste tipo de jornalismo especializado, 

como o ensaio e a crítica, “pertencem a um passado irrecuperável e desfigurado pela natureza 

contemporânea dos processos jornalísticos.” 
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No entanto, o culto das celebridades e entretenimento tem ocupado cada vez mais 

espaço, o que tem ajudado a deteriorar o rigor do Jornalismo Cultural. Dora Santos Silva 

ressalva, mesmo, “a dificuldade (…) em distinguir frequentemente entre o que é inerente à 

área cultural e o que respeita ao ícone” (Silva 2009:10). Por conseguinte, a cobertura 

jornalística cultural aprofundada e rigorosa tem sido abandonada em prol do que é 

amplamente aceite pelo mainstream. O problema, e relembrando que deveria haver espaço 

para todos, é que,  “os produtos das indústrias culturais como as telenovelas, (...) foram, 

desde sempre, tratados de forma superficial. A cultura de massas nunca foi verdadeiramente 

reportada com o mesmo cuidado que as outras manifestações artísticas.” (Costa 2017: 22) 

O esvaziamento das características chave do Jornalismo Cultural, como já vimos, 

associado à dependência das indústrias criativas e ao pouco aprofundamento dos conteúdos 

, conduziu a uma perda considerável da qualidade da informação. O destaque dado ao que é 

entendido como mainstream levou, por exemplo, a que os conteúdos televisivos (que no 

caso português dão destaque mínimo às áreas culturais e, quando o fazem, são a horas 

tardias) exercessem uma maior influência nas secções culturais dos jornais impressos e 

online. Por isso, “a influência televisiva no jornalismo cultural impresso resultou no 

entrelaçamento cada vez mais evidente entre informação jornalística e entretenimento.” 

(Alzamora 2009: 2) 

O esvaziamento dos conteúdos, que se querem demasiado simples, breves, e apenas 

viáveis para o momento, faz com que o denominado jornalismo mercantilizado entre em 

conflito com a análise profunda, a crítica e longa reportagem — justamente os géneros que 

caracterizam o Jornalismo Cultural. Acabam por fugir, por isso, “aos padrões estabelecidos 

pelo jornalismo de mercado, guiado pelo fetiche da velocidade, visíveis na instantaneidade, 

descartabilidade e artificialidade das questões pautadas.” (Júnior e Ventura 2011:20) Um 

dos graves problemas passa, também, pelo abandono da própria investigação cultural por 

parte dos jornalistas, comprometendo, de forma grave, o sentido da descoberta e da 

novidade. O jornalismo de secretária reina, o que faz com que se baseie,cada vez mais, na 

cópia plena de press releases (que são escritos segundo interesses tendenciosos de 

promoção) e artigos da Lusa. Por isso, Viviane Guedes afirma que o que “vai prevalecer 

neste universo de representação discursiva da arte está menos ligado a um procedimento 

interpretativo e mais vinculado a uma perspetiva mercantilista” (Guedes 2007: 8). É o que 

mais se ajusta, de forma célere, às necessidades das inúmeras publicações que mais não 

fazem do que reproduzir o mesmo discurso (Costa 2017: 26).  
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Uma vez que um objeto cultural ou evento já não são, devidamente, contextualizados 

e explicados na sua essência, o papel do jornalista entendido em cultura ou do próprio crítico 

em si (que tem, mais do que ninguém, a missão de contextualizar e explicar) torna-se cada 

vez mais obtuso. Daí a necessidade da autora Joana Marques Fernandes trazer à liça a sua 

analogia com as secções de desporto para explicar, afinal, que o contexto e a explicação 

profissionalizada do evento importam, 

 
Uma notícia de desporto tem obrigatoriamente de descrever os momentos mais 
importantes de uma partida. Da mesma forma, a secção de cultura não se pode cingir a 
um «jornalismo de resultados» (…). Só através da problematização do processo cultural 
é que se pode contribuir para a formação criteriosa do leitor (Fernandes 2015:18).  
 

Ora, se o papel do jornalista e crítico especializados caem em desuso, há outra questão 

que se levanta: a atividade jornalística passa a depender cada vez menos de uma via 

profissionalizante, da qual se esperava o passe para se poder desempenhar a profissão. Não 

é, de facto, assim. Assistimos, cada vez mais, à proliferação de meios digitais (blogs, canais 

de youtube e redes sociais) que, por um lado, deviam contribuir — e contribuem — para 

uma maior democratização, mas, por outro, auxiliam e dão mais força à ideia de que qualquer 

um pode fazer jornalismo e emitir opinião sem o devido fundamento e preparação. Assim se 

compreende que os órgãos de comunicação social profissionais estejam, cada vez mais, a 

perder espaço para esses mesmos novos sítios digitais. Como consequência, há uma maior 

sujeição sem critério àquilo que as empresas culturais e marcas mainstream pretendem que 

se divulgue, preferencialmente com uma linguagem publicitária. Claro que quem mantém 

esses mesmos sítios aceita, uma vez que são essas mesmas marcas que pagam e ajudam o 

autor a continuar com o seu dispositivo online (Costa 2017: 27). Assim se compreende que 

se descarte o dever de levar a cultura às pessoas, em detrimento do que é fácil e breve, 

entretenimento imediato e técnicas de life style rentáveis (Costa 2017: 27). 

 
Invariavelmente, os internautas que participaram da discussão classificaram o género 
como espaço de mercado, de vaidades, de despreparo dos editores, de oportunismo, etc. 
Corroborando a ideia, (…), segundo a qual as pautas da produção do jornalismo cultural 
só encontram lógica nos fundamentos do que ele aparenta ser: um prestador de serviços 
de pouca qualidade que oculta uma operação de natureza basicamente económica (Faro, 
2006: 5). 

 
Outra questão que se impõe é o radicalismo extremado que este género de artigos tenta 

inculcar nos leitores. Quanto mais concisos, mais o leitor tenderá a ter uma visão simplista, 

fácil e extremada sobre o tema em questão, seja da área da cultura, política ou outra área em 

geral. Por conseguinte, a forma como qualquer pessoa pode ter voz através das redes sociais 
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ou podem ser chamadas a participar nos média, representa uma falsa noção democrática. 

Saliento que essa noção é  falsa porque falta  o aprofundamento ou o conhecimento de causa. 

Há que construir uma base primeiro. Isso repercute-se, por exemplo, num discurso mais 

violento entre os internautas, como Fábio Ribeiro (2017: 15) relembra,  
 
O ano de 2016 foi paradigmático neste sentido. Em março, Henrique Raposo, colunista 
do Expresso, viu um grupo de alentejanos invadir uma sessão de apresentação do seu 
livro Alentejo Prometido, que decorria em Lisboa, cantando em sinal de protesto contra 
a obra. Segundo os protestantes, o autor utilizou abusivamente o Alentejo e as suas gentes 
para sugerir a ideia de que esta seria uma terra propícia ao suicídio, incesto, laxismo, 
violência sobre as mulheres, entre outras características negativas. 
 

A partir deste caso podemos tirar outras ilações, como, por exemplo, toda esta 

questão auxilia a subida dos extremismos políticos. 

 

3.4.1. A publicidade na cultura  
O terreno do Jornalismo Cultural é muito fértil para o encantamento, o deslumbramento e  

elogios exacerbados. No entanto, se o Jornalismo Cultural se chama jornalismo e não é o 

mesmo que promoção ou escrever um press release, é para assegurar os requisitos da 

imparcialidade e, o mais importante, garantir a sua independência face à agenda das 

indústrias criativas. Atualmente, no entanto, manter esses mesmos critérios tem-se tornado 

mais difícil, uma vez que a publicidade e a promoção têm resvalado para o discurso 

jornalístico. O que acontece é a “indicial presença do repórter que se deixa contagiar pelo 

«ambiente» apresentado ou mesmo pela expressão da análise — ora critica, ora 

explicitamente elogiosa — ao objeto tematizado” (Gadini 2001:36). Se, como já vimos, a 

falta de recursos humanos aliada à quantidade retumbante de eventos e consequente falta de 

tempo são os calcanhares de Aquiles da imprensa, assim se entende que “ a escrita demonstra 

o caráter de promoção na área da cultura, e muito deve-se à imensidão de eventos e produtos, 

oriundos da agenda, que a comunicação social veicula frequentemente” (Costa 2017: 30). É 

necessário enfatizar que a informação que chega às redações é fornecida por profissionais 

especializados em lidar com jornalistas, e essa mesma informação vem já selecionada com 

os pontos primordiais a serem divulgados segundo o interesse da organização ou empresa 

cultural visada. Por isso,  

 
No jornalismo cultural e fora dele, a natureza fundamental das coberturas poderia ser 
resumida a um desempenho profissional hegemonicamente dominado pelas pressões das 
assessorias de imprensa, pelas relações de poder estabelecidas pelas empresas 
jornalísticas e pelo oportunismo publicitário (Faro 2006:5). 
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O roteiro é o género que mais contribui para o tratamento da cultura como produto 

comercial a ser consumido e, por sua vez, o mais suscetível a um tratamento publicitário da 

informação. Não necessitam do uso do contraditório nem requerem o contacto com a fonte.  

“Focalizam-se na agenda de eventos e na divulgação das novidades da produção artístico-

cultural. Agregam agendas gastronómicas, endereços de estabelecimentos, sinopses, 

comentários, dicas e listas”, nada mais. (Silva 2009: 10). 

Como Carmo relembra, “o especialista de marketing e o jornalista cultural estudam 

nas mesmas universidades” (Carmo 2006:4). Na verdade, os assessores de comunicação e 

de imprensa desempenham um papel importantíssimo no que diz respeito à informação que 

é vinculada pelos jornalistas. Há, assim, uma pressão maior sobre os média sobre a 

temporalidade da informação e, também, esta dependência face aos comunicados de 

imprensa é propícia a  um aumento do fluxo de informação (Costa 2017:31). 

Na verdade,  

 
Torna-se cada vez mais complicado dissociar jornalismo cultural de jornalismo 
promocional. Para quê contratar mais jornalistas quando se pode aproveitar o trabalho das 
assessorias de imprensa e das agências noticiosas e rentabilizar lucros? O que importa é 
preencher e «colorir» as páginas culturais. O que resulta daqui? Quem ganha com tudo 
isto? As assessorias. Esta é a propaganda mais desejada. É publicidade a custo zero. 
(Ribeiro 2008: 46). 
 

Os mesmos press releases e comunicados são enviados para inúmeros órgãos de 

comunicação social. Ora, se o jornalista não desempenhar bem o seu papel e  se limitar a 

copiar partes do comunicado, o que vamos ver é o mesmo discurso difundido pelos 

diferentes órgãos (Costa 2017:31). Daí que Ribeiro (2008: 45) relembre que “as editorias de 

cultura são diariamente «invadidas» por «press releases» a informar/divulgar os seus 

eventos. Cabe-lhes selecionar, seguindo os critérios de relevância e interesse para o leitor, o 

que publicar.”  
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4. Análise dos casos do Observador, da Vice Portugal, do Diário de Notícias, 

do Ípsilon e Jornal de Letras 
Uma das questões a ter em conta na presente dissertação é a forma como a  imprensa jovem 

e exclusivamente online aposta nos artigos longos e interpretativos e, até, mais informais 

para fazer a diferença. Por essa mesma razão torna-se imperativo abordar a Vice Portugal 

que, deliberadamente,  faz uso do Jornalismo Gonzo que engloba todas essas características, 

tal como já foi esmiuçado, previamente, na parte teórica. Trata-se de um órgão de 

comunicação que não coloca quaisquer filtros em relação a recursos estilísticos, adjetivação 

ou estilos de linguagem. Por norma, um artigo à luz do Jornalismo Gonzo, 

independentemente do humor e do sarcasmo, tem o dever de ir ao fundo da questão e pode 

e deve fazer uso, igualmente, da investigação. Relembro que a chave deste estilo, mesmo 

que muitos coloquem o sarcasmo em primeiro plano é, sem dúvida, a necessidade de o 

repórter estar no local e relatar tudo o que vê, mesmo que o faça dando a sua opinião. Neste 

aspeto em particular, volto a frisar que uma das principais soluções apontadas para salvar o 

jornalismo é, precisamente, o aprofundamento dos artigos, a investigação, a criatividade e 

um cunho distintivo que faça a diferença ante a replicação incessante dos press releases.   

Há, no entanto, um reverso da situação que tem de ser, igualmente, analisado. Será 

que essa maior flexibilidade, no caso em específico do Jornalismo Cultural, não acaba por 

comprometer a fronteira entre o essencial do jornalismo e a promoção? Como resposta a 

essa mesma questão torna-se interessante a análise da cobertura que a Vice Portugal faz ao 

Milhões de Festa.  Por outro lado, a reportagem Para que(m) serve um Festival Literário, 

de Joana Emídio Marques, publicada no Observador, relembra-nos a linha identitária que 

este jornal online queria seguir, a investigação e as long reads. Com a sua reportagem, a 

primeira de investigação sobre os festivais literários, a jornalista demonstra como se pode 

conciliar o sarcasmo, a ironia, a investigação e a isenção jornalística, não caindo na 

promoção, pelo contrário, fomentando antes uma atitude crítica. Além do mais, esta 

reportagem é bastante assertiva no que concerne aos relacionamentos e proximidade entre 

os promotores dos festivais, os escritores e os jornalistas. Já Nuno Galopim, com a 

reportagem Como dar vida às memórias num antigo campo de morte? publicada no 

Quociente de Inteligência, lança-nos dentro de como o jornalista pode, à luz Novo 
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Jornalismo, mesmo fazendo uso de um estilo de escrita bastante cuidado, utilizar a primeira 

pessoa, fazer uma descrição cinematográfica do que vê e ser parte ativa do que relata.  

Quanto à reportagem Cormac McCarthy na feira dos monstros, publicada no 

suplemento literário Ípsilon, é um exemplo de como, por exemplo, podem ser utilizados 

recursos como o fluxo de consciência que advém, primordialmente, da literatura. Tanto a 

reportagem de Nuno Galopim como a do Ípsilon são também exemplificativas de como se 

deve apostar na saída dos jornalistas das redações para combater o sedentarismo e oferecer 

algo de novo aos leitores. No caso específico do Ípsilon, serve como prova de como os 

suplementos culturais direcionados para os mais jovens podem e devem apostar em artigos 

longos, bem escritos e com profundidade. No que concerne ao Jornal de Letras, explora-se 

a forma como a extrema concisão dos artigos, o abandono do aprofundamento e um 

excessivo sedentarismo podem contribuir para a queda de um jornal. Não há grande 

criatividade, antes o replicar de uma fórmula igual que não vai ao encontro do que de novo 

se faz.  A entrevista ao humorista Gregório Duvivier, que também acaba por ser relembrada, 

serve para explorar isso mesmo. 

 
 

4.1- O caso do DN: O ensaio e a grande reportagem no Quociente de 

Inteligência  
O Quociente de Inteligência [Q] foi o suplemento cultural do Diário Notícias [DN] entre 10 

de setembro de 2011 e 25 de outubro de 2014. Concebido pelo jornalista Pedro Tadeu, então 

subdiretor do diário português, contou com 163 números publicados, semanalmente, aos 

sábados. As edições, além do seu criador, eram orientadas por Nuno Galopim (editor da 

secção Artes) ou, então,  Ricardo Simões Ferreira e João Céu e Silva. O último jornalista 

passou a fazê-lo depois da grande leva de despedimentos efetuados pela Controlinveste, de 

2014, que atingiu, também, o jornalista Nuno Galopim.  

No artigo de apresentação do suplemento, Nace Q, el nuevo suplemento cultural de 

Diário de Notícias, publicado no site do estúdio espanhol de design para jornais Errea 

comunicacion, explica-se o seguinte, “nas suas 24 páginas quer fazer do texto o foco da sua 

proposta. Poucos temas desenvolvidos de maneira extensa, para uma leitura sossegada. (...) 

Q aposta na palavra com todas as consequências inerentes.” (trad.livre) (2011). Desta forma, 

vemos expressa a intenção de contrariar a opinião generalizada de que os artigos de fundo 

têm os seus dias contados no universo da imprensa escrita. A intenção seria, segundo o 
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explicado, dar-se primazia ao ensaio, artigos e reportagens, em que o jornalista teria mais 

liberdade autoral e de desenvolvimento, em detrimento do formato da breve notícia. 

O objetivo das 24 páginas foi, grosso modo, cumprido, à exceção de alguns números 

como, por exemplo, o último [24 de outubro 2014] que conta com 16. Além de artigos 

desenvolvidos pelos jornalistas da própria redação, o Q podia contar com convidados 

pontuais como, por exemplo, Jorge Barreto Xavier [secretário de Estado da Cultura entre 

outubro de 2012 e outubro de 2015]; o escritor Nuno Júdice ou, então, professores 

universitários ou investigadores consoante a especialidade do assunto a ser tratado. Além 

disso, o Q caracterizava-se pela tradução de textos de jornais e revistas internacionais como, 

por exemplo, a New York Review of Books, a Literary Review e o Guardian. Era o único 

suplemento cultural de um jornal impresso  a fazê-lo e, apesar de neste caso estarmos a falar 

de traduções, isso ajudava a manter uma linha editorial diferente em relação à das restantes 

secções de cultura ou suplementos culturais. Outro ponto distintivo era o facto de o Q 

considerar-se totalmente cultural, sim, mas os livros indicados extrapolavam o mundo do 

romance podendo ser sobre história, política, educação, sociologia  ou ciência. A noção de 

cultura, apesar de ser livresca ia, por esse prisma, além da cultura pop, artística ou criativa. 

Destaca-se, nesse sentido, a edição de 26 de abril de 2014, toda ela dedicada aos 100 

anos do início da Grande Guerra; a edição de 22 de fevereiro do mesmo ano que fez capa 

com o astrofísico e dinamizador científico Hubert Reeves e, também,  a edição de 19 de 

outubro de 2013 que tinha, como manchete, um artigo sobre as incessantes reformas do 

ensino e sobre o método de acabar com a indisciplina nas salas de aula, do ensaísta e 

investigador Gabriel Mithá Ribeiro.  

O período de análise dos títulos escolhidos por esta dissertação começa em 2013 e 

finaliza em 2017. Como o Quociente de Inteligência terminou em 2014, é de interesse, 

somente, dois anos: o de 2013 e 2014. Atendendo, primeiro, à estrutura do suplemento, esta 

manteve-se sem grandes alterações. Começava por um pequeno Recado ao Leitor — 

geralmente escrito por Nuno Galopim até à sua saída do DN e, algumas vezes, por Ricardo 

Simões Ferreira e, também, Pedro Tadeu em algumas edições especiais — um editorial em 

que se  lançava o mote dos artigos principais do número em questão. Seguia-se, depois, uma 

breve apresentação dos autores, acompanhada de uma fotografia dos mesmos. Eram 

apresentados da seguinte forma, Os nossos autores, e era a designação mais correta porque 

havia a necessidade de enquadrar não só os jornalistas mas, também, ensaístas e 

investigadores, ou seja, os convidados pontuais que poderiam não ter uma ligação direta aos 

média. O facto de darem a conhecer o autor era, também, só por si, indicativo da intenção 
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de se dar voz, um rosto ao que era escrito, para assim o leitor poder associar quem escreve 

ao que, efetivamente, está a ler. Seguia-se, depois, o Debate: ao mesmo tempo que o Q era 

lançado em papel, era lançada online uma pergunta referente ao tema de capa. Os 

comentários dos leitores eram, então, publicados na edição do Q seguinte — podiam ser 

quatro ou cinco, mas o número oscilava consoante o espaço disponível, o que dependia da 

quantidade de autores que teriam de ser apresentados nessa edição. Essa foi a única secção 

do suplemento que sofreu alterações, em junho de 2014 : coincidiu com os despedimentos 

da Controlinveste desse ano, grupo do qual o DN fazia parte. O Debate deixou de existir 

para dar lugar à Agenda Cultural que visava assinalar peças de teatro, concertos, exposições, 

ou seja, as datas de eventos culturais.  

Antes dos artigos, em si, havia ainda lugar para O Convidado, em que uma 

personalidade do mundo da cultura era desafiada a escolher livros, discos e dvd’s e falar 

sobre eles. No final, o suplemento fechava com a apresentação das novas edições  de livros, 

álbuns e filmes.  Quanto ao design do Quociente de Inteligência, resta dizer que em vez de 

apostarem na fotografia, contavam, em todas as edições, com o trabalho de ilustradores — 

indicativo de um linha editorial que dava primazia ao trabalho de autor.  

Embora se considere que os suplementos culturais colocam a música e cinema em 

primeiro plano, tal não se ajustava ao Q que, como já foi referido, não se guiava, somente, 

pela cultura Pop ou artística: fazia menção à história, ciência, política, educação, sociologia 

ou outro tema qualquer que se ajustasse às ciências sociais e humanas. Destaca-se, neste 

ponto, a principal diferença em relação ao Ípsilon, mais jovem e, no cômputo geral, mais 

voltado à música e cinema. Tal não quer dizer que o Q não fizesse também essas menções e 

aproximação à cultura pop-rock, mas complementava-a com artigos e ensaios  geralmente 

associados a uma pergunta chave, o que não acontecia em mais nenhum suplemento. A 

edição do dia seis de abril de 2013, por exemplo, foi dedicada ao realizador Stanley Kubrick 

e tinha, como convidado, Branko, do grupo Buraka Som Sistema, para falar dos livros, discos 

e filmes que andava a ver, ler e ouvir. Na edição de 7 de setembro de 2013 era possível ler 

um artigo sobre o músico Scott Walker e, na de 24 de agosto do mesmo ano, um outro artigo 

sobre as mulheres que estão a mudar a música country. De salientar, no entanto, que nos três 

anos em que o Q foi publicado rarearam ou foram, mesmo, quase nulas, as aproximações à 

nova música nacional. Aliás, podiam-se contabilizar mais artigos, por exemplo, de música 

clássica. 

Como prova, em julho de 2014, em pleno verão, quando o normal seria falar-se sobre 

os festivais  pop-rock que proliferam nessa altura, o suplemento do DN avança com 
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Clássicos no Portugal Profundo — uma extensa reportagem em que se fala dos festivais de 

música clássica de norte a sul do país, fora dos grandes centros. Foi o único suplemento a 

fazê-lo, funcionando, dessa forma, como uma boa marca distintiva em relação à agenda dos 

demais. 

Quanto ao cinema, embora não estivesse sempre como manchete na capa, o Quociente 

de Inteligência também o integrava na sua linha editorial. Além da edição dedicada a Stanley 

Kubrick, fez também destaque com o realizador japonês Yasojiro Ozu, Wes Anderson, Fritz 

Lang ou, como na edição do dia 12 de outubro, uma seleção dos filmes referentes ao 

holocausto. A forma como o Q tratava o cinema e a música divergia, porém, neste sentido. 

Enquanto que nas secções de cultura dos jornais e respetivos suplementos se fazia capa com 

as últimas estreias  de Hollywood e, também, com as últimas edições em CD, geralmente 

com uma crítica de meia ou uma página, tal não acontecia com o suplemento do DN. 

Atentemos nos exemplos dados. Para começar, o Q queria, sim, escapar ao comercial. Tinha 

uma visão cultural mais erudita ou mais alternativa, embora pudesse fazer uma aproximação 

à cultura pop-rock vigente: contou com um artigo sobre a Beyoncé, por exemplo, os Pet 

Shop Boys e Morrisey, o icónico e polémico líder dos Smiths. Mas havia a tentativa de se ter 

um  motivo, uma pergunta chave ou mote de investigação adjacente ao artigo ou reportagem, 

em vez de se dar logo a notícia.  Na reportagem Clássicos no Portugal Profundo, para 

exemplificar, podemos ler no lead “tentando perceber como é fazer um festival longe do 

litoral e dos grandes centros urbanos.” Já no artigo As mulheres que estão a mudar a música 

country o motivo era perceber como o feminino estava a singrar e a modificar mentalidades 

num meio  machista e dominado por homens como é o desse meio musical. O que o Q tentou 

fazer foi utilizar esta fórmula para, de modo assumido, escapar à ideia de que todos os 

suplementos abrem, previsivelmente, com as mesmas capas.  

A receita era a mesma para a literatura. Mesmo que não se confinasse, somente, a 

livros de ficção, poesia e romance, o Quociente de Inteligência dava-lhe especial atenção, 

uma vez que fazia uso de várias traduções da New York Review of Books e a Literary Review 

ou o  Guardian. Mais uma vez, utilizava-se um motivo de investigação para o título ou, 

então, uma pergunta.  A manchete A influência do romance francês na nossa literatura, na 

capa da edição do dia 7 de setembro de 2013, é disso bem elucidativo, assim como a pergunta 

que intitula o artigo da mesma edição, ‘Em Busca do Tempo Perdido’: em que lugar único 

colocaremos esta obra?.” Na edição do dia 22 de fevereiro de 2014 surge um outro exemplo 

interessante, uma tradução de uma crítica ao livro The Wisdom of Myths: How Greek 

Mythology Can Change Your Life, do Guardian. O livro trata da influência da mitologia 
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grega nas línguas modernas e a origem de expressões como Hercúleo ou Calcanhar de 

Aquiles. O título fez-se da seguinte forma, mais uma vez a sugerir investigação, O que os 

mitos gregos nos podem ensinar sobre a vida, a morte e as compras. O mesmo se sucedia 

com os artigos que extrapolavam a cultura pop ou ficcional e se debruçavam sobre outras 

áreas do saber. A edição do dia 25 de janeiro de 2014 tinha como grande manchete na capa 

a pergunta direta Paul Nurse, como apoiar a investigação científica? Numa outra capa, de 

2014, a manchete também vinha em forma interrogativa, A economia corrompeu-se por lhe 

faltar a religião? Muito interessante foi, também, perceber como se fez a abordagem crítica 

do livro A sexualidade dos portugueses, de Sofia Aboim. Vinha igualmente destacado na 

capa em forma de pergunta, Como é a sexualidade dos portugueses? É interessante por este 

motivo, não se destacou de imediato o livro ou a autora, mas fez-se uso de uma interrogação 

para dar a entender ao leitor que iria ser introduzido a um estudo.  

Esta ideia de se fazer uso do questionamento ou de um motivo primeiro para conduzir 

o leitor à crítica, artigo ou reportagem é importante porquê? Em primeiro lugar, tal como 

tivemos oportunidade de averiguar na notícia de apresentação do Q, no site da Errea 

Comunicación, o DN queria fazer deste suplemento um espaço editorial para artigos de 

fundo, em que o principal era a palavra. Pois bem, tanto os convidados como os jornalistas 

da própria redação do jornal eram apresentados como autores. Por essa mesma razão, seria 

interessante criar a expetativa de que o autor assumiria ele próprio o primeiro plano e  

encaminhar-nos-ia a uma viagem de descoberta. O suplemento ambicionava ir contra o 

registo notícia e lançar o debate sobre um tema central, ir à descoberta de algo. Por isso 

mesmo a secção debate, embora não surgisse em primeiro plano, era importante para o 

suplemento por causa das perguntas que colocava diretamente aos leitores: Que tem feito 

Vasco Graça Moura pela literatura?; O que falta ao cinema português?; É possível um 

autor religioso ser livre?  

De ressalvar que essa intenção do autor assumir o primeiro plano e guiar o leitor pela 

descoberta de algo, é uma das máximas do novo jornalismo e jornalismo gonzo, mesmo que, 

no último caso, o estilo de escrita assuma contornos totalmente diferentes do estilo formal 

do Quociente de inteligência.  

O suplemento conseguiu, sim, uma linha editorial diversa e, grosso modo, as traduções 

contribuíram para isso: ajudou a escapar à ideia de que todas as secções culturais dos jornais 

e suplementos devem abrir com as mesmas manchetes referentes aos mesmos eventos ou 

lançamentos. O próprio Pedro Tadeu, quando deixou de ser subdiretor do DN,  referiu no 

seu editorial de despedida no Q que “as traduções, em cima da hora, do melhor que se publica 
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no mundo, abririam a  cabeça de muita gente. Assim foi.” (2014: 2) De que outra forma 

poderíamos ouvir falar do livro de mitologia grega de Luc Ferry e a influência desta na nossa 

língua? Ou lançar questões pertinentes como esta na capa, Poderá o computador ultrapassar 

o cérebro humano? Ou ensaios acerca de Gore Vidal ou Sylvia Plath? Esta escolha tem o 

seu interesse, uma vez que ajuda a perceber o que grassa na imprensa internacionalmente e 

ajuda o leitor a ter uma outra abrangência. No que diz respeito aos artigos preparados por 

jornalistas e investigadores portugueses, também houve a tentativa de se pautarem pela 

diferença. Pedro Tadeu explicitou no seu editorial que tinham, efetivamente, como objetivo 

ir além “da promoção, de forma mais ou menos sofisticada ou talentosa, de espetáculos, 

exposições, lançamentos de livros, estreias de filmes (...) realizados por amigos ou 

influentes.” (2014: 2) Como por exemplo, podemos citar o convite à reflexão sobre a forma 

como “os portugueses foram mestres no tráfico negreiro”, a partir do livro Escravos e 

Traficantes no Império Português, de Arlindo Manuel Caldeira. Ou, ainda, a análise sobre 

o peso económico da língua portuguesa através do ensaio de Guilherme d’Oliveira Martins, 

Língua Portuguesa:abertura e futuro, ou a ida ao Britsh Museum, em Londres, para o 

jornalista falar da sua experiência enquanto visitou a exposição Life and Legend, acerca dos 

Vikings. A grande questão é que, embora fossem surgindo reportagens, artigos de 

investigação ou, então, artigos que pusessem os jornalistas da própria redacção do DN  em 

primeiro plano na descoberta como, por exemplo, os festivais de música clássica no interior, 

a influência do romance francês na literatura portuguesa ou a ida do jornalista a Londres, ao 

British Museum, ou ao campo de concentração de Auschwitz, a grande verdade é que, mesmo 

assim, foram muito poucos. Além do facto de que, independentemente das traduções serem 

de qualidade, seriam sempre esses artigos e reportagens, preparados pelos jornalistas 

nacionais, a  estabelecerem um maior vínculo com o leitor. Embora a intenção do Q fosse 

uma, o DN mantinha os mesmos problemas endémicos das restantes redações nacionais: 

sedentarismo, falta de recursos humanos, despedimentos, tentar compreender como adequar 

a linha editorial aos novos tempos e reformulações do modelo de negócio. 

Mesmo que o objetivo tenha sido, em parte, cumprido e entendido, faltou uma aposta 

mais incisiva  nos trabalhos dos jornalistas do jornal, uma vez que em algumas edições do 

Quociente de inteligência eram mais as traduções do que reportagens, artigos ou críticas dos 

nossos jornalistas. Outra questão foi a parca atenção aos novos músicos nacionais, por 

exemplo, ou novos autores portugueses em geral. Um projeto editorial como este só 

funcionaria se o condão da descoberta e do ir à procura fosse mais aguçado, mais presente. 



 
 
 
 

56 
 

Foi bom manterem uma linha editorial distinta e fazerem capa com assuntos diferentes 

sem ser sobre ‘aquele último lançamento’ ou aquele ‘último filme que estreou nos cinemas’, 

mas existia uma espécie de elitismo que acabou por trair o próprio Q. Quando, no segundo 

semestre de 2014, houve a grande leva de despedimentos que afetou o DN, era notório que 

os números trocavam mais frequentemente de editores, o que também era perceptível no 

Recado ao leitor cujo autor mudava mais frequentemente. Dava a entender, portanto, que 

devido à falta de recursos humanos e inconstância de editores (geralmente essas funções 

estavam a cargo do jornalista Nuno Galopim que foi despedido) era mais difícil manter um 

projeto como o Quociente de Inteligência, traçando-se assim o seu fim. De salientar que, 

depois, o DN não desenvolveu nenhum outro suplemento exclusivamente cultural.  

 

4.1.1- As marcas do Jornalismo Gonzo e Novo Jornalismo no Q 
“Estou entre as linhas de caminho de ferro. Ao fundo, a silhueta do portão de Aushwitz-

Birkenau que tantas vezes tinha já visto em filmes e documentários televisivos.” (Galopim 

2013: 8) É desta forma que o jornalista Nuno Galopim inicia a sua grande reportagem Como 

Dar Vida às Memórias num Antigo Campo de Morte, no suplemento Quociente de 

Inteligência. Mais uma vez, a chamada de atenção para o título. Remete para a reflexão e 

investigação, como se vê através do advérbio “Como”, embora não se trate de uma pergunta 

direta porque falta o ponto de interrogação. A reportagem pretende divulgar a renovação da 

exposição permanente do Museu Auschwitz – Birkenau que acontecerá entre 2018 e 2022, a 

par da inauguração de uma nova mostra temática.  A frase de abertura prendeu a minha 

atenção porque, apesar de não ser usual na imprensa tradicional portuguesa, dá um toque 

imersivo ao que se está a divulgar. Esta é, como já tivemos oportunidade de ver, a 

característica mais cara ao Jornalismo Gonzo — o jornalismo de imersão — e o Novo 

Jornalismo. Muito antes do tom informal e totalmente desembaraçado, o que faz o 

verdadeiro Jornalismo Gonzo é a imersão do jornalista no que reporta, como se ele próprio 

fizesse parte daquela realidade. É por essa mesma razão que o jornalista não se deve abster 

de contar a sua experiência, ou seja, como está a viver aquele momento ou como se posiciona 

face àquele acontecimento (Simões 2007:81). Relembremos que, segundo o autor 

Domigues, essa é, igualmente, uma marca distintiva do novo jornalismo, “o do escritor que 

precisa de estar em ação, no local dos acontecimentos.”  (2013: 192) 

Outro aspeto que faz esta primeira frase uma boa entrada para uma reportagem ao 

estilo gonzo e ao estilo do Novo Jornalismo é o facto de começar, logo, com o desencadear 
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de uma ação, “estou entre linhas de caminho de ferro.” (Galopim 2013: 8)  Para além de ser 

uma marca literária mais do que óbvia, este in media res inicial tem muito de 

cinematográfico porque oferece uma marca visual bastante precisa. Esse é um aspeto que 

tem de ser levado em conta  porque, logo a seguir, o próprio jornalista avança com esta 

informação, “... que tantas vezes tinha já visto em filmes e documentários televisivos.” 

(Galopim 2013: 8)  

O jornalista não só deve ser parte integrante da ação como também deve impulsioná-

la, e é isso mesmo que Nuno Galopim demonstra quando escreve, “caminho na direcção 

oposta à do portão...” (…) “Continuo a caminhar, pelo lado esquerdo da linha” (…) Recordo-

me então de uma foto de 1944.” (Galopim 2013: 8)  Estes verbos na primeira pessoa, 

“caminho”,“continuo”, e o verbo reflexivo “recordo-me”, estipulam bem que a ação que está 

a ser desenrolada recai sobre o próprio sujeito, ou seja, quem narra o acontecimento. É o 

jornalista que caminha, que continua e que se recorda.  Está, igualmente,  patente a liberdade 

que o autor teve em decidir o curso das coisas, através de uma via pessoal. Acaba por ser 

um exemplo de como essa liberdade, esse cunho pessoal, influem o curso da reportagem, 

sobre aquilo que é narrado. O jornalista Nuno Galopim poderia ter escolhido caminhar por 

outro sítio, poderia continuar por outro percurso que não aquele ou, até, poder-se-ia recordar 

de uma outra fotografia diferente que o ajudasse a explicar o que então via.  

Convém recordar que o Quociente de Inteligência é um suplemento cultural, ou seja, 

esta reportagem não está enquadrada no corpo do jornal em si. É verdade que, se formos 

analisar os suplementos culturais de um jornal, as regras de escrita também são invertidas, 

mas essas diferenças circunscrevem-se às regras da crítica. A crítica é um género que 

permite, também, uma maior flexibilidade na escrita, o uso da primeira pessoa e uma óbvia 

interpretação do que está a ser analisado, por isso mesmo, o que convém salientar, é mesmo 

o caráter imersivo desta reportagem. Grosso modo, o que preenche os suplementos culturais 

nacionais são textos de caráter crítico, mas não imersivo.  Não são os autores que espoletam 

a ação nem fazem parte dela. Por essa razão,  Pedro Tadeu  afirma que queria que o Q fosse 

diferente dos suplementos de cultura que, mesmo de forma subtil, cedem à promoção, à 

agenda do momento ou à divulgação de eventos e espetáculos da semana.  

Existem alguns artigos de cariz imersivo mas são raros na imprensa tradicional em 

Portugal, pelo que este assume um caráter interessante. Poderia ter sido escrito num outro 

tom porque, afinal, o pano de fundo é a divulgação de duas exposições no Museu de 

Auschwitz-Birkenau, mas esta viagem acabou, também,  por ser transformada num percurso 

individual.  
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O estilo de escrita é profundamente formal, ao contrário das regras do tradicional 

Jornalismo Gonzo, aproximando-se, por isso mesmo, mais do Novo Jornalismo. De 

ressalvar  que houve, igualmente, a falta de capacidade do autor para manter esse tom 

imersivo ao longo da reportagem. Mas está implícita uma intenção, a de mergulhar na 

história de uma forma pessoal e, dessa forma, conduzir o que se relata segundo a experiência 

que o jornalista vive.  

Faço também uma chamada de atenção para a forma como termina a reportagem.  

Nuno Galopim, o autor, conta mais relatos sobre a experiência da sua visita a Auschwitz, “se 

me é permitido relatar um detalhe da minha experiência, posso dizer que entre o grupo com 

que ia,de carro, se falara muito a caminho de Auschwitz. Mas o silêncio foi total na viagem 

de regresso.” 

Este seria o tipo de conteúdo que poderia, realmente, fazer a diferença no Q. Prima 

por ser um destaque distinto dos restantes abordados pela imprensa ou secções culturais, 

apela ao sentido da descoberta e o jornalista sabe como nos guiar. Muito se confunde, hoje-

em-dia, Jornalismo Cultural com promoção e agendamento. Este tipo de reportagens, pela 

sua maior liberdade,  poderia, até, ser mais suscetível a um aproveitamento promocional. 

Esse é, na verdade, o grande problema quando novas publicações tentam primar pela 

diferença e fazer um outro estilo de jornalismo. Fazem uso do que, a priori, poderia ser um 

bom veículo para a mudança que seria benéfica para a área, mas acabam quase sempre por 

resvalar para autênticas publireportagens ou parcerias estratégicas, o que faz com que se 

divulgue o que é, apenas, benéfico para a publicação, não para a formação crítica do público.  

Mais uma vez, vale a pena frisar que essa não era a intenção de Pedro Tadeu, o criador do 

suplemento. Pois bem, mas vejamos este exemplo — trata-se de uma reportagem diferente, 

dinâmica, com laivos de criatividade, em que há o entrosamento do jornalista com a ação. 

Afinal de contas, é o relato da sua experiência, mas as coisas não se confundem. É 

informativa, acima de tudo, não cai no erro da adjetivação excessiva e, embora de 

divulgação, é de interesse público, não se trata de uma publireportagem.  

Estas reportagens de fundo são necessárias porque, em primeiro lugar, combateriam o 

sedentarismo existente nas redações, ou o chamado jornalismo de secretária. Em segundo, 

trariam uma maior profundidade de informação, em detrimento das breves notícias. Em 

terceiro, e também importante, abririam o leque a uma maior criatividade, aproximação do 

jornalista ao que relata e isso, obviamente, aliciaria mais o leitor.  

Nem sempre o Q conseguia manter este perfil com os jornalistas da própria redacção 

e, por vezes, havia um uso excessivo de traduções. Outro problema, já identificado nesta 
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dissertação, era o afastamento da nova realidade cultural portuguesa. Já se referiu que foram 

muito poucos, ou quase nulos, os artigos referentes aos novos músicos portugueses, por 

exemplo, o que se tratou de um erro porque há uma nova geração ávida de conhecimento e 

de talento, que também merece o seu espaço. Depois, claro, há a questão endémica do 

centralismo que se reflete, e muito, nos órgãos de comunicação social, incluindo o Diário 

de Notícias e os seus suplementos. O DN sempre se direcionou para o público da Grande 

Lisboa, é verdade, mas não esqueçamos que as tiragens seguem para o país inteiro para 

serem vendidas.  Faço, então, esta questão: que tipo de ligação o leitor fora dos grandes 

centros vai ter com um artigo que fala das conferências literárias da Gulbenkian se sabe, a 

priori, que não vai assistir a essa mesma conferência ou, então, se essas reflexões não fazem 

parte da realidade cultural do seu meio? Não esquecendo, claro, que independentemente de 

algumas iniciativas que vão acontecendo por parte parte de particulares, os vereadores 

culturais das nossas câmaras não primam, exatamente, por uma dinamização cultural mais 

abrangente nem pela abertura de horizontes.  

 

4.1.2- O fim do Quociente de Inteligência e a  pouca investigação no DN 
Foi em junho de 2014 que o grupo Controlinveste levou a efeito a leva de despedimentos 

que atingiu 160 trabalhadores, 65 dos quais jornalistas. Todos os órgãos de comunicação da 

empresa sofreram quebras nos seus recursos humanos mas, tal como explica a notícia do 

Expresso do dia 11 de junho de 2014, o  “matutino é aquele onde mais gente será despedida, 

embora todos os meios sejam afetados. O desportivo "O Jogo" será o que terá menos 

impacto.” (Santos e Guerreiro 2014) No total,  como não deixa de frisar a notícia, foram 25 

os jornalistas do Diário de Notícias a abandonar os seus cargos, entre os quais Nuno 

Galopim, editor da secção Artes e responsável, a par de Pedro Tadeu, pela edição do Q. 

Volto a relembrar que Pedro Tadeu, o criador do suplemento e subdiretor do DN, acabou 

por deixar a subdireção do jornal e abandonou a edição do Quociente de Inteligência, mais 

tarde nesse mesmo ano, em setembro.  

Estava, então, declarado o início do fim deste projeto que se queria diferente, de 

combate às rápidas notícias em que o que importa mais são os títulos chamativos, leads 

atrativos e que se limitam a replicar press releases. De notar que a partir do momento em 

que Nuno Galopim deixou o diário nacional e, consequentemente, a edição do Q, os editores 

passaram a oscilar, quase semanalmente, sinal de que se tornava difícil, para a redação, dar 

a devida atenção, manutenção  e organização que o suplemento exigia.  Com a saída, a 
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seguir, de Pedro Tadeu, tornou-se, então, expectável que, mais tarde ou mais cedo, iria 

acabar. 

Quando tal aconteceu, e já  com enormes baixas nos seus recursos humanos, o diário 

optou por não desenvolver outro suplemento cultural, até janeiro de 2017, mantendo apenas 

a secção Artes no corpo do jornal e o online, tal como todas as outras secções. Dois anos 

após o Quociente de Inteligência ter acabado, mais propriamente em janeiro de 2017, o DN 

encetou um processo de mudança que se refletiu no seu grafismo. Foi nesse mesmo ano que 

foi lançado o caderno Mais Artes, com 12 páginas. Em primeiro lugar, há que referir a 

diminuição de tamanho do jornal. Se antes de 2017, portanto, a secção dedicada à cultura 

contava com quatro páginas e, depois, com 6, esse aumento era consequência da diminuição 

de tamanho e não do possível aumento do conteúdo. Quanto ao caderno cultural — foi essa 

a designação pela qual foi apresentado pelo Meios e Publicidade,  não como suplemento,  

“ao sábado passa a haver o caderno destacável de +Artes, dedicado ao cinema, arquitetura, 

música, teatro, exposições, literatura e actividades de fim-de-semana” (Marques 2016) — 

contava apenas com 12 páginas e era, ligeiramente, ainda mais pequeno que o corpo do 

jornal principal. Desapareceram as traduções que, em parte, foram uma ajuda para o DN 

manter uma linha identitária, aos fim-de-semana, no que à cultura diz respeito, mas não só. 

Os conteúdos tornaram-se mais curtos, consonantes com a agenda dos restantes jornais e, 

estritamente, ligados à vertente artística com destaque para o cinema e música. Os ensaios 

de livros sobre política, história, ciência e temas da actualidade terminaram, assim como os 

ensaios e críticas sobre  literatura tornaram-se muito mais escassos.  

Outra questão, o próprio logótipo do DN  sofreu modificações. As primeiras páginas 

de sextas, sábados e domingos, em vez do tradicional Diário de Notícias, passaram a utilizar, 

só, DN. Segundo a justificação dada pelo jornal, era para haver uma  “proximidade à marca 

digital www.dn.pt” (2016), tal como avançou o Meios e Publicidade. Essa aproximação viu-

se, também, pela própria diminuição de tamanho do jornal que, obviamente,se traduziu no 

corte de caracteres e influiu na profundidade dos conteúdos. A conclusão que pode ser 

retirada desta mudança é a seguinte, o DN partilhou da mesma opinião dos restantes média 

tradicionais: a informação da imprensa escrita tem de ser similar à informação online, que é 

sinónimo de concisão, simplicidade e corte na profundidade. Há, no entanto, um erro crucial 

neste pensamento que conduziu à morte e perda de influência destes meios. Se a imprensa 

escrita diverge e vem num suporte distinto do jornalismo online, é claro que se jogar o 

mesmo jogo, com as mesmas cartadas, sem procurar a sua força distintiva, vai ficar para trás.  

Quanto à constatação de que se é online tem de ser, obrigatoriamente, simples e de 
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leitura rápida, vamos ver mais à frente de que se trata, apenas, de uma ideia pré-concebida 

dos meios de comunicação tradicionais que ficaram com receio e procuraram, a todo o custo, 

uma forma de adaptação a estes novos tempos.  

O online poderia ser um excelente veículo para reportagens de fundo, para a 

investigação, para se ir à procura da novidade, para  a criatividade necessária para se marcar 

a diferença e, por conseguinte, descentralizar a agenda informativa nacional. O que 

aconteceu, porém, com o DN, foi a continuação do mesmo modo de atuar, mantendo o 

centralismo em Lisboa, e utilizando notícias cuja base são os press releases. Poder-se-ia 

contrapor que a decisão do DN manter o seu foco em Lisboa é legítima, aliás, sempre assim 

foi, até porque o mesmo grupo mantém o JN direcionado para a região norte. Mas o DN  não 

vende apenas jornais em Lisboa, está presente nas bancas de todo o país: aí é que está o 

problema. Os jornais começaram por  utilizar as respetivas secções online para poderem 

fazer a rápida cobertura de um acontecimento importante que não poderia esperar pela 

edição, em papel, do dia seguinte: esta seria uma boa justificação se não nivelassem as 

edições impressas às edições online.  

A questão é que, grosso modo, à excepção das coberturas de concertos e festivais de 

música de verão — praticamente os mesmos em todos os órgãos de comunicação social — 

os artigos que impliquem o jornalista sair da sua cadeira e ir à procura são muito poucos. No 

caso do DN, o centralismo era ainda mais evidente no caso dos festivais porque mantinham, 

apenas, a secção Artes em Lisboa. Havia, portanto, uma maior dificuldade em chegar, em 

nome próprio, aos festivais do norte como o Primavera Sound ou o Milhões de Festa 

(fazendo-se uso de press releases e da Lusa) , dando-se destaque ao Rock in Rio, ao Optimus 

Alive (agora Nos Alive) e aos do sul em geral. Este facto levanta outra questão pertinente. Se 

mesmo, para o online, há a dificuldade do jornalista cultural fazer uma investigação por si 

ou, até, uma certa resistência em fazer pontes com que sai fora da sua agenda ou linha 

editorial. Se, como vimos, grosso modo, as coberturas se cingem a concertos ou festivais de 

verão, e se esses mesmos festivais são desenvolvidos por marcas de telecomunicações, há 

ou não um monopólio por parte dessas marcas, daquilo que pode ou não ser divulgado? O 

mesmo se passa com a literatura, por exemplo, e o monopólio das editoras e prémios 

literários.  

Se, no que diz respeito à música, fizermos uma busca na internet com as palavras DN 

artes, música e o ano (neste caso os que dizem respeito à análise desta dissertação), o que 

salta logo à vista? No ano de 2013, aparece uma notícia que anuncia os vencedores do 

concurso Polar Music 2013. Trata-se de um take da Lusa, com adaptações do jornalista. 
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Uma segunda notícia faz referência a um concurso de música no Fundão, mas é da Lusa e 

contém apenas o título e o lead. Se pesquisarmos o ano de 2014, encontramos em destaque 

que a Taylor Swift foi a cantora que mais lucrou em 2013. A breve notícia é assinada pelo 

jornalista, mas tem como base o ranking  da revista Billboard. Em segundo lugar, aparece 

uma curta notícia a anunciar a vinda de Joan Baez a Portugal no ano de 2015: tem como base 

um press release da  produtora musical Everything is New. Se avançarmos para o ano de 

2015, em primeiro lugar, podemos aceder à notícia do anúncio do festival NOS em 

D'Bandada, do Porto, sem estar assinada e, por isso mesmo, sem  estar claro se o jornalista 

ou estagiário esteve na conferência de imprensa de apresentação do festival. Acaba, no 

entanto, com uma citação do diretor de comunicação da marca NOS, o que em geral não se 

deve fazer porque acaba por ser publicidade indireta. É claro que o diretor da marca iria dizer 

que queria que o conceito crescesse e que englobasse mais a cidade. Em segundo lugar, só 

então é que se vê uma crítica de um concerto de música clássica da Casa da Música. Quanto 

a 2016, encontramos uma notícia a anunciar o número de festivais do ano transato, em mais 

um take da Lusa, e uma outra notícia, também da Lusa, a informar que, em música, o digital 

vendeu mais que o suporte físico. Se, por último, pesquisarmos o ano de 2017, é possível 

ver mais uma referência às vendas no mundo da música, num take da Lusa e, também, uma 

galeria de fotos do festival Sudoeste.  

Que conclusões, então, tirar? Uma enorme dependência de takes da Lusa, press 

releases ou comunicados das produtoras e marcas como, por exemplo, a Everything is New 

e a NOS. Está, então, confirmado o sedentarismo na edição online do DN. Conteúdos 

brevíssimos, mais centrados nos festivais e nas vendas do mundo musical, assim como uma 

inegável escassez de conteúdos novos que reflitam investigação e descoberta.  

Se fizermos o mesmo com a literatura, o que encontramos? Em todos os anos, em 

primeiro lugar, aparecem notícias referentes aos vencedores do Nobel da literatura. Depois, 

invariavelmente, surgem as notícias referentes aos festivais literários como o FLM (o 

Festival Literário da Madeira), o Prémio Booker, o Prémio Manuel António Pina e assim 

sucessivamente. Destaca-se a falta de criatividade para se elaborar artigos ou  reportagens  

que escapem a este molde, e o controlo de quem está por trás destes eventos e fazem e 

destronam escritores.  

Já no que diz respeito ao cinema, é possível encontrarmos os artigos de opinião e 

críticas de João Lopes , Inês Lourenço e restantes críticos do DN.  Há, no entanto, um foco 

no cinema americano e, também, nos filmes dos heróis da Marvel, que constituem o grosso 

das receitas de bilheteira. Pode surgir um ou outro artigo sobre um realizador diferente, como 
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Yasujiro Ozu, mas constituem uma pequena parcela.  

Quanto às outras formas de arte, encontramos o seguinte. Quanto à arquitectura, ainda 

são visíveis as referências ao prémio Pritzker, aos grandes nomes como Siza Vieira e Souto 

Moura, e quando há um concurso para reestruturações nas grandes cidades. No que diz 

respeito ao teatro, são mais notícias referentes à falta de verbas do que propriamente as 

críticas das peças. Fora destes moldes, se pesquisarmos outras formas de arte diferentes, 

somos direcionados para assuntos que não têm nada a ver com o pretendido.  

A justificação do DN  para a mudança foi a aproximação à marca online do jornal. Já 

vimos que, na secção Artes, o DN recorria mais aos comunicados, press releases, artigos e 

notícias  ainda mais curtos e consonantes com a linha editorial dos outros jornais. Mas, a 

questão, é que aos olhos do leitor tanto faz ler o mesmo take da lusa na edição impressa, 

online, no DN ou outro jornal porque, lá está, trata-se do mesmo artigo, com a mesma 

informação, sem mais aprofundamento.   
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4.2- O caso do Ípsilon: a cultura alternativa no Ípsilon e a 

aproximação do público jovem  
 

A partir de outubro de 2014, quando o Q findou, o Ípsilon passou a ser o único suplemento 

cultural de um diário generalista português, o Público. Entre estes dois suplementos, não se 

pode utilizar o termo competição direta porque, em primeiro lugar, o Ípsilon sai às sextas e 

não aos sábados. Em segundo lugar, há que ter em conta que, mesmo fazendo uso de artigos 

longos, o Ípsilon granjeia também, como público-alvo, as camadas mais jovens, algo que o 

Q nunca conseguiu porque, aliás, não era esse o seu intento. 

 Lembrando a análise que foi feita pelo Público aquando do seu vigésimo primeiro 

aniversário, abordada na parte teórica desta dissertação, há dois pontos que têm de ser tidos 

em conta. Em primeiro lugar, os hábitos culturais dos jovens que, à data da análise, tinham 

21 anos, eram, sim, influenciados e moldados pelo mundo tecnológico e digital.  Não há 

como negar esse facto e ressalvo que, tal como foi apontado, a própria compartimentação 

das casas mais propícia para que o jovem ou adolescente tenha, ele mesmo, mais privacidade 

para estudo ou atividades de lazer como ouvir música, ler, ou ver um filme sozinho, também 

influenciou o desenvolvimentos das camadas jovens. Este estudo avança, no entanto, com 

uma novidade que, durante muito tempo, não foi bem entendida acerca da geração millennial 

ou Y, como é também conhecida. A grande questão é a seguinte: se algo interessar ao 

millennial, não é verdade que se contente, apenas, com a reprodução digital de um conteúdo 

cultural através do seu computador. Sai em grupo para ir a festivais e a concertos -- a música 

é importante e, se puder, gosta de a escutar ao vivo. Assim como de ir ao cinema ver um 

filme que lhe chame a atenção. É esta a realidade que o Ípsilon conhece e utiliza-a para seu 

proveito, a fim de atrair uma faixa etária que lhe interessa como público-alvo.  

Em média, o Ípsilon conta com 30 páginas, embora não se trate de um número fixo 

visto haver edições que chegaram às 39. A primeira página, Flash, é dedicada a breves e 

pequenas notícias. Depois, passamos, então, aos principais artigos da edição. No final, o 

Ípsilon fecha com as críticas. Não são tão extensas como os artigos em si, aliás, tornaram-se 

mais pequenas ao longo dos anos, mas são, maioritariamente, acerca das novas edições de 

livros, filmes e álbuns. 

Enquanto que o Q tinha uma visão mais abrangente sobre o que é cultura, o Ípsilon 

foca-se mais na cultura de pendor artístico, POP e alternativo. Não será tão comum, portanto, 

encontrarmos artigos sobre política, sociologia, história ou ciência. Poderá ocorrer, sim, 
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haver uma crítica a uma biografia de um político. Na edição do Ípsilon do dia 15 de fevereiro 

de 2013, por exemplo, recorda-se os 50 anos da publicação da primeira parte da obra 

Eichmann em Jerusalém: Uma reportagem sobre a banalidade do mal, de Hannah Arendt, 

na revista New Yorker. Faz-se o contexto histórico e, claro, aborda-se o célebre julgamento 

do nazista Eichmann, julgamento esse sobre o qual a filósofa alemã publicou cinco célebres 

artigos na revista New Yorker. Mais tarde, esses artigos seriam publicados em livro. O 

importante a reter é que, quando o suplemento do Público escapa à arte, é para fazer o 

contexto histórico ou filosófico de uma determinada obra literária ou cinematográfica ou, 

então, para fazer uma análise social da nossa contemporaneidade se o objeto cultural assim 

o exigir. Essa vertente não é, no entanto, tão forte como era no Quociente de Inteligência, 

nem o Ípsilon faz, atualmente, uma cobertura tão grande de todas as ciências sociais. Quando 

o faz é, maioritariamente, sobre história ou, como explicado, abordagens socioculturais 

sobre a atualidade se obra em análise assim o justificar.  

O que salta para o primeiro plano é, essencialmente, a cultura artística, principalmente 

a contemporânea. Neste ponto, é importante frisar que o Ípsilon, ao contrário do suplemento 

cultural do DN, já tem uma outra predisposição para ir à descoberta dos novos artistas ou 

novas tendências culturais nacionais. E quando o faz, tal acaba por ser mais notório, 

justamente, na área da  música. Desde 2013 até 2017 podemos dar vários exemplos. Destaca-

se, por exemplo, o artigo sobre a editora Cafetra, de 2015, “É uma festa, é a Cafetra a gostar 

de todos nós”, em que o jornalista relembra os nomes dos músicos que passaram pela editora 

ou estiveram na sua génese. Relembro, igualmente, o artigo “O futuro da música portuguesa 

está a passar por aqui”, de 2016, sobre as novas editoras, promotoras e coletivos que 

surgiram de norte a sul do país. Para citar mais exemplos, recordo os artigos sobre os artistas 

nacionais Homem em Catarse, a dia 22 de setembro de 2017; Éme, a 19 de maio do mesmo 

ano; e Luís Severo, a 23 de março de 2017, igualmente. A verdade é que, só muito 

dificilmente, alguns destes artigos poderiam vir a ser publicados num suplemento cultural 

de um diário ou jornal impresso generalista português. O Ípsilon colmata, portanto, uma 

falha que necessitava ser preenchida. E, mesmo que ainda discreto ou com algumas falhas, 

importante para a descentralização cultural do país. Essas falhas, quais são, veremos mais 

adiante.  

Quanto à literatura, o Ípsilon já dá mais destaque aos prémios literários nacionais e 

internacionais, algo que já não era tão visível no Q como, por exemplo, o prémio Leya, o 

prémio Saramago ou o prémio Fernando Pessoa. Quando o escritor Afonso Reis Cabral 

ganhou o Prémio Leya, em 2014, apenas com 24 anos, muito naturalmente o Ípsilon 
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preparou um artigo para apresentar o autor. Chamo a atenção, no entanto, para a reportagem 

de Paulo Faria sobre Cormac McCarthy, autor de Este País não é para Velhos, livro adaptado 

para o cinema, de 2013. Trata-se de uma reportagem com um estilo semelhante à de Nuno 

Galopim, em Auschwitz. O repórter, neste caso, deslocou-se ao Estado do Texas para 

desbravar o universo literário do escritor. Reparo, como tal, em marcas discursivas 

semelhantes como, por exemplo, o uso da primeira pessoa do singular; o relato da sua própria 

experiência ao fazer a reportagem, como os bares em que escolhe entrar; e o relato da sua 

percepção sobre o que vai vendo. Isso é notório em excertos como este, “Mais a Sul, em San 

Angelo, num bar de blues com música ao vivo logo pela manhã, a casa de banho tem as 

paredes decoradas com velhos discos de vinil e retratos de artistas.” (Faria 2013: 10) Mais 

uma vez, a constatação de que este tipo de reportagens poderiam, de facto, fazer a diferença 

e enquadram-se num suplemento que também quer ter as camadas jovens como público-

alvo.  

Quanto ao cinema,  o Ípsilon  dá-lhe destaque, embora se sinta uma certa 

obrigatoriedade em dar especial atenção ao cinema oscarizado e de Hollywood. Mas o 

cinema indie ou independente pode ter o seu lugar, também. Relembro, por exemplo, que os 

filmes de Jim Jarmusch, nomeadamente Only Lovers Left Alive e Paterson, lançados, 

respetivamente, em 2013 e 2016, foram assinalados pelo Ípsilon. Publicaram, inclusive, uma 

entrevista com o realizador, na edição de 29 de junho de 2017. Jim Jarmusch trata-se, no 

entanto, de um nome de culto no cinema independente, o que ajuda na divulgação do seu 

trabalho.Quanto ao cinema nacional, tanto realizadores como Manuel Mozos, Joaquim 

Pinto, João Canijo, João  Botelho, Miguel Gomes, ou da nova geração como João Salaviza 

têm destaque garantido. Quanto ao cinema independente nacional, podemos destacar o 

documentário Uivo, de Eduardo Morais, de 2014, sobre o radialista português António 

Sérgio, ou   A Balada de um batráquio,  de Leonor Teles. Embora haja, realmente, um foco 

no cinema americano, é justo dizer que o Ípsilon tenta ir além disso, dar um destaque mais 

alternativo ou não mainstream à cultura. Embora haja falhas que ainda irão ser assinaladas 

nesta dissertação, o Ípsilon trata-se da publicação cultural em Portugal que, mais facilmente, 

vai à procura das novas tendências culturais ou projetos artísticos desenvolvidos por jovens. 

Há uma outra dinâmica na relação com a cultura nacional que o Q, de facto, não tinha.  
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4.2.1- Análise da reportagem Cormac McCarthy na feira dos monstros 
 

A reportagem Cormac McCarthy na feira dos monstros, publicada na edição do dia 30 de 

agosto de 2013, do Ípsilon, de Paulo Faria, tem muitos pontos semelhantes, no estilo, com a 

de Nuno Galopim, do Quociente de Inteligência . Trata-se de jornalismo imersivo, do 

repórter em busca mas, mais do que isso, do relato da sua procura, da sua experiência 

enquanto faz a reportagem. Por este prisma, é interessante ressalvar que Paulo Faria é, antes 

de mais, tradutor e foi cronista da revista Ler e do Público. No seu currículo apresenta 

traduções de Jack Kerouac, James Joyce, Don DeLillo e Dickens. As suas deslocações 

servem, portanto, para visitar o universo literário dos autores que traduz e, esse, foi o 

propósito da sua viagem ao Texas: ir ao encontro do universo dos livros de Cormac 

McCarthy. Escritor norte-americano, conta com a adaptação para cinema de vários dos seus 

livros.  Este país não é para velhos, realizado por Ethan e Joel Coen;  Filho de Deus, de 

James Franco; A Estrada, de John Hillcoat; Espírito Selvagem, de Billy Bob Thornton, entre 

muitos outros. Nasceu em Rhode Island, mas o cenário e a inspiração provindos do Texas 

deram um enorme contributo para  o seu mundo literário. Daí, Paulo Faria ter escrito a 

reportagem sobre a sua ida ao estado americano, para o Ípsilon.  

Em primeiro lugar, há que ressalvar o uso da primeira pessoa do plural. Como o 

repórter conta a sua experiência como viajante em busca das paisagens que influenciam um 

determinado autor, ele próprio se enquadra na ação, enquanto personagem de uma trama, 

embora secundária. Podemos, então, dizer que estamos perante um narrador homodiegético.  

Esta pequena frase, “... vi o farol que deveria guiar-me numa visita ao Texas, em demanda 

da matriz, da ossatura que Cormac McCarthy terá reconhecido de imediato como sua, 

instalando-se aqui como quem regressa a casa” (Faria 2013: 9), exemplifica isso mesmo. A 

conjugação verbal ‘vi’, na primeira pessoa do singular,  e a conjugação reflexa do verbo 

guiar, ‘guiar-me’, expressam que a ação recai sobre o sujeito que reporta, no momento. E 

chamo atenção para os verbos utilizados, ‘ver’ e ‘guiar’ — prepara-nos para a ideia de que 

o repórter nos vai dizer, relatar aquilo que vê, ao mesmo tempo que se deixa guiar pelo 

acontecimento, neste caso a sua estadia no Texas. Esta ideia ganha ainda mais  reforço neste 

excerto bastante descritivo,  
 

Entro na casa de banho de um restaurante de Dallas, o Angry Dog, um lugar respeitável, 
cheio de homens engravatados e mulheres de salto alto. As paredes do urinol estão 
forradas, desde os lambris até ao tecto, com uma montagem de fotografias de mulheres 
seminuas em poses sensuais, espetando-nos na cara as mamas e os traseiros. Não é um 
trabalho feito à pressa. As fotografias são de boa qualidade, foram cuidadosamente 
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recortadas e sobrepostas, numa colagem esmerada, sem deixar bolhas de ar por baixo do 
papel, e painéis de acrílico recobrem tudo para dar um ar mais profissional (Faria 2013: 
9).  

 
 

Este parágrafo, em primeiro lugar, dá-nos uma boa demonstração do caráter descritivo 

da reportagem, aquilo que Paulo Faria ‘vê’ e conta ao leitor, mas não só.  

É interessante reparar que o autor escolheu, desta vez, o uso do Presente do Indicativo 

expresso em “entro”, “estão”e “são”. O verbo entrar faz o leitor acreditar que o repórter é 

agente ativo, participativo, não meramente contemplativo na descrição que faz. Já os verbos 

“estão” e “são” dão incentivo à ideia de que o repórter está na ação enquanto esta se 

desenrola, no momento presente.  

Ao referir a sua entrada nos bares que escolhe durante a sua estadia, está a reforçar a 

ideia de que a sua visita ao Texas é mais do que um roteiro pré-definido, pré-estabelecido e 

estratificado dos lugares a que o repórter tem de ir. O autor também deambula, o que 

significa que está à procura de algo que quer descobrir. No âmbito do teor desta reportagem, 

o autor tem a liberdade de decidir  e escolher o seu percurso. Embora se assemelhem no 

estilo, há bastantes diferenças entre as reportagens de Nuno Galopim e Paulo Faria. Claro 

que as iríamos encontrar, até pela constatação óbvia de se tratarem de dois autores diferentes. 

Mas torna-se interessante observá-las, até pelo facto de Nuno Galopim ser jornalista e, por 

outra via, Paulo Faria tradutor. A verdade é que estamos a abordar duas publicações distintas 

— por isso é interessante ver como trabalham a reportagem imersiva. A primeira e grande 

semelhança é o aspeto cinematográfico de ambas os estilos de escrita. Nuno Galopim cria-

nos a imagem mental de Auschwitz, enquanto descreve a sua caminhada na linha do 

comboio — elabora também metáforas que ajudam a tal. Mas, enquanto avançamos na 

leitura, o estilo acaba por ser bem mais factual e informativo, como se estivéssemos a ler 

uma notícia. Já Paulo Faria vai muito longe nesse aspeto. Mais do que fazer uma 

apresentação de Comarc McCarthy, ele quer-nos estimular o lado imagético para, assim, 

conhecermos o Texas e percebermos o que tanto influenciou Comarc. Não há conversas e 

citações com especialistas. Antes, dá destaque a histórias de pessoas que vai encontrando 

nos bares, cafés ou restaurantes, como se pode ver nesta passagem,  

 
Num restaurante, um travesti e talvez transexual nascido em Knoxville, Billy, conta a 
história da sua vida a um amigo, talvez cliente ou amante esporádico. Em criança, levava 
tareias dos colegas, a quem o pai pagava para lhe baterem. “Ele cansou-se de me bater 
porque tinha problemas numas vértebras do pescoço, e de cada vez que me dava uma 
tareia ficava dias a fio cheio de dores. Eu disse-lhe que o mais provável era serem as 
sequelas de ele ter sido enforcado numa qualquer encarnação anterior, mas, como deves 
imaginar, ele não tinha sentido de humor para coisas desse género. Nem para coisa 
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nenhuma, diga-se.” (Faria 2013: 10) 
 
 
 

A narrativa, ao contrário do que seria expectável num texto jornalístico, não é bem 

linear. Este início de parágrafo exemplifica isso mesmo,  

 
No arquivo universitário de San Marcos estão guardados os manuscritos de Cormac 
McCarthy. Numa pasta que deveria conter outra coisa estão páginas que talvez pertençam 
ao próximo romance, há tanto tempo adiado, que possivelmente irá intitular-se The 
Passenger e cujo cenário (pelo menos em parte) é Nova Orleães. Num restaurante, um 
travesti e talvez transexual nascido em Knoxville, Billy, conta a história da sua vida a um 
amigo, talvez cliente ou amante esporádico. Em criança, levava tareias dos colegas, a 
quem o pai pagava para lhe baterem (Faria 2013: 10).  
 

 

Note-se que Paulo Faria começa por escrever, numa única vez, sobre o arquivo 

universitário de San Marcos. Depois, no mesmo parágrafo, transita logo, sem ligação, para 

a passagem do restaurante. Durante a reportagem vai criando uma analogia, um paralelismo, 

com a ideia de feira ou parque de diversões, a tal ‘feira dos monstros’ do título. Há momentos 

em que esse paralelismo pode ser mais explícito, através de uma clara metáfora ou 

comparação, mas outros utiliza mesmo a metonímia, ou uma paralelismo mais forte que 

requer mais poder de interpretação do leitor. Para o autor, o Texas é mesmo uma feira, não 

no sentido da diversão pura, mas das feiras vazias, em que a inocência e a diversão são 

subvertidas em bizarrias e desolamento.“O parque de diversões é, por definição, um lugar 

temporário, que se monta e desmonta num instante. As cidades do Texas são assim.” (Faria 

2013: 11) Nesta frase está a fazer uma clara comparação mas, por exemplo, no penúltimo 

parágrafo já é mais complexo, 

 
No parque de diversões não se pensa no dia de amanhã. A feira é uma espécie de casino, 
ou antes, o casino é a feira elevada à décima potência, e, de cada vez que a bolinha gira 
na roleta, as probabilidades de sair um determinado número são as mesmas, por isso vale 
a pena arriscar. De há dois ou três anos a esta parte, a exploração petrolífera tradicional 
deu a (...) (Faria 2013: 12) 
 
 

Repare-se que começou por falar sobre o parque de diversões, na feira. Depois, sem 

uma ligação, começa por falar acerca da exploração petrolífera. Pode-se dizer que, mais do 

que uma metonímia, porque na primeira frase é como se estivesse a substituir a palavra Texas 

por ‘feira’ ou ‘parque de diversões’ (é uma forma de interpretação) o autor está mesmo a 

construir um paralelismo literário que, cinematograficamente falando, seria o equivalente a 

uma montagem paralela: quando um filme aborda duas histórias, a priori, diferentes mas 
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que, no fim, podem estar interligadas, nem que seja por um conceito em abstrato. No fundo, 

Paulo Faria, como autor, tradutor, puxa pelo poder de interpretação do leitor, o que Nuno 

Galopim já não faz de forma tão veemente — as suas referências são mais explícitas. Pode-

se afirmar, portanto, que há uma enorme intertextualidade com a violência, a desolação, o 

deserto e a bizarria dos livros de Comarc McCarthy. Não é, apenas, entregue de supetão ao 

leitor. Por isso é que o repórter se absteve de  falar com especialistas, entendidos, como se 

fosse numa reportagem tradicional. Isso foi porque nos quis mostrar, provar, como o Texas, 

tal como ele é, foi ao encontro do estilo de escrita de Comarc ― o que culminou numa 

simbiose perfeita. O repórter quis devolver-nos o Texas dos livros do escritor. É  dessa forma 

que podemos perspetivar o último parágrafo da reportagem, “Cormac McCarthy, o grande 

mestre do horror e do grotesco (...) tinha de vir para o Texas, para o Sudoeste americano. 

Não por causa da fronteira. Por causa da feira. Acho que foi a sua escrita que o trouxe até 

aqui.” (Faria 2013: 12) 

Num qualquer texto jornalístico convencional, não é nada comum vermos estes 

recursos estilísticos . Até porque o que é ensinado é que se deve ser claro, simples e objetivo, 

para que o leitor escuse de fazer exercícios de interpretação. Quanto à linguagem, enquanto 

que na reportagem de Nuno Galopim é mais seleta, na de Paulo Faria não tanto — chega, 

até, a fazer de uso de calão, embora só o encontremos por uma vez. Podemos, então, concluir 

que a reportagem do Quociente de Inteligência, no cômputo geral, é mais formal, embora a 

de Paulo Faria utilize mais recursos literários. O aspeto mais interessante é no suplemento 

do DN o repórter ser um jornalista, no Público um tradutor.  São exemplos de dois jornais 

nacionais, impressos, e como podem marcar a diferença através do uso de reportagens que 

têm reminiscências no novo jornalismo e jornalismo gonzo. De salientar que ambas fazem 

recurso a referências cinematográficas, aliás, não é ao acaso que  Comarc McCarthy é um 

autor bastante adaptado.  

 

4.2.2- A música e o cinema em primeiro plano estratégico e a linguagem 

publicitária no Ípsilon 
A música e o cinema são as artes mais destacadas no suplemento cultural do Público. 

Aliás, fazendo um contraponto com a aproximação do Ípsilon às camadas mais 

jovens, já abordada, relembro que o cinema e a música são mesmo as artes mais 

consumidas por esta faixa etária. Basta recordar o caso do jovem Rodolfo que só ia ao 

teatro com a namorada e com a irmã e,  a museus, só com os pais.  
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(...) só vou a exposições e museus com os meus pais (…) com os meus amigos vou ao 
cinema e aos concertos, (…), ao teatro só vou com a minha namorada e com a minha 
irmã. Está tudo dividido porque a maioria dos meus amigos nunca entraria numa galeria 
e ir com os meus pais a um concerto dos meus é coisa que não me passa pela cabeça. 
(2011: 11) 
 

O suplemento em análise tem, de facto, um papel importante, mesmo para a 

descentralização da cultura do país. Lembremos o artigo sobre as novas editoras e coletivos 

nacionais, ou os artigos sobre os novos artistas de música como Éme ou Homem em Catarse. 

Há, no entanto, uma questão que tem de ser levada em conta. A razão principal pela qual um 

press release nunca deve ser publicado, integralmente, por um jornal, sem passar pela 

atenção e transformação por parte de um jornalista, é, em primeiro lugar, para se extrair a 

notícia principal sem resquícios de autopromoção por parte da empresa que o enviou. O que 

acontece, é que as empresas sabem que os press releases nem sempre são vistos com a devida 

atenção. Colocam, por isso mesmo, frases de auto-promoção no início, para haver mais 

possibilidades de a notícia preparada pelo jornalista fazer publicidade ao nome da própria 

empresa, mesmo que indiretamente. É este o problema principal da informação replicada 

com base nos Press Releases, em notícias pequenas : levam a favorecimentos que devem ser 

evitados. Mas, então, de que forma os artigos longos, preparados pelo Ípsilon, podem 

incorrer no mesmo erro? Uma via para os jornais fazerem face ao advento das novas 

tecnologias seriam, de facto, os artigos longos ou de fundo, como frisou José Manuel 

Fernandes. Outra via para se marcar a diferença seria o desvínculo da estrutura notícia, que 

muito pouco ou nada acrescenta e torna-se, pela sua concisão, mais fácil de replicar. Essa 

desvinculação seria percetível pela flexibilização da linguagem, mais autoral e com uma 

maior incidência na adjetivação.  Seria bom fazer-se uso destes artigos, até para acabar com 

o sedentarismo nas redações. E, como vimos, o jornalismo imersivo seria excelente para ir 

à descoberta de algo novo que valha a pena reportar. A questão é que se está a subverter, por 

completo, esse objetivo, em prol de artigos que mais parecem publireportagens indiretas.  

Tomemos em análise alguns exemplos do próprio Ípsilon. O  artigo O futuro da música 

portuguesa está a passar por aqui, como já se contextualizou, é sobre as novas editoras e 

coletivos nacionais de norte a sul do país. Há uma questão, no entanto, que este artigo  me 

faz levantar. Porquê a escolha de evidenciar as editoras e coletivos, diretamente, e não 

apostar mais na divulgação assídua do trabalho dos seus artistas? Não se estará a fazer uma 

aproximação jornalística a entidades empresariais? Essa aproximação não se traduzir-se-á 

em publicidade, mesmo que de forma subtil? O título diz, claramente,  O futuro da música 
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portuguesa está a passar por aqui, como já se percebeu. Mas, mesmo que o artigo tenha 

feito um pequeno levantamento de novas editoras, há muitas mais independentes pelo país. 

E, portanto, ao efetuar-se um artigo desta natureza, mesmo que a intenção tenha sido 

louvável, é natural que o jornalista tenda a dar expressão àquilo que o seu próprio universo 

individual reflete. O título não soará, portanto, um pouco pretensioso? Esta questão levanta-

se porque, no primeiro estágio que realizei numa secção de um jornal de tiragem nacional, 

esse foi o primeiro ponto para o qual fui alertada. Não se faz publicidade deliberada a uma 

editora, promotora ou coletivo. Focam-se os artista e o seu trabalho e, dessa forma,  faz-se 

jornalismo cultural, que é algo diferente de promoção.  

O mesmo se aplica ao artigo É uma festa, é a Cafetra a gostar de todos nós, referente 

à editora Cafetra. Este tipo de promoção, embora encapotada, faz-nos crer que  determinadas 

editoras têm uma maior facilidade em aceder aos órgãos de comunicação social, o que não 

ajuda quando se quer combater o centralismo. É ótimo que trabalhos de artistas mais 

independentes tenham destaque e, mais uma vez, o Ípsilon é das publicações culturais de 

maior relevo  a nível nacional que mais se presta à descoberta de novos autores, mas convém 

relembrar, jornalismo cultural e jornalismo imersivo não é o mesmo que fazer promoção às 

editoras.  Quando Pedro Tadeu referiu, em relação ao Q, que se queria afastar do culto do 

amiguismo, era a isto mesmo que se referia. Podemos entender, agora, o contexto das suas 

declarações e o porquê do Q se ter afastado tanto do que de novo se estava a fazer na cultura 

nacional. Esse afastamento pecou, no entanto, por ser excessivo e elitizou de mais o 

suplemento do DN : esse foi o seu principal problema.  Ficamos já, no entanto, com a visão 

de como estas duas publicações fizeram uso dos artigos longos. O Q de uma forma mais 

seleta e não tão próxima às entidades visadas, o Ípsilon, por outro lado, mais informal e mais 

próximo às entidades visadas. O jornalismo imersivo pressupõe alguma subjectividade e 

comprometimento por parte do jornalista, mas é apenas para ir ao encontro das histórias e 

das realidades que, muitas vezes, as estatísticas e a mera factualidade célere das notícias 

escondem — funciona como um complemento necessário que exige que o jornalista esteja 

no terreno e veja por si. Não é, portanto, para cimentar favoritismos e ser sectário. Pelo 

contrário, tenta combater isso. O Ípsilon, por vezes, incorre nesse erro de cair na promoção, 

ao invés da divulgação. 

De facto, o cinema e a música são as artes que têm um maior destaque e, atendendo a 

isso mesmo, é compreensível que o Ípsilon tenha disponibilizado recursos para fazer uma 

grande reportagem como a de Paulo Faria, um tradutor, acerca de Comarc McCarthy. Foi 

um escritor que se tornou mais popularizado entre os jovens, muito por causa do sucesso 
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oscarizado do filme Este país não é para velhos. Claro que essa visão jornalística acaba por 

ser míope, porque a jovialidade, em excesso, dos conteúdos dos média acaba por gerar uma 

normatividade daquilo que é divulgado e não. Por isso, não vemos as outras formas de arte 

tão amplamente divulgadas. Mas a questão é que acaba por ocorrer um sistema de causa e 

efeito curioso porque, se os jovens respondem de forma mais positiva ao cinema e à música, 

é porque estas são, justamente, as formas de arte mais massificadas pelos órgãos de 

comunicação social.  

Vejamos outros exemplos como, por exemplo, a cobertura dos festivais de música de 

verão. Não há ano em que o Ípsilon falhe a sua cobertura, o que é absolutamente aceitável 

porque são acontecimentos do âmbito musical que também trazem bons artista ao nosso 

país.Muitos, no entanto, estão associados a marcas. É o caso do Super Bock Super Rock, do 

NOS Alive [antigo Óptimus Alive] e o NOS Primavera Sound [antigo Óptimus Primavera 

Sound]. Quem mais acede a este tipo de festivais são os jovens, aqueles mais suscetíveis de 

gastar e por mais tempo. Independentemente de se gostar, há que se fazer estas perguntas de 

forma independente. Como se pode fazer a cobertura jornalística a estes festivais sem se cair 

na artimanha da publicidade gratuita? Esta ampla divulgação facilita ou não o acesso direto 

destas marcas aos órgãos de comunicação social? Mas há, também, outro problema que se 

levanta. A quase obrigatoriedade em destacar estes eventos, porque os outros órgãos de 

comunicação social também o fazem e não se pode ficar para trás, leva a que, muitas vezes, 

não haja tempo, recursos humanos ou espaço editorial para se divulgar algo diferente. Há, 

portanto, muitos artigos de fundo que, pelo seu lado mais atemporal, acabam por ficar para 

trás infinitamente. Isso também interfere, e muito, naquilo que é mais susceptível de 

divulgação ou não.  
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4.3- O caso do Observador: tripartição entre literatura, cinema e música e  

o recurso à grande reportagem na internet 
O caso do Observador é único em Portugal por vários motivos. Em primeiro lugar, 

trata-se do órgão de comunicação social nacional que menos esconde, deliberadamente, a 

sua ideologia política — a direita. Não é essa inclinação que interessa para esta dissertação, 

até porque não reflete os ideais políticos e pessoais da autora, mas, sim, o facto de ser uma 

atitude mais politizada que se aproxima da imprensa norte-americana. Depois, e o mais 

importante, o facto de ter sido o primeiro jornal generalista com abrangência nacional, 

completamente digital e com uma linha de webdesign dinâmica, moderna e interativa. Como 

já se havia ressalvado, o primeiro jornal nacional inteiramente online foi o Setúbal na Rede. 

No início da sua atividade, tal como o Observador, havia o intento de se apostar nos artigos 

longos,  dossiês informativos e grandes entrevistas. No caso do jornal de José Manuel 

Fernandes, esses dossiês explicam todos os meandros dos casos mais importantes da 

atualidade. No caso, em específico, do Setúbal na Rede , esses dossiês, embora tivessem um 

caráter regional, podiam, mesmo, marcar a atualidade nacional. O endividamento do órgão 

de comunicação de Pedro Trinca, com o objetivo de melhorar as condições técnicas do 

projeto, acabou, no entanto, por ditar o fim do Setúbal da Rede. Os recursos humanos 

passaram a ser, grosso modo, constituídos por estagiários  cuja missão passava por irem a 

algumas conferências de imprensa. Atualmente, esta iniciativa pioneira encontra-se extinta, 

ou seja, acaba por ser a prova de que o conteúdo não só ainda conta como faz toda a 

diferença. 

Em comparação com aquele que foi o primeiro jornal regional impresso a lançar as 

suas notícias online ― o Região de Leiria.   Segundo Pedro Jerónimo (2017: 45),  

 
A resposta dada pela redacção aquando do atentado de 11 de Setembro de 2001 nos EUA, 
designadamente através da alteração de toda uma edição, recorrendo a meios online para 
contactar com emigrantes, é um momento marcante e paradigmático em todo este 
percurso. Um sinal dos efeitos da globalização e de como a Internet está cada vez mais 
presente nas rotinas de produção noticiosa, independentemente dos meios ou da escala 
dos órgãos de comunicação social. 

 
 

Esta resposta dada por um jornal de cariz regional face a um acontecimento de cariz 

internacional é interessante a vários níveis. Embora haja questões endémicas a serem 

trabalhadas em todas as redações, o Região de Leiria fez o seu trabalho de casa ao comunicar 
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com emigrantes nos Estados Unidos, aprofundando e trabalhando um assunto de cariz 

internacional, ao mesmo tempo que conseguiu estabelecer uma proximidade com o seu 

público regional. Logo aqui encontramos três palavras chave capazes de salvar o jornalismo, 

“proximidade”, “aprofundamento” e “investigação”. Precisamente o que a imprensa 

nacional não tem e dispensou. 

A plataforma, só por si, continua a não chegar, o desenvolvimento ainda é algo que 

cativa os leitores. Lembrando, as palavras de José Manuel Fernandes e que abrem a 

introdução desta dissertação, 
 

Quando estávamos a preparar o lançamento do Observador, um projecto de informação 
exclusivamente online, era comum ouvirmos dizer que ninguém lia textos longos na 
internet. Ainda hoje ouço comentários, até de jornalistas, sobre a saudade que têm das 
longas reportagens e das grandes investigações. Nem esses comentários estavam certos, 
nem esses lamentos têm razão de ser. Hoje, se há tendência consolidada online, é o 
investimento naquilo que os anglo-saxónicos definem como “long reads”, literalmente 
“leituras longas”. (2018) 

 

Genericamente, o Observador divide-se em oito secções principais. São elas a 

Política, Economia, País, Mundo, Desporto, Cultura, Lifestyle e Auto [secção dedicada a 

automóveis]. 

Além disso, alberga uma secção de Opinião para a qual os colunistas do jornal 

escrevem; há ainda o Explicadores; onde se explica, então, com detalhe os casos da 

atualidade contemporânea; o Fact Check, responsável por averiguar a veracidade das 

declarações feitas pelos intervenientes políticos; a secção Vídeos, com reportagens e 

entrevistas audiovisuais e, por último, a secção Especiais, com grandes reportagens e 

grandes entrevistas.  

A secção cultura está tripartida em, apenas, três tipos de arte: cinema, música e livros. 

Logo por aqui vemos a exclusão de todas as outras. Claro que não quer dizer que não se faça 

a publicação de notícias de outras áreas culturais. Como exemplo, relembro o artigo Teatro 

e dança: novidades de 2017 nos palcos portugueses, de 28 de dezembro de 2016. O artigo 

vem assinalado com o setor Teatro, é certo. Mas, se esse setor não aparece assinalado na 

secção cultura ao lado das três que estão, logo está declarada a intenção de não a colocarem 

no mesmo patamar de interesse. Confirma-se, deste modo,  o contínuo privilégio da música 

e cinema, seguindo-se a literatura.  

No que diz respeito à música, à semelhança do que se faz muito nos blogs, o 

Observador também utiliza listas e, geralmente nesses casos, os títulos são na primeira 

pessoa do plural. Dou o seguinte exemplo, Apostamos que já não se lembra destas músicas. 
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Este artigo é curioso a vários níveis. Em primeiro lugar, e mais uma vez como é mais usual 

nos blogs, é atemporal, no sentido em que, independentemente do seu dia de publicação, 

isso não lhe retiraria valor ― acaba por ser independente, dessa forma, dos ‘valores notícia’. 

Em segundo, o emprego do verbo apostar. A palavra quase que indica que se está a fazer 

uma confidência ao leitor, está-se a gerar uma cumplicidade como quem diz, “nós sabemos, 

pessoalmente,  as coisas das quais se lembra e das quais se esqueceu.” Chega, até, a ter um 

pendor publicitário. Este título, como já referi, poderia muito bem estar num blog.  

O resto das notícias sobre música são, invariavelmente, sobre as aquisições dos 

festivais e a consequente cobertura destes eventos; efemérides de casos nos quais os artistas 

estão envolvidos; os lucros e vendas de cada artista e assim por diante.  

De um modo geral, o Observador dá mais destaque a artistas de pendor popular, como 

o Ed Sheeran ou o Eminem. Não tem um pendor tão alternativo como o Ípsilon, ou tão seleto 

como o Q. Mas, à parte essas notícias, o jornal digital prepara os Especiais, também sobre 

música, e aí é que faz toda a diferença. Vejamos esta crítica ao álbum Revival, do Eminem, 

de 18 de dezembro de 2017. O título, tal como acontecia no Q, é uma pergunta, Eminem 

voltou: será que ainda é o deus do rap? À semelhança de um qualquer artigo científico ou 

de investigação, lança-se, primeiramente, uma questão. Questão essa, individual, daquela 

publicação, que não se encontrará em qualquer outra. Fomenta, também, no leitor, a ideia de 

que houve investigação, procura, para se encontrar a resposta àquela pergunta. A linguagem, 

à semelhança do Ípsilon, é mais informal. Vejamos este exemplo, “‘Untouchable’, versos do 

caraças, Eminem a apontar os seus versos como quem aponta uma arma, não há cá 

rodriguinhos.” (Mendonça 2017) A utilização do termo ‘caraças’ jamais seria aceite na 

redação de um comum artigo ou notícia. Mais exemplos, “OK, um gajo tem de pagar as 

contas e a verdade é que há aqui vários ímpetos de rap para grandes arenas.” (Mendonça 

2017) O termo ‘gajo’, muito menos. Mas, independentemente da utilização desta gíria, 

vemos que se trata de um longo artigo, com profundidade, que vai ao âmago da questão ao 

examinar,  estrofe por estrofe, quase todo o álbum. Vejamos, agora, o caso das entrevistas, 

especificamente a que foi feita a Ana Malhoa, publicada no dia 31 de dezembro de 2017. 

Quando o normal seria um parágrafo para a introdução, esta entrevista tem cinco. Há, no 

total, 22 questões, o que não é tão comum nas restantes publicações online, intercaladas com 

cinco grandes fotografias, telediscos e frases chave destacadas. Se repararmos, trata-se mais 

de uma grande entrevista que abarca quase todas as fases de vida e da carreira da artista. Há 

sempre uma profundidade subjacente a estas entrevistas e, quando assim é, também no 

Observador surge a fotografia do jornalista, no início, para reforçar o trabalho autoral e de 
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fundo.  

Não obstante, o Observador não se desvincula, igualmente, dos artigos que mais 

parecem publireportagens ou afetos a marcas. Já abordamos a ligação dos festivais a marcas 

de comunicação ou bebidas. Para esse caso, basta olhar para o seguinte título, do artigo 

publicado a cinco de dezembro de 2017, Vodafone: música para os nossos ouvidos. 

Apresenta o seguinte lead, “O envolvimento da Vodafone nos festivais Vodafone Mexefest 

e Vodafone Paredes de Coura não só tem dado a conhecer novos talentos da música como 

tem aproximado a marca junto do público.” (Lab 2017) Curiosamente, o artigo não vem 

assinado pelo autor, mais sim por Observador Lab, e na parte lateral esquerda surge o 

símbolo da vodafone como patrocínio. No final surge o aviso, Conteúdo produzido pelo 

Observador Lab. Para saber mais, clique aqui. Ao clicarmos, ficamos, então, a saber que é 

mesmo a área criada pelo Observador para conteúdos publicitários. Mesmo assim, aparece 

em Cultura. Neste caso a publicidade vem assinalada, é certo. Mas não podemos deixar de 

lançar a questão da imiscuidade da publicidade na cultura. Jornalismo cultural é jornalismo, 

promoção ou publicidade? Cultura é promoção ou publicidade? Onde está o limite que 

separa estas diferentes vertentes? Curiosamente, a literatura é a área da cultura em que a 

investigação jornalística se acentua mais e de forma crítica. Segue-se o exemplo da 

reportagem, Para que (m) serve um Festival Literário?, de Joana Emídio Marques, do dia 

20 de março de 2016, que irá ser analisada em profundidade nesta dissertação. Sumamente, 

a jornalista, num tom crítico, levanta a questão de haver mais de 30 festivais literários em 

Portugal e, em quase todos eles, afluirem os mesmos escritores convidados. O tema de 

investigação é confirmar essa mesma hipótese e tentar perceber os interesses por trás. Trata-

se, portanto, de uma investigação de fundo do Observador. Outro exemplo, a forma como o 

jornal digital fez o tratamento da descoberta de que, afinal, ao contrário do que se supunha, 

Ofélia Queiroz não foi a última e única paixão de Fernando Pessoa, no extensíssimo artigo 

A última paixão de Fernando Pessoa não foi Ofélia, foi uma inglesa loira. Trata-se de um 

extensíssimo artigo com toda a contextualização histórica e literária da relação de Fernando 

Pessoa com Ophélia, todos os meandros da investigação que levou à conclusão de que 

Fernando Pessoa interessou-se, de facto, pela inglesa Margaret Mary Moncrieff e, até, a 

digitalização de alguns originais de cartas que terão trocado.   

No que diz respeito ao cinema, o grande fluxo de notícias deriva da afluência às salas 

de cinema, às competições nacionais e internacionais, questões relacionadas com subsídios 

e afins. Destaco, por exemplo, estes títulos, Cinemas tiveram mais espectadores e receitas 

no primeiro semestre de 2016; Mais espectadores e receita de bilheteira nas salas de cinema 
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em janeiro, de 12 de fevereiro de 2016; e O DocLisboa 2016 visto em dez filmes 

fundamentais, do dia 18 de novembro de 2016.  

José Manuel Fernandes, outrora diretor do jornal Público, cargo que deixou em 2009, 

encetou no projeto do Observador juntamente com António Carrapatoso e o historiador Rui 

Ramos, em 2014. Lembremos o que o diretor referiu no Macroscópio, o seu espaço de 

opinião difundido por e-mail aos subscritores do jornal,  acerca dos grandes artigos,  

 
(...) no Observador investimos desde o início neste tipo de trabalhos e ao longo destes 
quase quatro anos confirmámos que não só esses textos mais longos têm por regra muitos 
leitores, como sabemos que os leitores se demoram a lê-los, isto é, que não desistem ao 
fim de alguns parágrafos. De uma forma geral agrupamo-los numa secção à parte, a dos 
Especiais, e eu próprio me espantei quando fui verificar quantos desses trabalhos 
especiais já publicamos desde 19 de Maio de 2014, pois o número impressiona: foram já 
mais de 3.800. (Fernandes 2018) 
 

No que concerne à cultura, essa intenção ganhou uma outra expressividade na 

literatura. Talvez, até, pela sua maior ligação ao academismo. É a área em que, talvez, o 

Observador tente escapar ao mais banal e massificado. Como exemplo, vejamos a entrevista 

feita ao escritor  Pedro Paixão, publicada no dia 16 de dezembro de 2017: um autor já 

esquecido pela grande imprensa. Segue os mesmos moldes das grandes entrevistas: são cerca 

de 29 perguntas, separadas por várias fotos e frases em destaque. A introdução é extensa e 

destaca, como título, esta frase provocadora, Pedro Paixão: “As pessoas pensam que eu 

morri”. A linguagem, ao contrário do que já vimos, não é informal. Há, no entanto, uma 

aproximação daquilo que poderia ser uma conversa entre duas pessoas. Utilizar reticências, 

ao invés do ponto de interrogação, como visto aqui, “Mas nessa altura era adorado pelos 

críticos. O Luiz Pacheco disse publicamente que era o escritor daquela época que mais 

gostava. E até lhe escreveu uma carta…” (Marques 2017), enfatiza isso mesmo. Não é, 

portanto, uma entrevista formatizada com a estrutura habitual de perguntas e respostas. A 

utilização da conjunção adversativa mas indica, igualmente, uma contraposição com o que 

foi dito antes. Ou seja, dá a indicação de um encadeamento da conversa. A frase depende do 

contexto da última resposta do entrevistado, daí reforçar a ideia de conversa que jamais 

existiria numa entrevista de perguntas e respostas previamente pensada.  

Podemos ver outro exemplo no artigo 20 anos depois da morte, em que espelho ficou 

perdida a face de Al Berto?, do dia 13 de junho de 2017.  Em primeiro lugar, mais uma vez 

o recurso a uma pergunta no título, sinal de investigação jornalística sobre os 20 anos da 

morte do poeta. Trata-se de um extensíssimo artigo sobre a  sua vida e obra, bastante 

completo, a par de uma reflexão crítica sobre a forma como o poeta é visto ou compreendido 
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nos dias de hoje. Apresenta, também, várias fotografias inéditas de Al Berto publicadas, pela 

primeira vez, na imprensa. Tanto este artigo como a entrevista apresentam um olhar crítico 

sobre a realidade cultural e literária do país. Chegam, até, a ser provocadores, mas as críticas 

apresentadas fazem sentido: são referentes ao culto do amiguismo nas redações (o porquê 

de alguns serem enaltecidos e depois relegados ao esquecimento em prol de outros) e, depois, 

o grande monopólio detido pelas principais editoras do país.  

Curioso que, numa linha contrária ao que se esperaria, um jornal totalmente digital 

como o Observador tenha apostado nas grandes entrevistas e artigos, ao passo que a resposta 

de adaptação aos novos tempos de um jornal tradicional, como o DN, tenha sido a inversa: 

abandonar o Q e reduzir o espaço editorial. De notar que o Observador mantém essa linha, 

mesmo perante a cultura popular, como vimos no exemplo da entrevista à Ana Malhoa. 

Quanto à linha editorial, no entanto, não deixa de pôr de lado o fait divers e as notícias 

que fazem a correlação da arte e cultura à sua rentabilidade. Também vimos exemplos de 

publireportagens publicadas em cultura (cultura é promoção?), como também descobrimos 

uma secção criada propositadamente para esse efeito. Denota-se, igualmente, um grande 

centralismo. O sentido de descoberta do Observador poderia ser maior. No que diz respeito 

à música, o POP lidera. Faltam, por exemplo, grandes artigos sobre os novos autores 

nacionais extra Porto e Lisboa. No que diz respeito ao cinema, é bastante focado, igualmente, 

nos filmes de Hollywood e, também, publica curiosidades sobre as grandes estrelas de 

cinema. Já na literatura, é onde é mais visível não só mais investigação, como a tentativa de 

se oferecer algo diferente e recordar autores portugueses já esquecidos, o que contribui para 

a descentralização da arte. Podemos avançar, sim, que o Observador dá uma outra 

importância aos grandes artigos, tal como José Manuel Fernandes avançou. Mas, a par das 

outras publicações, falta ainda a independência publicitária e das grandes agências culturais. 

Pelos exemplos que vimos, há de facto essa intenção, falta é serem mais incisivos e 

apresentarem ainda mais histórias culturais que impliquem a saída do jornalista da redação. 

 

4.3.1- Análise da grande reportagem Para que(m) serve um Festival 

Literário? 
Joana Emídio Marques era jornalista da secção Artes do Diário de Notícias. Publicou, 

igualmente, no suplemento Q, mas acabou por abandonar o jornal, altura em que começou a 

colaborar com o Observador. Os seus artigos e reportagens, maioritariamente centrados na 

literatura,  são conhecidos pelo forte pendor crítico, mordaz, assertivo e nada amigável com 
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a realidade literária portuguesa atual e o culto do amiguismo jornalístico e das editoras. 

Muito do seu trabalho, aliás, vem na senda de recordar grandes autores e poetas portugueses 

já esquecidos ou que não tiveram o devido reconhecimento em vida. Embora, muitas vezes, 

o seu discurso possa ser considerado excessivo e, até, polémico, a verdade é que tem 

conseguido oferecer ao panorama do jornalismo literário português conteúdos que marcam 

pela investigação e diferença.  O grande artigo, já citado nesta dissertação, sobre Al Berto, 

é um exemplo. Assim como a seguinte reportagem em análise Para que(m) serve um Festival 

Literário?, o único artigo de investigação sobre os festivais literários portugueses, sem cair 

na promoção ou linguagem publicitária referente a um determinado festival.  

O super lead começa de forma simples, a introduzir o intuito da investigação, mas com 

um tom provocatório, “Os festivais estão na moda. Seja de música, cinema ou literatura. Em 

2016 teremos cerca de 30 festas literárias em Portugal. A única dúvida é saber em qual delas 

não estará Francisco José Viegas.” (Marques 2016) Recordamos que Francisco José Viegas 

foi secretário de Estado da Cultura, entre 2011 e 2012, do governo encabeçado por Pedro 

Passos Coelho. Assumiu, também, a direção da editora Quetzal, responsável pela edição dos 

livros de José Luís Peixoto e José Eduardo Agualusa, entre outros. A reportagem está 

dividida em cinco partes. São elas, ‘O LEV e os Booktailors, uma parceria criticada’; ‘Para 

quem serve um festival literário?;  ‘Mas afinal não há outros escritores em Portugal?’; 

‘Os invisíveis, os ausentes e os esquecidos’ e, por último, ‘Festivais Literários: uma arena 

de luta pela visibilidade’. Depois do super lead, seguem hiperligações para cada uma destas 

partes, caso o leitor as queira ler, isoladamente, sem a necessidade de fazer scroll down 

(descer o texto). Dois desses títulos são perguntas, os restantes indicam logo qual o teor do 

que se poderá encontrar. A reportagem torna-se pertinente, até por uma questão de 

entendermos, também, a dinâmica das redações dos jornais e a sua subserviência a festivais, 

assim como se fazem as modas literárias lusas. A principal questão é esta: porque é que, em 

todas as edições destas iniciativas, aparecem os mesmos escritores, independentemente de 

terem novos livros publicados? 

 Logo no início, Joana Emídio Marques começa com o Correntes d’Escrita,  de Póvoa 

de Varzim, o primeiro festival literário português. Em conversa telefónica com o vereador 

da cultura da cidade, Luís Diamantino revela-lhe que existe “uma lógica de afetos entre estes 

escritores e o público.” Mais, como Joana Emídio Marques revela,  

 
Não são apenas escritores, são editores, jornalistas, que aqui se encontram, se conhecem, 
que aqui fazem negócios. Como dizia o meu pai: ‘uma mão lava a outra e as duas lavam 
a cara'” afirma em conversa telefónica com o Observador. Provavelmente, o provérbio 
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mais adequado de sempre à Cultura portuguesa. (Marques 2016) 
 
 

Curiosamente, não há o uso da primeira pessoa do singular, como seria de esperar. A 

jornalista escreve, “em conversa telefónica com o Observador”. Há, no entanto, muita ironia 

transposta em algumas expressões. Por exemplo, neste parágrafo, 
 

Dezassete anos e muitos milhares de euros depois, temos então um núcleo de escritores 
que, quer se goste, quer não se goste, quer sejam ou não escritores e poetas relevantes, 
quer façam ou não grande literatura, quer sejam ou não pensadores originais e oradores 
iluminados, estão sempre no Correntes d’Escritas. (Marques 2016) 
 

“Dezassete anos e muitos milhares de euros depois”, trata-se de ironia. Ou, 

então, também neste  parágrafo, 

 
Nos cinco dias de festival, pode sentir-se verdadeiramente essa familiaridade 
conquistada, como quando em 2012, Inês Pedrosa saltou da plateia para o palco para falar 
com Rui Zink sobre “aquele vez em que eu fui jantar em tua casa”. As performances de 
menino maroto de Valter Hugo Mãe, a novela que Manuel Jorge Marmelo conta sobre a 
sua vizinha e à qual todos os anos acrescenta um capítulo, até João de Melo (prémio 
Vergílio Ferreira, 20015), cuja participação já consistiu em contar o caminho que fez 
desde casa até ao festival. 

 

Torna-se lógico que a familiaridade é, acima de tudo, referente à que existe entre os 

intervenientes e, a ironia, é também utilizada para descrever, acima de tudo, a falta de tema 

dos discursos proferidos.  Mas, à parte a ironia, a jornalista vai construindo um paralelo entre 

com o início dos festivais em Portugal e a sua génese em França. Tal como está bem explícito 

neste excerto, 

 
Voltamos a França e aos festivais culturais criados nos anos 50 pelo famoso      ministro 
da Cultura, André Malraux. O pilar era a utopia de que estes eventos poderiam gerar 
mudanças profundas e duradouras na relação entre o povo e a cultura. Uma relação 
idealizada, que só poderia acontecer na província e nunca nas cidades (onde, como se 
sabe, era suposto só os burgueses lerem livros e irem ao cinema). A tudo isso, juntava-se 
a vontade de descentralização e revitalização dos equipamentos e edifícios históricos da 
província. 
 
 

Em análise surge, igualmente, a parceria entre a Lev e a Booktailers, uma agência de 

escritores e produtora de eventos literários. A jornalista  abordou, também, Paulo Ferreira, 

da Booktailers. A questão principal que Joana Emídio Marques descortina é que esta 

empresa é das principais agências e produtoras de eventos literários em  Portugal. O LEV, o 

Festival Literatura em Viagem, outrora organizado e desenvolvido pela câmara de 

Matosinhos, passou a ser organizado pela Booktailers. Ou seja, acaba, por isso mesmo, por 
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haver uma preferência pelos mesmos autores e, até, os agenciados pela empresa. Por isso 

mesmo, de forma irónica e perspicaz, a jornalista diz, no início, “Em 2016 teremos cerca de 

30 festas literárias em Portugal. A única dúvida é saber em qual delas não estará Francisco 

José Viegas.” (Marques 2016). Francisco José Viegas é, também, agenciado pela Booktailers 

e tem marcado, justamente, presença em quase todos os festivais. A jornalista faz mesmo 

um levantamento de 24 festivais analisados entre 2010 e 2015. Face a esses dados, elaborou-

se um ranking com os escritores que mais frequentavam os festivais nesse período de tempo. 

Francisco José Viegas marcou presença em todos, seguindo-se Afonso Cruz (também 

agenciado pela Booktailers), Valter Hugo Mãe, Inês Pedrosa, Rui Zink, Mário Cláudio, 

Pedro Vieira e Miguel Real. Por isso mesmo se compreende que a jornalista faça a seguinte 

questão na sua reportagem,  Mas afinal não há outros escritores em Portugal? Em suma, o 

que a jornalista tentou provar, foi que, embora não haja uma remuneração, em numerário, 

pela presença destes escritores, há o ganho da promoção e da visibilidade. Os festivais 

servem, portanto, para alavancar ou sedimentar carreiras literárias, independentemente do 

interesse do público. Até porque se fosse, realmente, a dinâmica do afeto entre as pessoas e 

os seus autores preferidos, quem marcaria sempre presença seriam Margarida Rebelo Pinto 

e Pedro Chagas Freitas. Só por si, esta ideia de dinamizar carreiras não teria nada de mal. 

Mas, como já se referiu, o problema é serem sempre os mesmos e, uma grande parte, 

pertencerem ao mesmo agenciamento. Se considerarmos que a imprensa anda, igualmente, 

sempre a reboque dos festivais, sejam eles de música ou literatura, sem questionar, também 

percebemos que há uma forte dinâmica editorial e empresarial que tem o condão de decidir 

que autores são anunciados pelos média.  

Por isso mesmo, esta reportagem é importante para entendermos a mecânica do 

jornalismo cultural.  

Joana Emídio Marques usa a ironia, mas acaba por fazer um excelente trabalho de 

investigação, até porque consegue falar com todas as fontes de direito e visadas na 

reportagem. Não se trata, única e exclusivamente, da sua visão, também há espaço para o 

contraditório, não omitindo as declarações, apenas para provar o seu ponto. Houve, de facto, 

o levantamento dos convidados para os festivais e, daí, fez a pergunta lógica, porque os 

mesmos? Tal como já foi referido, trata-se da única reportagem de investigação sobre os 

festivais de literatura.  
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4.4- O caso da Vice: A irreverência e a urbanidade  na Vice  
A Vice nasceu em 1994, em Montreal, Canadá,  fundada por Suroosh Alvi e Shane Smith. 

Estes dois amigos, desempregados na altura, começaram a trabalhar como voluntários na 

revista Voice of Montreal. A publicação, no entanto, não estava a ultrapassar um momento 

profícuo e Suroosh e Shane aproveitaram para ficar com a revista. Foi nessa altura que, tal 

como Nuno Miranda (2012), ex-editor geral da Vice Portugal, explicou no programa Planeta 

Música, exibido na RTP1 no dia 12 de junho de 2012, “estes dois amigos tiraram o “o” de 

Voice e assim nasceu a Vice, em português vício.” O editor geral complementou que “a 

origem está no punk rock, com muito sarcasmo envolvido. Começou como uma revista de 

distribuição gratuita quinzenalmente e teve um feedback bastante positivo.” (Miranda 2012) 

O projeto de Alvi e Smith não se ficou só pelo Canadá. Tem, atualmente, expressão 

em mais de 30 países, a caminhar para os 50. Entre eles constam a Austrália, a Nova 

Zelândia, a Bélgica, o Brasil, a República Checa,  a Eslováquia, a Colômbia, a Dinamarca, 

a Alemanha, a Espanha, a França, a Itália, o Japão, o México, a Holanda, a Islândia, a 

Áustria, a Suíça, a Polónia, a Roménia, a Rússia, o Reino Unido, os Estados Unidos e, por 

fim, Portugal. Segundo Nuno Miranda (2012), a expansão da Vice a vários países foi da 

responsabilidade de um “magnata em Nova Iorque que Alvi e Smith conheceram. Gostou 

tanto do projeto que resolveu investir nele e daí deu-se a expansão global.” 

Atualmente, a revista impressa já não é distribuída em Portugal. No caso do nosso país 

existe, apenas, um sítio online ― o domínio é vice.com/pt. Mas, segundo o media kit 

disponibilizado pelo próprio órgão de comunicação social, a revista opera da seguinte forma: 

“cada edição internacional da Vice adequa-se ao público alvo de cada país, no entando, os 

conteúdos são partilhados por todos os estados. Significa que os melhores artigos de cada 

região são publicados em todas as edições da Vice.” (2016)  A plataforma online também 

tem um funcionamento semelhante. Cada país tem a liberdade de gerir a sua página web 

como entender e adequar os conteúdos à realidade dos  seus leitores. Caso surja, no entanto, 

um artigo interessante na Vice de outro país, os editores, caso acharem pertinente, podem e 

devem traduzir esse mesmo artigo e publicá-lo no sítio correspondente. É assim que a Vice 

Portugal funciona. Apesar de haver, internacionalmente, uma revista impressa, 

nacionalmente mantém-se exclusivamente on-line. Mas, quem escreve para este órgão, pode 

ter a oportunidade de ver o seu trabalho   divulgado  a uma escala internacional. 

A Vice fez uma forte aposta na internet. Para além da página web, mantém o seu canal 
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de música independente, o Noisey, e o seu próprio canal de vídeos, além de vários outros 

projetos em parceria com cadeias de televisão internacionais como o Odisseia, por exemplo. 

Tem-se vindo a afirmar como uma produtora de conteúdos e de cinema, 

essencialmente, que agrega e conjuga todos os meios de comunicação existentes. Na 

realidade, os tempos de ser somente uma revista já vão longe. Poucos estão conscientes desta 

realidade mas a Vice transformou-se, também, numa agência criativa, (entrou no mundo da 

publicidade), e numa produtora de eventos. 

Este projeto fomenta uma linha editorial muito própria, próxima do jornalismo gonzo 

de Hunter.S.Thompson, dos anos 60. De notar que as principais características deste tipo de 

jornalismo, tal como já foi dito, são as  grandes reportagens em que a própria experiência do 

jornalista conta. O que se quer dizer é o seguinte: se o jornalista tiver, também, um papel 

activo na acção, perfeito, se partilhar com o leitor uma determinada experiência, é óptimo. 

A criatividade na escrita é de suma importância e se lhe adicionarmos uma boa dose de 

humor, tanto melhor. Daí o sarcasmo que Nuno Miranda não se absteve de referir no 

programa Planeta Música. Basta, apenas, salientar que as barreiras entre o escritor (o texto 

em prosa) e o texto jornalístico tornam-se cada vez mais ténues. 

No media kit lê-se o seguinte: “selvagem, tenta chegar às novas gerações que não se 

identificam com a comunicação social para as massas”. Tenta chegar, portanto, a um 

público-alvo jovem, urbano, que gosta de conhecer o outro lado das histórias e de estar a par 

das novas tendências do mundo da música, da arte, da tecnologia e culturas urbanas. Sobre 

este mesmo tópico,  o media kit mostra as seguintes sondagens: “83% gosta de estar a par 

das novidades do mundo da música, das novas bandas e lançamentos antes de todos os 

outros”; “52% gosta de estar a par das novas marcas de moda e designers antes de todos os 

outros” e  que “49% gosta de estar a par das novidades tecnológicas antes de todos os 

outros.” (2016)  Estes valores referem-se ao público em geral da Vice e foram apurados pela 

Obercom.  A linha editorial deste projeto afasta-se, portanto, da cultura mainstream, 

procurando manter uma identidade própria e de descoberta das novas tendências juvenis no 

que diz respeito à cultura. Para estabelecer uma correlação com o texto do suplemento 

Ípsilon que faz uma caracterização da forma como os mais jovens consomem cultura 

atualmete, o media kit da Vice diz-nos que “62% dos leitores estão, pelo menos, 3 horas 

diárias online” (2016).  Mais de metade das pessoas que leem a Vice estão, portanto, dentro 

da nova realidade tecnológica dos nossos dias e fazem uso diário da internet. Talvez, por 

este dado, se perceba a razão pela qual a Vice tenha feito uma forte aposta na sua plataforma 

online. 
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A linha editorial da Vice insere-se, portanto, num cool way of life muito apetecível 

para as faixas etárias mais jovens que querem coisas diferentes e fugir à cultura massificada.  

Desde a arte à política,  na verdade pode-se escrever sobre qualquer tema desde que, 

preferencialmente, se arranje um motivo ou um propósito para para se abordar determinado 

assunto. Ou seja, uma  notícia, uma reportagem ou entrevista, segundo a linha editorial da 

Vice, nunca vale por si só.  É necessário, também, um lado criativo bastante aguçado ou algo 

que vá espoletar a ação do jornalista  a ir no encalço daquele tema. Na cobertura do festival 

Milhões de Festa, por exemplo, a Vice, em parceria com a produtora Lovers & Lollypops, 

publicou uma série de pranchas do Gato Mariano. O Gato Mariano trata-se de uma 

personagem fictícia que, em tom cómico, faz críticas sobre bandas de música em formato de 

banda desenhada. Neste caso específico, as pranchas incidiram-se sobre as bandas que 

atuaram, nesse ano, no festival de Barcelos. Trata-se, portanto, de algo com humor, criativo 

e com um tom crítico, irónico e irreverente:todos os ingredientes necessários para o tipo de 

conteúdos produzidos pela Vice.   Outro exemplo é o artigo Se eu fosse ao Milhões. O 

objetivo deste artigo consistia, apenas, em anunciar as atrações do Milhões de Festa. Mas, 

criativamente, para fazerem um pequeno guia sobre as atividades do festival, criaram o 

seguinte contexto: o repórter, supostamente, nunca tinha ido ao Milhões de Festa, e achava 

desagradável o facto de os seus amigos partilharem nas redes sociais fotos do recinto e dos 

concertos. Como tal, o repórter elaborou um texto a imaginar, supostamente, como seria se 

lá estivesse e o que faria. Provoca também o leitor com esta pergunta, “Eu não vou, tu não 

vais, mas e se fosses?” (Felizardo 2017)  

De destacar que a irreverência também se nota, essencialmente, no estilo de escrita 

totalmente informal e livre. O repórter utiliza, sempre, os verbos na primeira pessoa do 

singular, “Nunca fui ao Milhões de Festa. Uma miséria. Calha sempre mal.”  (Felizardo 

2017) Como se pode ver através da conjugação verbal “fui”, o repórter refere-se a si na 

primeira pessoa do singular e começa o artigo através da confissão de uma particularidade 

sua ou, mesmo que seja pela negativa, de uma experiência pessoal. Geralmente, é assim que 

devem começar os artigos à luz do Jornalismo Gonzo. Deve-se fazer uso de uma experiência 

pessoal do repórter — se este viver a sua experiência no presente, enquanto se desenrola a 

ação, é o mais indicado, caso contrário, uma experiência a partir do passado também pode 

ser descrita. Outra particularidade é o modo como o repórter pode interpelar, diretamente, o 

seu leitor criando, assim, uma maior interatividade. O trato tem de ser feito, sempre, por tu 

e expressões coloquiais como “uma miséria. Calha sempre mal”, são sempre bem-vindas. 

Essa mesma irreverência e coloquialidade também pode ser visto neste título de 2013, O 
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Milhões acabou e tu estás deprimido. Ou expressões como gajo ou comezainas  expressas, 

por exemplo, nesta frase,  

 
Depois um gajo fica-se a roer durante quatro dias (ou mais) com o feed (ou os feeds, vá) 
inundado de piscina, comezainas incríveis, piscina, mosh incrível, piscina, histórias 
incríveis, piscina... Já sabes como é (e a VICE vai contribuir na mesma para isto, porque 
eu não vou, mas temos lá fotógrafa de categoria). (2017) 
 

A intenção é a de demonstrar ao leitor que a Vice é um órgão completamente 

independente, alternativo, sem ceder a qualquer tipo de censura jornalística. Por essa mesma 

razão é que a gíria e, até, o calão são permitidos. Todas as áreas ligadas à cultura 

underground são bem-vindas mas a Vice tem, também, um olhar político e social sobre a 

atualidade e as denominadas questões fraturantes. Relembro, por exemplo, a entrevista 

extensa a Rui Tavares, ex eurodeputado do Bloco de Esquerda e, posteriormente, co-

fundador do partido Livre/Tempo de Avançar, de 19 de março de 2013. O recente partido foi 

fundado em janeiro de 2014 e, em março de 2013, a entrevista já lançava questão, “Vem aí 

um novo partido?” (Marçal 2013) 

O ano de 2013, no momento em que o país mergulhava num dos picos áureos da crise, 

a Vice também marcava presença nas manifestações que se sucederam na altura. Isso pode 

ser visto através de inúmeros artigos desse mesmo ano como, por exemplo, Fui a uma 

manifestação que acabou num espectáculo de variedades ou, então, Não é todos os dias que 

vemos activistas LGBT, neonazis e famílias cristãs no mesmo sítio. Já de 2014, também 

encontramos este artigo, Estar numa manif das forças de segurança é outra coisa. A imagem 

que Vice pretende passar é a de modernismo, urbanidade, liberdade total, abertura contra o 

preconceito e totalmente jovem no seu estilo de escrita. Ao contrário da imprensa tradicional, 

tenta ir aos locais e criar um enredo em torno do que é reportado. Mas, quanto ao caso, em 

específico, da Vice portuguesa, há um enfoque muito grande na música alternativa e na 

crítica musical. Como veremos a seguir, é justamente nesse aspecto em que é mais 

perceptível a promoção. A forma como se promovem determinados artistas também está 

intrinsecamente ligada à relação da Vice com as editoras. O principal aspeto a levar em conta 

é que este título, antes de ser um órgão de comunicação pensado para as camadas mais jovens 

é, antes de mais, uma agência criativa de comunicação que tem de angariar parcerias. Isso 

influi nos conteúdos até porque, se assim é, há que se dar visibilidade às marcas com quem 

estabelecem parcerias.  

Por isso mesmo veremos, então, a seguir, como a Vice trata, em específico, a cultura à 

luz do jornalismo gonzo.  
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4.4.1- A utilização  do Jornalismo Gonzo no trato da cultura 
No que diz respeito à cultura, a Vice Portugal sempre tentou escapar ao mainstream e dar 

destaque ao alternativo que não tem tanto espaço nos órgãos de comunicação social 

tradicionais. Destacam-se, por isso, as entrevistas a novos músicos e autores portugueses 

que, geralmente, acabam, sempre, por ficar esquecidos por parte dos grandes jornais 

nacionais. Destaco, por exemplo, a entrevista a Éme, de 23 de novembro de 2017, com o 

título Não quero nada dar seca a mim próprio, muito menos às pessoas que me ouvem. As 

introduções das entrevistas para esta publicação podem ser longas, como é o caso, à 

semelhança do que acontece com o Ípsilon ou como era usual no Quociente de Inteligência. 

Já no corpo do próprio Diário de Notícias impresso, o usual era, apenas, dispensar-se um 

parágrafo para essa mesma introdução. De salientar que o tratamento é sempre feito por tu, 

como no exemplo desta pergunta, “Falarias na rua ao Éme de há sete anos atrás?” (Paulos 

2017) Tenta-se, sempre, fazer-se uso da informalidade para dar a ilusão de que existe uma 

proximidade entre entrevistado e entrevistador, assim como dar a impressão de que quem 

entrevista está mesmo dentro do tema. Não há, por isso, uma grande preocupação em limitar-

se o número de caracteres tal como num jornal ou revista em papel. É, também, por isso 

mesmo que  se utilizam perguntas em forma de afirmações ou sugestões para o entrevistado 

comentar, como neste exemplo, na entrevista A vida real de uma Primeira Dama, “E não é 

só isso, acho que se não morasses em Lisboa a tua música seria completamente diferente…” 

(Paulos 2017) 

Vejamos também, como exemplo, esta entrevista ao artista Grutera. Como já foi 

referido, no caso do Jornalismo Gonzo a ação deve partir do jornalista. Neste caso, para a 

entrevista, a jornalista foi a casa de Grutera com  o pretexto de lhe dizer um olá, como está 

expresso no título, Fui dar um olá ao Grutera. Para dar a impressão de uma maior 

familiaridade, a conversa começa com uma apresentação, tal como se o leitor estivesse a ver 

ao vivo duas pessoas que se encontram e cumprimentam, “Olá Guilherme. Guilherme: Olá, 

bem-vinda.” (Fernandes 2013) 

Atentemos, também, na forma como a pergunta inicial é construída,  

 
  O que é que estás a ouvir? Ah, John Butler. [Reparo na capa do CD em cima de um gira-
discos. É do álbum Grand National. Vamos começar exactamente por aí. É muito fácil 
dizer que a tua música se assemelha à de Norberto Lobo, Filho da Mãe ou John Butler. 
Deve ser, contudo, mais do que isso porque as composições já estavam feitas antes de os 
conheceres (2013). 
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 Em primeiro lugar, há uma descrição do ambiente do local, “[Reparo na capa do CD 

em cima de um gira-discos. É do álbum Grand National.” (2013) Ajuda a estabelecer uma 

maior cumplicidade com o leitor e levá-lo, assim, a pensar ou a imaginar que está naquele 

espaço. Em segundo lugar, nota-se, também, a tentativa de incluir alguma coloquialidade, 

subvertendo as regras do discurso formal escrito, “O que é que estás a ouvir? Ah, John 

Butler.” (Fernandes 2013)  Dando a entender que mais do que uma entrevista, trata-se de 

uma conversa comum, daí a inclusão destes recursos estilísticos próprios do discurso oral. 

 A maior intenção da Vice Portugal é dar a conhecer novas tendências como, por 

exemplo, nestes artigos traduzidos pela Vice Portugal "6ix Rising": a nova cena rap de 

Toronto ou, também, Fotos de "raparigas atípicas" nos palcos radicais da revolução indie.  

A primeira questão é que, de facto, no caso da Vice Portugal, há um enfoque bastante 

grande nas traduções ao invés de haver mais investigação a nível da cultura underground 

nacional. A música impera, há pouquíssimos artigos dedicados às outras artes, a não ser arte 

urbana, fotografia ou documentários e filmes que se tenham destacado, sobretudo,  pelo seu  

ponto de vista mais transgressivo. Aliás, nos separadores dedicados às artes, apenas aparece 

o separador de música, fotografia e docs. É fácil entender o porquê, são as áreas mais 

susceptíveis de cativar as novas gerações e que, de forma mais fácil, acompanham o 

desenvolvimento tecnológico contemporâneo.  

A grande questão é que todo este à vontade expresso pela Vice Portugal com os 

músicos entrevistados acaba, também, por funcionar como um ato promoção. É visível neste 

tipo de frases, 

 
E agora posso dizê-lo com toda a convicção, porque a porcaria do ano está para acabar e o 
disco continua a ser essencial em qualquer lista que se preze. É uma clara evolução na sua 
sonoridade, carregado de uma frescura louvável, mas que, ainda assim, aparenta ter espaço 
para progredir. Domingo à Tarde - e daqui a alguns anos posso dar por mim a estar 
completamente errado - empurra João Marcelo para a linha-da-frente da nova música 
portuguesa. (Paulos 2017) 

 
 
          

A verdade é que, mesmo assim, um órgão como a Vice, independentemente de  haver 

imenso por onde melhor, mesmo com imensa investigação por fazer, permite entrevistas 

que, por baixo da informalidade coloquial da escrita, acabam por ser de fundo, sem a 

preocupação do espaço ocupado. O ponto negativo é que acaba, maioritariamente, por haver 

uma recorrência ao mesmo tipo de editoras, Cafetra Records, Lovers & Lollypops ou Xita 

Records. 
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Para entendermos melhor este tipo de ligações, analisaremos a cobertura do festival de 

Barcelos, Milhões de Festa.  
 

4.4.2- Análise da cobertura do festival Milhões de Festa 
Criado  pela organizadora e promotora Lovers & Lollypops, o Milhões de Festa é um festival 

de música que tem lugar no Parque Fluvial de Barcelos. Desde a primeira edição, em 2006,  

que tenta dar visibilidade a diversas tendências musicais tanto no que diz respeito ao 

universo artístico nacional como  internacional. De caráter urbano e espírito jovem, trata-se 

de uma iniciativa  que combate, essencialmente, o envelhecimento e a centralização ― dois 

dos grandes problemas que assolam o nosso país — dando espaço a uma dinamização 

cultural diversa, alternativa e diferente. A Vice Portugal, por essas mesmas razões, sempre 

deu especial atenção a este festival, chegando mesmo a ser media partner. Vamos, por isso 

mesmo, perceber como essa cobertura foi feita, à luz do jornalismo gonzo, e de que forma o 

facto da Vice ter sido, já, media partner, exerceu ou não influência no tipo de cobertura. 

No artigo Se eu fosse ao Milhões, de Sérgio Felizardo, de 2017, como já foi explicado, 

o repórter coloca-se na pele de alguém que nunca foi ao festival mas que ao ver todos os 

seus amigos a partilharem fotos do mesmo nas redes sociais fica com inveja. Então, elabora 

uma lista do que faria e dos locais que visitaria caso fosse ao festival. Este conceito, só por 

si, bebe muito da linguagem publicitária. Em primeiro plano, revoga o lugar comum de 

alguém que não tem algo ou que não vai a determinado sítio, ao contrário de todos os seu 

amigos. Ou seja, essa pessoa é que perde e fica em incomprimento, o que contribui para criar 

no leitor a vontade de, neste caso, ir ao festival. A questão do guia não é mais, também, do 

que uma apresentação do que o festival tem para oferecer e do recinto que o recebe. Acaba, 

igualmente, por ser uma  forma de promoção e de apresentação  ao possível público alvo, 

neste caso os leitores da Vice. É possível lermos frases de pendor promocional como, por 

exemplo, “Agora ide e desfrutai da vida!” (Felizardo 2017), a forma como o artigo termina. 

Há mais exemplos, como “No Palco Taina, o objectivo é só um: unir os maiores prazeres da 

vida.” (2017) Palavras como “prazer” e “desfrutar” são essenciais em qualquer artigo de 

promoção, não deixam qualquer dúvida, assim como esta asserção, Se eles o dizem, quem 

és tu para contestar?”  

Outro aspecto a salientar é a repetição do nome da promotora do festival, lovers & 

lollypops, como a integração de partes do press release preparado pela organização do 

Milhões, completamente promocionais, “‘subir o astral com música de coordenadas e 
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influências tão dispersas e desafiantes quanto soberbamente cativantes. Serão os dias da 

piscina, da boa onda e da partilha a matar saudades acumuladas ao longo de um ano inteiro 

de espera’. Metam ferros!” (Felizardo 2017) Do ponto de vista tradicional, esta seria uma 

prática a evitar, justamente, para separar a promoção do jornalismo cultural. É bem claro 

que quando um press release é escrito, há sempre o intento da promoção e dá-se ênfase ao 

nome da empresa organizadora de determinado espectáculo ou festival. O papel do repórter 

seria, precisamente, saber destrinçar a informação e não incorrer no mero texto promocional. 

O importante é o evento em si, não o papel de quem o promove ou organiza.  

Outro exemplo é a reportagem em forma de diário fotográfico, Histórias aos Milhões, 

de 21 de agosto de 2017, referente à mesma edição do festival do artigo de Sérgio Felizardo. 

Diários fotográficos ou gráficos são completamente plausíveis à luz do jornalismo gonzo. A 

repórter ou, neste caso, a fotógrafa Carolina dos Santos dá-nos a conhecer a sua experiência,  

o que viu e presenciou no festival, à luz da sua máquina analógica. A questão que se coloca 

é a seguinte, de que forma estes artigos completamente aceitáveis, também, sob o ponto de 

vista do jornalismo tradicional, não serão utilizados, igualmente, como promoção? O 

objetivo é demonstrar o ambiente descontraído do festival e como os festivaleiros se 

divertem ― uma técnica muito familiar à publicidade, uma vez que se faz uso da diversão 

para criar interesse no leitor. Além desse aspeto, há determinadas frases de pendor 

promocional como, por exemplo, “Bem, é isto, está a começar. Ainda nem é o verdadeiro 

primeiro dia e a noite já é memorável, com um set dos DJs da Casa que pôs toda a gente de 

pé a mexer e bracinhos no ar”, ou “Este ano o Palco Taina mudou novamente de local, mas 

todos concordámos que era o sítio perfeito.” (Santos 2017) Adjetivos como “memorável” 

ou  “perfeito” são indicativos mais do que suficientes de que este se trata de um artigo 

amigável ao festival, sem nada em contrário que seja dissonante.  

Há, ainda, uma série de mini entrevistas, em vídeo, em que a repórter, sempre numa 

ambiência de descontração, vai falando tanto com as bandas como com os festivaleiros. A 

óptica é sempre a mesma, mostrar como o festival é vivido e colocar, ao máximo, o repórter 

dentro desse mesmo ambiente, mostrando ao público-alvo que se tem familiaridade com o 

festival em si, as bandas e o público. Tanto o artigo Se eu fosse ao Milhões, de Sérgio 

Felizardo, como o diário fotográfico Histórias aos Milhões, de Carolina dos Santos, partem 

dessa mesma premissa. No primeiro caso, hipoteticamente o repórter não vai nem está no 

recinto do festival, é verdade. Mas, se prestarmos atenção, a pergunta  “e se fosses?” como 

o próprio problema do repórter nunca conseguir ter ido é uma outra forma, mesmo que seja 
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pela ausência, de dar a volta à questão e colocar o jornalista no primeiro plano da acção e 

conhecedor do que escreve. 

Portanto, do ponto de vista formal, estes dois artigos obedecem ao que se espera do 

jornalismo gonzo, por uma perspetiva. Por outro lado, este tipo de jornalismo pode dar azos 

a uma maior subjetividade, sim, mas isso não significa que seja dependente, muito pelo 

contrário. Gosta de ir a fundo, de ser destemido, de oferecer uma maior completude, dar 

perspetivas diferentes ao que se relata. O cool way of life disseminado pelo pai deste género 

jornalístico, muitas vezes mal interpretado, não significa que tenha de ir aos interesses de 

uma editora, marca ou festival de música. O próprio uso de excertos de press releases é uma 

contradição para o estilo gonzo, em que tem de ser o repórter, na primeira pessoa, a descrever 

o que vê e a dar  a informação. Neste caso, e tendo em conta estas características, o diário 

fotográfico acaba por ser um melhor exemplo, não deixa de ser, no entanto, um retrato mais 

do que amigável, consonante com os restantes artigos. Podemos fazer, então, estas 

perguntas, não se estará a confundir jornalismo cultural com promoção também? De que 

forma este género de jornalismo, que deveria ser mais incisivo, é utilizado para promoção? 

De que forma há uma influência directa entre assessores de imprensa de artistas e festivais 

e os próprios jornalistas e órgãos de comunicação?   
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4.5- O caso do Jornal de Letras: o único jornal de literatura e artes em 

papel 
O Jornal de Letras Artes e Ideias [JL] viu o seu primeiro número ser publicado a 3 de 

março de 1981, com o principal objetivo de colmatar a falta de um  jornalismo cultural e 

especializado no nosso país. Num Portugal pós 25 de Abril nasceu, então, o primeiro jornal 

dedicado, em exclusivo, à cultura [em especial a literatura] sob a coordenação do grupo O 

Jornal ― que detinha os títulos Se7e, Jornal da Educação e a revista História —  e a 

direção de José Carlos de Vasconcelos (Moreira 2015: 57).  

Segundo o que estava expresso no primeiro número do JL, a linha editorial pautava-

se pelos seguintes objetivos, 

 
(...) aspira fazer jornalismo, e bom jornalismo especializado, na área a que se dedica. 
Compatibilizando no grau mais elevado possível a qualidade com a acessibilidade, ou 
mesmo a divulgação, queremos ser um quinzenário [leia-se agora: semanário] de cultura 
potencialmente para toda a gente. Recusamos, pois, todos os códigos das linguagens 
curadas e os exercícios herméticos para pretensos iluminados. Sem dúvida o JL é uma 
aposta e um desafio. Contra muitas coisas, entre as quais se contam o obscurantismo, o 
sectarismo, e a intolerância, as guerras de alecrim e manjerona de um certo 
Subdesenvolvimento mental. E a favor de muitas outras, entre as quais avultam a 
mudança de mentalidades e as transformações culturais que se impõem e que o 25 de 
Abril — também nossa razão – ainda não conseguiu realizar. (JL 1981: 2) 

 

Dedicado, em especial, às letras e aos autores do nosso cenário público, a ideia inicial 

seria manter a publicação, apenas, por 6 meses. Essa ideia não se concretizou e, por isso 

mesmo, 38 anos depois, o Jornal de Letras Artes e Ideias continua a ser publicado, 

quinzenalmente, embora com o número de tiragens em decréscimo e com um custo maior. 

O primeiro número teve uma tiragem, excecional, de 30 mil exemplares ― nas edições 

seguintes fixou-se nos 20 mil. Mas é, então. dois anos depois do seu lançamento, em 1983, 

que o JL passou de quinzenário a semanário. Em 1991 diminuiu a tiragem para 14 175 

exemplares e, pouco tempo depois, regressaria à publicação como jornal quinzenário. O 

facto é que embora seja de forma gradual, a tiragem do JL tem vindo a decrescer. Em 2015 

fixou-se, por exemplo, nos 10 500. Tal “foi resultante de uma diminuição acentuada de 

vendas desde 1991 até 2015, o que levou a uma retirada de 3675 exemplares de circulação.” 

(Moreira 2015: 60) 

É um jornal que se mantém, portanto, mais longe do conhecimento do público comum, 

uma vez que nem todos os quiosques, papelarias ou tabacarias o conseguem manter. Tornou-

se um jornal segmentário, de nicho, para quem segue, por questões de gosto, o mundo 
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literário de perto ou, então, quem necessita dessa informação por questões profissionais. Isso 

traduz-se numa maior assimetria entre cidades de maior e menor dimensão. (2015: 61) Nas 

de menor dimensão como, por exemplo, Mirandela, torna-se difícil adquiri-lo, uma vez que 

a papelaria que o mantém está, constantemente, a cancelar o pedido — ora o recebe para 

venda, ora não. Essa menor presença no mercado também se traduz em menos vendas e, 

consequentemente, no encarecimento do jornal. Para darmos um breve exemplo, em 2013, 

no em que começa a análise dos jornais para a presente dissertação, o preço do JL era de 

2,80 euros. Atualmente, o preço fixou-se nos 3,80 euros, houve, portanto, um aumento de 

um euro.  

Embora, nos primeiros anos, as colaborações fossem inconstantes, até porque, como 

já foi referido, a ideia inicial era manter o jornal  por 6 meses; a verdade é o que o JL 

conseguiu a colaboração de vários nomes que protagonizaram e continuam a protagonizar a 

cultura de peso nacional como José Saramago, Agustina Bessa-Luís, Jorge de Sena, Eugénio 

Lisboa, Eduardo Lourenço, Sophia de Mello Breyner Andresen e Vasco Graça Moura, entre 

muitos outros, logo nos primeiros 100 números. (Moreira 2015: 59) No entanto, a verdade 

é que a crise da imprensa escrita fez-se sentir, ainda mais, num jornal como o JL. As 

justificações dadas por José Carlos de Vasconcelos passam pela falta de subsídios, escassez 

de recursos humanos, “dificuldade de patrocinadores, o preço do papel, da impressão” 

(Moreira 2015: 61)  

A solução encontrada, uma menor presença no mercado tornando-se, assim, mais 

elitista, só viria a agravar esses mesmos problemas e, a verdade, é que o esforço por 

mudança, nestes últimos anos, por parte do JL, tem sido inexistente. 

Indo por partes, entre 2013 e 2017, as atualizações efetuadas pelo JL foram quase ou 

mesmo nulas.  Do ponto de vista gráfico, o número de páginas manteve-se igual, 

invariavelmente, em todas as edições ― 36. O tamanho do jornal também não sofreu 

alterações, indo no sentido inverso da restante imprensa em papel, cuja tendência foi encurtar 

e diminuir o tamanho. Mas há que ressalvar que, já por si, o tamanho do JL, aliado ao 

grafismo e paginação, não deixa espaço para grandes artigos. Sendo já por si, curto, o  

logótipo mantém-se, exatamente, o mesmo, só mudando a cor a cada edição do jornal, como 

sempre foi habitual. Podemos concluir, portanto, que não houve evolução, dinamismo ou 

progressão na paginação. O JL divide-se em três grandes secções ― Letras, Artes e Ideias. 

Essa tripartição principal advém do nome do próprio jornal. Por último, somam-se, ainda, o 

Destaque e o Debate-Papo. O Destaque destina-se às notícias rápidas e às breves sobre as 

novas edições ou os novos lançamentos. Alberga, ainda, o editorial do director José Carlos 
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de Vasconcelos e uma rubrica intitulada Breve Encontro  ― um espaço de pequenas 

entrevistas.  

A secção que abre o JL é, justamente, a Destaque. Geralmente, tem quatro páginas 

mas há, também, edições em que pode chegar  às seis. Quanto à paginação e design, pôde-

se notar que não houve  modificações significativas  no desenho das páginas, ou seja, na 

distribuição das breves, dos pequenos artigos, do editorial e da rubrica Breve Encontro. 

Segue-se, depois, a secção Letras. É a que tem mais páginas sendo, portanto, a principal. 

Destina-se a artigos mais longos do que o destaque, podendo conter, igualmente, entrevistas. 

Dedica-se ao mundo editorial da literatura e aos autores da cena nacional, principalmente. 

Esta secção divide-se, por princípio, em Entrevista/Livros, Livros e Estante. Em 

Entrevista/Livros é publicada uma entrevista a uma personalidade da literatura, em Livros 

são publicados artigos sobre as novas edições e, por último, em  Estante, pequenas breves 

de um parágrafo, igualmente, sobre as novas edições. Pode conter, por vezes, pequenas 

biografias, por exemplo, o JL tem, por hábito, publicar pequenas biografias de autores 

contemporâneos ou clássicos mas que estejam na ordem do dia ou, então, publicar excertos 

inéditos de algumas obras antes do seu lançamento no mercado. 

Quanto à secção Artes, comumente menor, dedica-se a todas as outras vertentes 

artísticas mas, maioritariamente, à música, ao cinema ou ao teatro. Termina, também, com 

pequenas breves sobre os álbuns recém-editados. Divide-se em Entrevistas/Testemunhos; 

Espectáculos; Filmes e Discos. Entrevistas/Testemunhos, como o nome indica, é para uma 

entrevista de uma entidade do mundo artístico, geralmente um músico, uma entidade ligada 

o teatro ou cinema. Por norma, a  parte dos Espectáculos alberga pequenas notícias, 

geralmente, sobre teatro ou dança. Segue-se, posteriormente, a Agenda Cultural, com o 

agendamento dos vários espetáculos pelo país e, depois, a secção Ideais. Esta secção contém 

o espaço para as grandes colunas, ensaios ou artigos de opinião do jornal, assim como a 

secção Debate-Papo, a que encerra o JL, também ela dedicada a crónicas. Embora não seja 

em todas as edições, o assunto extra arte a que o Jornal de Letras se dedica é a Educação 

publicando, por vezes, um caderno com esse epíteto. Viriato Soromenho Marques também 

traz à liça a questão ecológica e ambiental, como já é do seu apanágio. Mas, a não ser que 

um livro assim o exija, o JL não vai muito além da questão da literatura, cinema, música ou 

teatro.  

O primeiro aspeto digno de referência é que, de facto, dos artigos de jornal já 

analisados nesta dissertação, os referentes ao JL são os mais curtos.. O próprio tamanho, 

design e paginação do jornal assim o ditam.  Antes de mais, o Jornal de Letras, Artes e 



 
 
 
 

95 
 

Ideias é, essencialmente, um jornal de literatura, já que as outras formas de expressão 

artística surgem, em conjunto, numa secção mais pequena e generalista ― Artes. Quanto 

aos cronistas, embora no início do JL tenha existido uma grande flexibilidade devido aos 

desafios de qualquer jornal recém-lançado, a verdade é que tem existido, sempre, uma 

constância ao longo dos últimos anos com as crónicas de Valter Hugo Mãe, Viriato 

Soromenho Marques e Guilherme D’Oliveira Martins, sem esquecer o editorial de José 

Carlos Vasconcelos.  Incluiu, também, as crónicas do escritor Afonso Cruz e um diário 

mantido por Gonçalo M. Tavares.  

Como já foi visto, o JL manteve, sempre, a sua postura bastante seletiva durante as 

suas publicações. Não se procurou renovar graficamente e estamos perante um jornal cada 

vez mais afastado das bancas, uma vez que a sua tiragem tem decrescido. Tem uma vertente 

elitista que acaba por afastar o comum leitor e manter, somente, aqueles que têm gosto 

especial por literatura ou trabalham no ramo. Como veremos mais a fundo no decorrer da 

presente dissertação, a competição do JL com suplementos como o Ípsilon, por exemplo, no 

que diz respeito a outras formas de arte sem ser literatura, torna-se bastante inócua. Em 

primeiro lugar, o número de tiragens do Ípsilon e Jornal de Letras é discrepante e, em 

segundo, a vontade do JL em seguir de uma linha editorial mais diversa e arriscada, é muito 

pouca. Trata-se de um jornal, também ele, em crise, sem espaço para grandes artigos de 

grande desenvolvimento. O JL poderá chamar mais a atenção pelos artigos ou destaques que 

dá à literatura, até por ser um jornal especializado. A relevância desses destaques fica-se 

mais, porém, dentro de uma comunidade ligada à cultura, quando conhecedora da existência 

do JL.  
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4.5.1- A relação do Jornal de Letras com a internet 
 

A internet e as redes sociais não representam, no momento, uma grande aposta para o Jornal 

de Letras. O órgão de comunicação social tem presença, apenas, no Facebook e mantém um 

sítio online que funciona como uma secção ou apêndice do sítio da revista Visão. Segundo 

a própria equipa do JL,  há uma tentativa de preparar uma plataforma digital muito mais 

inovadora e pioneira, enquanto tal não acontece, disponibilizam após a saída nas bancas, na 

íntegra,  as edições físicas do jornal.  

Se com as edições em papel o JL já não consegue marcar a diferença, o mesmo 

acontece online. Fazendo uma comparação, o Ípsilon, que é apenas um suplemento, tem 77 

572 seguidores no facebook. O Público, o jornal que o mantém, conseguiu o total de 1 171 

602 seguidores na mesma plataforma. O DN, o jornal que foi responsável pelo Q, tem o total 

de 1 322 126; o Observador, 756 520 e, por último, a Vice Portugal tem, no total, 56 972. O 

JL, de entre todos os órgãos aqui analisados, em papel ou online, é o que tem menos 

seguidores com 56 927. A diferença entre a Vice e o JL é mínima, é certo. Há que lembrar, 

no entanto, que a página da Vice Portugal é, apenas, uma pequena parte do todo que é a 

Vice: a página oficial da Vice Internacional tem, no total, 7 854 427. 

Pouco ou nada acrescenta ao leitor seguir, no facebook, a página do Jornal de Letras. 

Em primeiro lugar, esta não é atualizada com frequência. Apenas serve para estabelecer uma 

ponte com o jornal na sua edição impressa. A cada saída de mais um JL é feito, por dois 

jornalistas, um vídeo de apresentação dos conteúdos do  jornal e é só. Ao contrário dos outros 

órgãos de comunicação social, não são elaborados artigos, notícias ou reportagens, em 

específico, para o online. Podemos dizer que o mesmo acontece, também, com o sítio do 

jornal: parcamente atualizado e sem conteúdos exclusivos. O que acontece é, apenas, 

destacar a  capa do jornal que vigora nas bancas.  

Para um jornal que se tornou elitizado e demasiado seletivo, a verdade é que poderia 

fazer uso das redes sociais para uma maior aproximação com o seu público, uma vez que 

tem uma menor presença nas bancas, mas não. A escassez de recursos humanos obriga a que 

se dê toda a atenção, apenas, a um formato, neste caso o papel, algo que está, igualmente, a 

falhar. Se olharmos, no entanto, para os conteúdos jornalísticos do próprio jornal, vemos que 

o JL incorre nos mesmos erros da restante imprensa tradicional — pesquisa baseada, 

principalmente, na internet, pouca investigação e pouco aprofundamento dos conteúdos 
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impressos. Analisaremos, posteriormente, com acuidade, esses mesmos conteúdos. Mas  se 

o leitor não encontrar diferença, tanto na edição em papel como na presença online, então 

não haverá motivo para recorrer ao JL. Neste caso, podemos concluir que se trata de mais 

um jornal que, por um lado, não se soube adaptar à nova realidade online nem, por outro, 

soube inovar nos seus conteúdos impressos para  marcar a presença devida nas bancas. 

Infelizmente, a cultura literária não é apetecível para a cultura de massas, a não ser que haja 

uma viragem para o que é Kitch. Esta realidade não mudará enquanto, por outro lado, a 

cultura literária continuar elitista.  

O JL começou com o intuito de colmatar a falta de um jornalismo cultural 

especializado em Portugal, primordial num período pós 25 de Abril quando o ensino e a 

disseminação da cultura nunca haviam, antes, sido prioridade. Ao longo do tempo pôde-se 

observar, contudo, que o objetivo de levar a cultura à população portuguesa 

independentemente do extrato social, ou seja, a tentativa de garantir que a cultura não 

pertença, somente, a uma elite, não resultou por parte do Jornal de Letras. Ao tornar-se um 

jornal de nicho, este órgão de comunicação social destituiu-se dessa missão.  

Mesmo que a direção aponte a crise como principal responsável pela diminuição da 

presença do JL no mercado, a solução encontrada acabou por minar, cada vez mais, o jornal. 

Se se diz que o online matou a imprensa escrita, isso só é verdade porque a imprensa escrita 

não se soube afirmar pelos seus conteúdos e, tal facto, só trouxe ao de cima problemas 

endémicos que já há muito faziam parte dos nossos órgãos de comunicação social. Os média 

(e as pessoas no geral) é que deveriam saber como controlar a world wide web, não o oposto. 

Se os conteúdos empobreceram, tanto no online como no papel, então seria mesmo de 

esperar o desinteresse por parte do público. Podemos formular a seguinte questão: não será, 

antes, o próprio público de massas que não se interessa por grandes conteúdos, e com 

profundidade? Há essa ideia, mas também é verdade que, mesmo com os seus problemas, o 

que esta dissertação nos está a ensinar é que enquanto os média tradicionais pensaram que a 

adaptação ao online tinha de ser feita por meio de conteúdos mais curtos, breves e sem 

aprofundamento, já os de raiz online tentaram ir por uma via diferente.  

Claro que, por exemplo, a questão da promoção nos novos média não deixa de estar, 

e muito bem, em cima da mesa, sendo esse um factor que deve ser questionado. Coloca-se, 

também, a questão da precariedade e a falta de recursos humanos para desempenharem, na 

totalidade, o que propõem mas, mesmo assim, conseguem uma outra relação e proximidade 

com o seu público alvo.  



 
 
 
 

98 
 

O JL descurou esse aspecto e é por isso mesmo que tanto no papel como no online não 

consegue alcançar os seus objectivos. A questão ou problema não se pode pôr, somente, na 

plataforma (que é e apenas será isso mesmo, uma plataforma) mas no  conteúdo ― é a isso 

que as pessoas respondem. Se, pelo contrário, o público procura mesmo notícias curtas, 

fáceis, de preferência que se insiram no lifestyle e sejam pautadas por uma grande dose de 

sensacionalismo ― desculpa na qual o JL se refugia ― então é porque a democratização da 

cultura nunca chegou a ser feita, tal como nós pensámos que tinha.  Nesse particular, então 

é erróneo afirmar que a internet servirá, por si só, esse propósito de democratização. 

Precisamente por se tratar de um oceano vasto onde cabe tudo aquilo que possamos imaginar 

― verdade e mentira ― é que precisamos de uma educação para o online, para sabermos 

usufruir daquilo que tem de bom e, por conseguinte, da sua democratização.  

 

4.5.2- A formalidade dos conteúdos do Jornal de Letras 
Em primeiro lugar, no que diz respeito aos conteúdos do Jornal de Letras, não se pode dizer 

que haja uma verdadeira linha de vanguarda, inovação ou verdadeiro sentido de risco. O 

jornal vale pela publicação de inéditos de alguns escritores nacionais ou pelo convite  a 

alguns autores para escreverem sobre determinado assunto como foi o caso, por exemplo, 

de António de Pina, entre muitos outros. Relembramos que Sophia de Mello Breyner 

Andresen, por exemplo, também já deu o seu contributo para o JL. Contemporaneamente, o 

jornal publica as opiniões e crónicas de Valter Hugo Mãe, José Luís Peixoto e Gonçalo M. 

Tavares.   Ao longo da sua história, tem de ser dito que o Jornal de Letras, Artes e Ideias 

conseguiu a colaboração de peso de autores, historiadores ou académicos na verdadeira 

ascensão da palavra, como Eduardo Lourenço, também. Aliás, quem desenvolve os 

conteúdos do jornal são, além de jornalistas, na maior parte especialistas académicos e 

autores literários.  

A questão é que, editorialmente, há uma ligação bastante forte ao que os prémios e eventos 

literários ditam (em parceria com as editoras) e ao que já é, consensualmente, aceite. A 

investigação mais profunda como vemos, por exemplo, na reportagem Para que(m) serve 

um Festival Literário?, já analisada na presente dissertação, não teria lugar neste jornal.  

Numa abrangência total, não há grande espaço no desenho das páginas para grandes 

conteúdos. Isso vê-se, por exemplo, nas entrevistas em que as respostas não são mais do que 

um simples e pequeno parágrafo, como é usual nas edições impressas dos jornais 

tradicionais.  Uma grande entrevista pode ocupar, em média, no JL, duas páginas. Embora 
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as quantidades de perguntas possam ultrapassar as 20, na realidade há uma concisão extrema 

das respostas que, como é óbvio, impede de desenvolver algo mais completo e interessante.  

O estilo de escrita é completamente formal. Diametralmente oposta à Vice, o objetivo 

não passa por dar a entender ao leitor que há uma grande proximidade entre o entrevistado 

e o jornalista (entrevistador). As perguntas são, sempre, na terceira pessoa no singular, o que 

vincula o afastamento e a formalidade do trato. As marcas da oralidade também são 

suprimidas, ao passo que o Ípsilon abre exceções e a Vice Portugal não prescinde delas.  

Ao suprimir as marcas da oralidade, o formato entrevista, no JL, torna-se demasiado 

fechado (pergunta resposta), sem frases de encadeamento tal como numa verdadeira 

conversa. Por exemplo, o registo de expressões ou reações do entrevistado como sorrisos, 

ou quando o entrevistado intercepta, também, o entrevistador de forma direta. Quanto ao 

género de perguntas, seguem uma linha segura e amigável. Aliás, no que toca ao risco 

jornalístico de ir mais além, tanto no que diz respeito à vanguarda da informação da 

literatura, como no arrojo da escrita, o JL é o jornal que, dos que aqui já foram analisados, 

fica mais aquém, mesmo que tenha conseguido reunir autores literários como cronistas e 

académicos.  

As breves e notícias publicadas, essencialmente, na secção Destaque, seguem a 

estrutura da pirâmide invertida, a mais comum e normal, portanto. O resto reserva-se, então, 

mais a artigos preparados por académicos como Miguel Real, por exemplo, autores literários 

ou cronistas. O mote para esses artigos podem ser o lançamento de um livro, por exemplo, 

ou no caso de uma reedição pode-se preparar uma pequena biografia do autor em questão. 

Esses artigos em questão são, sim, opinativos e propensos a impressões pessoais.  

Mais em comunhão com o estilo e, também, a formalidade do Quociente de 

Inteligência (até pela tendência, a verdade é que a influência académica na escrita se faz 

sentir muito. A principal diferença está no seguinte: mesmo a nível de literatura, o Q, até 

com as traduções, conseguiu uma maior abrangência e destacar informação inédita que, caso 

contrário, não chegaria ao nosso país. Outra diferença é que o Q auferia mais espaços aos 

seus artigos e continha mais reportagens de imersão como, por exemplo, a de Nuno Galopim 

em Auschwitz ou, então, a demanda pelos festivais de música clássica fora dos polos Lisboa 

e Porto. O Jornal de Letras, pelo analisado, não se enquadra nesse estilo. A outra 

particularidade é que o Q não mantinha uma relação óbvia e tão próxima com a cobertura 

dos mesmos festivais literários ou musicais, ou o destaque aos mesmos escritores que já 

gozam de imediatismo — até poderia mencionar, mas havia uma tentativa de escape a isso.  
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Em suma o JL, além de pequenas notícias e breves, prepara artigos e publica várias 

crónicas, mas apresenta um espaço constrito para elas. Conseguiu colaborações de escritores 

da nossa contemporaneidade, mas essas colaborações acabam por se diluir por não se fazer 

a devida ponte com o online, uma vez que o Jornal de Letras tem diminuído a sua presença 

nas bancas. Trata-se de um jornal que dá ênfase à literatura, mas, no que concerne a essa 

forma de arte, não consegue estar na linha da frente para os que seguem a área por gosto. 

Isto porque acaba por ser demasiado estrito, não há o sentido de arriscar na informação. 

Como tal, não há grande investigação nem realização de grandes reportagens e, sem haver, 

propriamente, uma grande liberdade no estilo de escrita, acaba por se afunilar num estilo 

demasiado académico.  

A literatura sempre teve uma grande relação com o jornalismo, tanto pela contribuição 

histórica de grandes autores tal como Hemingway, ou pelos estilos que estão sempre a 

estabelecer a ponte, como atualmente ainda acontece, com a literatura. É o caso dos artigos 

de opinião, as crónicas ou até as críticas. Voltando a insistir no mesmo ponto, a plataforma 

é, somente, um meio. A prova disso mesmo é que os órgãos de comunicação exclusivamente 

online apostam e têm a liberdade de não se preocuparem com o espaço ocupado, tentam 

apostar numa maior criatividade dos conteúdos e tentam explorar mais ou, pelo menos, 

serem mais imersivos nas reportagens que apresentam.  Jornais como o JL ou suplementos, 

até, como o Q, estariam na linha da frente para fazerem mais, com qualidade, 

profissionalismo e inovação. Tal, no entanto, não aconteceu nem está a acontecer. 

De uma forma geral, a cultura de âmbito popular não faz parte das publicações do JL. 

No que diz respeito às outras artes, na música, por exemplo, dá-se mais destaque a 

instrumentistas ou a músicos clássicos que não são tão óbvios para outras publicações. 

Podem-se fazer entrevistas ou pequenas recensões, mas, quem queria estar bem informado 

sobre música, não recorre ao Jornal Letras. As vertentes que granjeiam mais atenção à parte 

da literatura são teatro, pintura, música e cinema ― neste aspeto particular assemelha-se às 

outras publicações, se bem que, no caso do JL, tem de ser salientado que estas também são 

as formas artísticas que estabelecem, mais facilmente, a ponte com a literatura. Como 

aparecem sem separação, em conjunto na secção Artes, o destaque que lhes é dado é muito 

mais reduzido e quem tenha especial interesse, pode sempre recorrer a publicações 

especializadas de música ou a outros suplementos como o Ípsilon, para estar informado 

sobre o que se faz artisticamente em Portugal e no mundo.  

Já se frisou que a escrita do JL se prima, essencialmente, pela depuração e o 

academicismo. Mas como seria, por exemplo, uma entrevista do JL ao ator, humorista, 
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guionista e poeta brasileiro Gregório Duvivier? Pois bem, tal aconteceu a 11 de dezembro 

de 2017, ano do lançamento do seu livro de poesia, Sonetos, em Portugal. A entrevista só 

conta, ao todo, com 5 perguntas e um parágrafo de introdução. As respostas são curtíssimas 

e, no geral, a entrevista segue o encadeamento tradicional pergunta e resposta, sem marcas 

de oralidade ou quaisquer frases de ligação, tal como poderia acontecer numa conversa. 

Mesmo tratando-se de um humorista brasileiro, houve cuidado com a linguagem, salvo duas 

excepções. A primeira quando, na introdução, o jornalista incluiu uma frase introdutória do 

autor, mas retirada do seu próprio livro. Essa frase contém as gírias “estúpido” e “imbecil”, 

que é assim como o próprio humorista se vê.  Outro momento é quando Gregório cita Bocage 

e, no verso, está implícito calão. Como seria óbvio, não poderia haver censura, nesse caso. 

Outra particularidade que é visível, nas respostas, é o uso de grafia própria do Português do 

Brasil como, por exemplo, pra que, no português europeu, não é usual. Tal pode indicar que 

a entrevista foi feita através de e-mail. As perguntas são comuns e seguem uma linha não 

muito original. Estão na sendo do, “porquê o formato soneto”, “como é ser poeta e, ao 

mesmo tempo, autor de sketches de humor” ou “quais os cuidados a ter com a linguagem 

num sketch e num poema”.  

Indo por partes, é claro que um artigo ou entrevista não precisa, obrigatoriamente, de 

conter marcas de oralidade para ter qualidade. Isso, por um lado, por ser contraproducente 

até para a informação.  Pode-se cair no erro de tentar passar para o leitor uma ideia de 

proximidade entre entrevistado e entrevistador que, apenas, não é real e pode ser 

despropositada. Essas podem ser, apenas, muletas para o jornalista dar a entender que 

domina, está dentro do assunto, e o entrevistado está a gostar da experiência da conversa. 

Mas, por outro lado, o que o leitor quer sentir é que aquela conversa, aquela entrevista, é 

completa e acrescenta algo de novo, algo que não se consegue com uma entrevista de agenda, 

apenas para a publicação poder dizer que falou com o autor em causa. São essas as questões 

que a imprensa tradicional precisa rever.  
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Conclusão 

 
A literatura sempre caminhou de mãos dadas com os média, em especial a imprensa escrita. 

Baudelaire, Émile Zola e Hemingway, que foi correspondente da Guerra Civil Espanhola, 

são apenas alguns dos exemplos da relação entre os grandes autores e o jornalismo. 

Recordámos na presente dissertação como, no início da atividade, mais influenciada pelo 

estilo francês, essa relação era bastante estreita. Mas, à medida que a pirâmide invertida, 

própria do modelo americano, se foi incrementando, tornou-se essencial respeitar o  lead (o 

quê, quem, onde, como, porquê), assim como fazer-se uso de uma linguagem simples, direta 

e concisa. Aliás, para o modelo americano concisão é mesmo a palavra de ordem, uma vez 

que o leitor tem de ficar informado do essencial logo no início, sem a necessidade de chegar 

ao fim do texto. Foi desta forma que o género notícia ganhou relevo em detrimento das 

grandes reportagens ou artigos de fundo.  

As vantagens do modelo americano foram mais do que muitas. Numa época pautada 

pela iliteracia, analfabetismo e hábitos de leitura regulares bastante raros, a técnica da 

pirâmide invertida e um bom título ― a letras bem visíveis ― foram cruciais para se 

estabelecer a ponte com grande parte da população.  

A massificação da informação permitiu que mais indivíduos, independentemente da 

sua classe social, pudessem abril o jornal e, pelo menos, ficassem a par do essencial de forma 

direta, explícita, simples e, acima de tudo, compreensível a todos os extratos sociais, 

independentemente das habilitações literárias. A informação deve, dessa forma, ser servida 

em textos curtos porque estima-se que, a priori, quem não tem hábitos de leitura regulares 

tem mais dificuldade em ler um texto grande até ao fim. Mas, apesar das vantagens e 

facilidades em se ter chegado ao grande público há, por outro lado, grandes desvantagens 

que estão a minar, atualmente, a imprensa e a sua relação com os leitores. 

 Em primeiro lugar, a perpétua estereotipização do público-alvo por parte da imprensa, 

o que, em vez do desenvolvimento, só contribui para a estagnação. Como é que poderá haver 

desenvolvimento e descentralização da cultura se se continuar a dar, somente, o que o 

público quer? Uma vez que o principal mote da imprensa deveria ser procurar o diferente, a 

novidade e, dessa forma, acrescentar conhecimento, como é que isso poderá acontecer se os 

programadores e editores de jornal continuarem a tratar os leitores como seres iletrados que 
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apenas leem os títulos? Tal traz consequências nefastas como, por exemplo, um maior 

domínio sobre a informação que deve ser difundida e não. 

Quanto mais uma notícia depender de um título e de um lead, menor necessidade 

haverá de aprofundamento, o que contribuirá para se olhar para as questões de forma 

demasiado célere, radical (essencialmente), sem se prestar atenção aos entremeios da 

informação. À luz deste facto podemos, então, perguntar se a democracia e a 

descentralização da cultura e informação foram, alguma vez, verdadeiramente 

implementadas. Assim se compreende, de forma geral, porque é que um jornal tão 

segmentado como o Jornal de Letras Artes e Ideias tem decaído e irá continuar a decair. 

Outra questão prende-se com a crescente proliferação online de sites e blogs, prontos 

a disseminar a informação ao segundo. Devido a essa mesma proliferação e falta de tempo, 

o mais comum é vermos em replicado, em quase toda a imprensa nacional, os mesmos títulos 

e a mesma informação escrita de forma exatamente igual.  

Tal ideia torna-se ainda mais assustadora se pensarmos que há só uma agência 

noticiosa em Portugal, a Lusa, responsável pela grande investigação e difusão de notícias no 

nosso país. Notícias, essas, que, grosso modo, se limitam a ser reformuladas (quando 

acontece já não é mau) pelas redações. A questão que se coloca é a seguinte: qual é, então, 

o fator distintivo que fará um leitor sair da internet e procurar um jornal impresso? O que 

fará o leitor preferir um jornal e não um blog qualquer ou site que também saberá, de igual 

forma, republicar informação ou escrever uma notícia de cinco linhas?  

É curioso pensarmos que a imprensa tradicional, justamente a que tem decaído, como 

o Diário de Notícias, por exemplo, se tem aproximado, cada vez mais, das respectivas 

marcas online. Marcas online, essas, que não se pautam, necessariamente, por mais 

informação. Pelo contrário, os mesmos artigos e notícias baseados nos mesmos takes da 

Lusa. Como vimos na presente dissertação, a imprensa tradicional seguiu um caminho que 

pensava ser o certo, mas que se revelou o errado. Apostou no formato das notícias curtas, 

numa dinâmica cultural mais direcionada para o lifestyle, mais dependente dos assessores 

de imprensa e das agências como a Lusa. Carece, portanto, de um elemento distintivo. Mas, 

como esta dissertação também provou, a imprensa de raíz online, tendo como objetivo seguir 

uma via inversa, tentou e tenta arranjar esse mesmo fator de identificação. Temos o caso do 

Observador, por exemplo, que, em relação aos conteúdos, tinha como grande objetivo, 

justamente, apostar nas grandes reportagens, artigos de fundo e textos longos, indo contra a 

ideia vigente da concisão. Mas, como vimos, ainda se trata de um jornal verdadeiramente 

centralizado (o verdadeiro problema em Portugal) e, no que diz respeito à cultura, apesar 
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dos exemplos que vimos, ainda se pauta bastante pela constrição das artes à música, 

literatura e cinema; a notícias que relacionam cultura a rentabilidade, fait divers próprios do 

Life Style  e, por último, o recurso às publirreportagens, mesmo que identificadas a letras 

pequenas no final.  

É curioso pensarmos que os objetivos do DN se pautaram pelo contrário. Em primeiro 

lugar, acabaram com o suplemento Q que permitia artigos com outra dimensão e relevo. 

Depois reduziram, graficamente, o tamanho do jornal e fizeram algumas alterações no 

logótipo com o intuito, segundo os próprios, de se aproximarem à marca DN online.  

Com a vaga de despedimentos e escassez de recursos humanos, tornava-se difícil, 

senão impossível, oferecer um outro tipo de jornalismo que não aquele que se pauta pela 

falta de investigação, associado a assessores e à indústria empresarial cultural e que resvala, 

também, para o lifestyle e faitdivers. Mas, aqui, como já foi notado, estamos perante dois 

órgãos de comunicação, um recente ― como o Observador ― e um tradicional — como o 

Diário de Notícias. Enquanto o DN, a via da imprensa tradicional, optou pela concisão, o 

Observador, pensado de raiz para a internet ― tentou seguir o caminho oposto. Mais: a 

Vice,com toda a sua aparente irreverência e suposta modernidade, pensada para jovens, tenta 

seguir, igualmente, esse caminho oposto, ao passo que o JL está a perder cada vez mais 

espaço, tanto no online como no papel. Se olharmos para esta questão no seu cômputo geral, 

o que percebemos é o seguinte: a imprensa de raiz online deu espaço para conteúdos maiores, 

alguns com mais profundidade, com uma linguagem mais flexível e dinâmica. Ao passo que 

a imprensa tradicional comprimiu e compactou os seus conteúdos e resvalou do cultural para 

conteúdos mais direcionados para o Lifestyle ― sem grande relevância, portanto. 

Os youtubers e os agora denominados “influencers” estão a ganhar cada vez mais 

espaço em relação à imprensa especializada. Uma vez que esta nova vaga de profissionais 

se centra em textos cómicos, mas, também, opinativos ― embora, muitas vezes, com 

fundamentação bastante precária e com consequências bastante graves ― isso prova que o 

formato notícia, em si, já não vai ao encontro das necessidades do leitor. Por aqui, talvez 

possamos concluir que a diminuição de reportagens, artigos de opinião ou conteúdos de 

investigação foi um erro. 

O que está a acontecer e o que a imprensa deveria saber como impedir com o seu 

profissionalismo, é que cada vez mais, tanto youtubers como influencers estão a ocupar o 

lugar de disseminadores de informação. Enquanto puro entretenimento, estes canais têm 

plena legitimidade. O grande problema prende-se quando funcionam como meios difusores 
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de informação errada, descontextualizada ou, pura e simplesmente, afeta a uma determinada 

marca.  

Com um vocabulário flexível mas pobre, e pouca preparação sobre o que é dito, isso 

traduz-se em tomadas de posição mais extremadas e radicais por parte do público-alvo ― 

internacionalmente estamos a pagar bem o preço. Mas, o mais curioso, se pensarmos que 

muitos dos vídeos que grassam nos tops são gravados, até, por telemóvel com planos 

tremidos, vemos que aqui não há uma grande depuração da técnica em si, mas há um grande 

foco nos conteúdos inventivos. Daqui podemos depreender que a plataforma é só mesmo 

isso, uma plataforma ― o que é dito e apresentado ― o conteúdo ― pode e deve contar.  É 

por essa razão, por exemplo, que o suplemento Ípsilon, em papel, ainda se mantém, mesmo 

tendo como público-alvo os mais jovens, a faixa etária que se encontra na casa dos 20 e 30 

anos para a qual a televisão já não representa tanto interesse, até pela programação que 

apresenta.  No que diz respeito ao Ípsilon, há outro aspeto que é necessário ter em conta.   

Uma das estratégias para fixar o público jovem passa pela sua ligação à área da música.  

A grande questão, ao contrário do que possa parecer, é que grande parte dos melómanos 

gosta, mesmo, de aprofundamento. Pela grande variedade e pela possibilidade de qualquer 

pessoa poder escrever sobre música, o público-alvo a que essa especialização se dirige é 

exigente, gosta de sentir que quem escreve percebe, realmente, do assunto que aborda e, no 

geral, aprecia um texto muito bem escrito. Ou seja, distancia-se das notícias de agenda dos 

grandes jornais. Foi, também, por isso mesmo, que esta dissertação não se centrou, somente, 

nos aspetos digitais e no online mas, principalmente, na forma como os conteúdos são 

redigidos e preparados nos diferentes órgãos de comunicação social aqui apresentados.  

A verdade é que os média se focaram, em demasia, em adaptar-se à plataforma e não 

ao seu oposto. Isso acarretou as suas consequências a uma imprensa escrita já de si apática 

e com uma escassez gritante de recursos humanos. Isto provocou um ciclo vicioso do qual 

se torna bastante difícil de sair. Ou seja, quanto menos recursos humanos, menos conteúdo 

de qualidade e menos receitas; menos conteúdos de qualidade e menos receitas, menos 

possibilidades de se suportar mais recursos humanos.  Claro que se poderá contrapor com o 

seguinte: há jornais que fazem um bom trabalho, que apostam em reportagens, investigação 

e bons conteúdos, mas, mesmo assim, não chamam a atenção dos leitores e têm de terminar.  

É verdade. Mas vamos atentar nos casos específicos do JL e do Quociente de 

Inteligência. O problema em comum partilhado por estes suplemento e jornal foi, por um 

lado, a sua elitização e, por outro, a centralização do nosso país — algo que nenhum destes 

dois títulos soube combater. Acredito que o suplemento Q tenha sido, principalmente, refém 



 
 
 
 

106 
 

do próprio DN: um jornal que tem como público-alvo o lisbonense, mas que se esquece que 

tem uma tiragem que cobre todo o país. Destaco que a delegação do Diário de Notícias, no 

Porto, nunca teve, por exemplo, um jornalista na secção Artes. Se a nível cultural já há uma 

grande centralidade e elitização das suas indústrias, como podemos esperar que uma pessoa 

de Trás-os-Montes tenha gosto em ler um artigo sobre uma conferência literária na 

Gulbenkian, por exemplo? Mesmo que seja interessante, será que estão à espera que alguém, 

a título pessoal, sem obrigações laborais, faça uma viagem de 5 ou 6 horas para ir assistir? 

Apenas não é viável. O caso do Jornal de Letras é mais grave porque já nem se encontra, 

sequer, em todas as papelarias. Daí, depreendemos que já há toda uma segmentação que está 

a minar o JL. Outro fator é o uso de uma linguagem mais formalizada e académica, como 

vimos, aliada a uma constrição dos artigos em geral e a uma existência quase nula online, o 

que agrava a situação. Mesmo que faça a cobertura de todos os festivais literários e de todos 

os escritores da moda publicados, na sua maioria, pelas mesmas editoras que dominam no 

mercado, a verdade é que o mundo literário, apesar da aparente proximidade atual, também 

nunca deixou de ser extremamente fechado.  

No que diz respeito à nova imprensa como a Vice, o próprio Ípsilon ou o Observador, 

por exemplo, nota-se um esforço para a diferença, mas ainda é bastante incipiente. Deixam-

se enredar pelas dificuldades próprias de todas as redações ― falta de jornalistas ― e há 

aqui uma tendência curiosa: a confusão entre o que é escrever um texto jornalístico cultural 

livre ou artigo de promoção encomendado por um determinado festival por se ser media 

partner. Há trabalhos de relevo a serem assinalados, mas não se pode confundir um texto 

inspirado em Hunter.S.Thompson ou naquilo que foi o Novo Jornalismo, com textos 

declaradamente promocionais. No caso do Observador, apesar da vontade de artigos mais 

profundos, há o problema de um jornalismo que, além de demasiado tendencioso, também 

está demasiado fechado na bolha de Lisboa. O Ípsilon também se encontra muito ligado, por 

exemplo, às mesmas editoras.  

Em suma, como vimos no início desta conclusão, talvez o Jornalismo Cultural, até 

pela sua relação primeira com a literatura, pudesse mesmo estar na linha da frente para 

marcar a diferença com profissionalismo, mas falhou. Se se pode dizer que as massas não se 

interessam por bens culturais é só porque a sua democratização verdadeira nunca existiu e 

continua por existir. Nunca houve, aliás, o interesse em inverter esta tendência. Tal reflete-

se num mundo jornalístico umbiguista que, mais do que o simples gosto de informar, 

confunde esse nobre ato com vaidade e luta de egos. Uma aproximação ao público nesses 

moldes jamais poderá ser verdadeira e, por conseguinte, funcionar. Não, a culpa não é só da 
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internet. Volto a recordar as três palavras-chave que podem, efetivamente, salvar o 

jornalismo: “proximidade”, “aprofundamento” e “investigação”. Claro que este não é um 

imbróglio fácil. Uma vez que a educação para os média, de momento tão necessária, nunca 

foi realmente feita, nunca será certo esperarmos que um jornal bem elaborado, assente nestas 

três premissas, possa, realmente, singrar e fazer sucesso. Há várias outras questões extra ao 

mundo jornalístico que também influenciam. Essa é a verdadeira razão pela qual se torna 

tão difícil sair desta ouroboros que se perpetua. Por um lado, temos o centralismo português, 

já abordado, aliado ao facto dos diretores de jornais se esquecerem que as suas tiragens 

abrangem todo o país, não apenas Lisboa e Porto. Torna-se lógico, então, que o discurso de 

apenas duas cidades para o resto do país resulte em prejuízo.  

A outra grande questão prende-se, mesmo, com o nosso sistema educacional, e é por 

essa razão que digo que há uma democratização que ainda não foi feita. A nível cultural, por 

exemplo, muito foi feito por cidadãos sem obrigações camarárias que se associaram e 

agruparam para poderem fazer algo de novo e diferente, pensando no bem das suas 

respetivas localidades. É também verdade que Braga e Guimarães, por exemplo, conseguem 

estar na linha da frente no que diz respeito a uma oferta cultural dinâmica, jovem e inquieta, 

tentando enfrentar o centralismo e os seus próprios problemas. Por outro lado, relembro que, 

a título próprio, o João Botelho foi o único realizador nacional que se prontificou a ativar 

um circuito que até então se encontrava inativo, o circuito dos cineteatros. Aliando o facto 

d’Os Maias ser uma obra de estudo do nosso ensino secundário, o realizador percorreu o 

país em sessões pensadas para os estudantes liceais, oferecendo a oportunidade aos alunos 

de lhe poderem colocar questões relacionadas com a obra e a sua adaptação cinematográfica. 

É esta a proximidade necessária que não pode ser feita com a internet.  

O que o caso Wikileaks nos ensinou é que o fornecimento de informação pura ou dados 

puros é incipiente ― é necessária uma orientação e uma dialética aliadas a um trato 

jornalístico. A abertura que a internet trouxe é extremamente benéfica, mas tal não descura 

uma educação prévia para sabermos interpretar e analisar. É exatamente nesse ponto que o 

sistema escolar se torna tão importante.  

A máxima “não há futuro sem passado” está corretíssima, mas também não há futuro 

sem presente. O que as escolas precisam de aprender é ensinar os alunos a lançarem um 

olhar crítico para o seu quotidiano nas mais diversas áreas, sem medos, nomeadamente a 

cultural. Basicamente, passa por colocar aos jovens este desafio, “há este acontecimento, de 

que forma podes investigar e fomentar a tua opinião?”. É desta forma que uma boa educação 
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para os média é feita e, a par e passo, far-se-á uma ligação maior entre os acontecimentos 

quotidianos e a população. Se tal fosse assegurado, os jornais não passariam pela atual crise.  

A verdade é que sempre houve um afastamento das populações face aos 

acontecimentos da atualidade, afastamento esse que tem sido muito bem aproveitado para o 

seu alheamento. É, estereotipadamente, a “dona de casa” que se pensa que nunca terá 

interesse em ler um livro de determinado autor e, por isso mesmo, mais vale continuar a 

apresentar-lhe os programas da manhã. Por conseguinte, também pensa que os políticos são 

todos corruptos e iguais, por isso mais vale não se informar nem ir votar, pois tudo seria 

inútil. Por que razão, então, essa mesma senhora iria sair do seu lar para ir comprar um 

jornal? Para desperdiçar tempo com uma realidade que pensa ser “corrupta”? Ou ler um 

artigo sobre um escritor que, na sua ideia, das duas uma, ou é mais rico ou, então, excêntrico 

e fica encerrado numa cave a escrever livros? A verdade, também, é que nem poderia fazer 

nada para modificar isso. Comprar um jornal é, portanto, um luxo que sai caro e não vale a 

pena. Mais vale ver a crónica criminal na televisão, ficar a achar que o mundo ensandeceu 

e que a justiça devia ser muito mais pesada e inflexível. Ou, então, ver um vídeo no youtube 

para corroborar as suas próprias opiniões. 

Uma boa escola terá, obrigatoriamente, de educar os alunos para a atualidade de forma 

crítica, essa educação trará, por sua vez, a necessidade de se estar bem informado, até porque 

se tivermos uma informação melhor, mais facilmente podemos ser agentes ativos dessa 

mesma atualidade e transformá-la: seja essa informação de cariz regional, nacional ou 

internacional. Podemos estar mais próximos das elites. Mas se, por outro lado, continuarem 

a tentar inculcar em nós que há uma distância entre a comum população e essas mesmas 

elites impossível de ultrapassar, então tudo ficará na mesma e o desinteresse aumentará, o 

que se irá repercutir no declínio da informação profissional e dos jornais.  

Portanto, para o fator proximidade, as elites têm de estar mais próximas das 

populações e essas mesmas populações têm de sentir que fazem parte da atualidade 

envolvente.  

A ligação com os média e, consequentemente, com a atualidade regional, nacional e 

internacional far-se-á por essa via ― o ensino. A educação também tem de ter um papel 

preponderante para auxiliar as pessoas a destrinçar informação válida, de informação mal 

sustentada. Por outro lado, o aprofundamento é o que, no seio de tantas publicações que 

debitam o mesmo, irá permitir aquele ponto diferente que, aliás, é o que se chama jornalismo. 

É por esse fator que as pessoas vão escolher um jornal em detrimento de outro. O 
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aprofundamento, consequentemente, fará a ponte com a investigação, que permitirá chegar 

ao novo e diferente, contribuindo para uma maior democratização da informação. 

Foi curioso observar que a nova imprensa, de raiz online, compreende estes aspetos, 

contudo, há que reconhecer que o seu discurso resvala para a promoção e a publicidade. 

 O trato jornalístico da cultura, já por si, carece de uma delimitação próprio entre o que 

é jornalismo e promoção. Mas é, perfeitamente, possível realizar-se um artigo criativo, 

diferente e, até, irreverente sem, no entanto, resvalar para a promoção. Isso acaba por ser 

reflexo do poder dos assessores, agentes e promotores culturais que, mais parece, mandarem 

nos jornalistas quando tentam encomendar um trabalho. Culminando, é necessário relembrar 

que os problemas endémicos do jornalismo extrapolam o mundo da comunicação e são, 

igualmente, problemas sociais.  

De forma mais estrutural, é necessário fomentar uma educação para os média, algo 

extremamente urgente. Mas, para vermos os resultados positivos e os seus frutos, é 

necessário dar tempo ao tempo ― algo com que a sociedade atual não se coaduna muito 

bem. 
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Anexo 1 : Como Dar Vida às Memórias num Antigo Campo de Morte 
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Estou entre linhas de caminho de ferro. Ao fundo, a silhueta do portão de Auschwitz –Birkenau que tantas 

vezes tinha já visto em filmes e documentários televisivos. De um lado e de outro uma imensidão de espaço, 

algumas barracas sobrevivendo, o espaço do que foi um gigantesco campo de concentração estando hoje quase 

reduzido a chaminés geometricamente ordenadas numa grelha que, como as demais estruturas daquele lugar, 

mostram uma atenta e cuidada planificação. Caminho na direcção oposta à do portão, seguindo ao lado de uma 

das linhas de caminho de ferro. A dada altura, junto a um vagão semelhante aos que transportavam muitos dos 

que aqui chegaram entre 1942 e 1944, na sua maioria judeus provenientes de vários Estados europeus então 

sob ocupação alemã, um grupo de jovens estudantes israelitas, alguns com a bandeira do seu país pelas costas 

em jeito de capa, juntam-se em círculo, sentados, em silêncio. São perto de duas dezenas. Uma fração entre os 

cerca de 30 mil jovens israelitas que, todos os anos, visitam a Polónia para conhecer os locais associados à 

história do Holocausto. 

 

Continuo a caminhar, pelo lado esquerdo da linha. Recordo-me então de uma foto de 1944, tirada por um 

oficial das SS por ocasião da chegada de um comboio de judeus húngaros a Birkenau. Ali reconhecera a mesma 

linha de caminho de ferro e até mesmo um barracão que mora ao seu lado, junto ao que era então a entrada do 

campo feminino. Nessa imagem que vira num dos barracões de Auschwitz 1, um grupo caminhava no mesmo 

sentido em que que eu agora me deslocava, na direção oposta à do portão, rumo (literalmente) a um fim de 

linha. Eu ali estava numa cinzenta manhã deste verão de 2013, ciente do que ali se passara... Mas eles, algures 

em 1944, podiam não imaginar aonde se dirigiam. Como nos é recordado pelos guias que acompanham as 

visitas que fazemos a Auschwitz e Birkenau, foi no verão de 1944 que o campo funcionou na sua capacidade 

máxima, levando para as câmaras de gás centenas de milhares de judeus húngaros. Chegavam de comboio, 

sujeitando-se a uma primeira arrumação que separava homens para um lado e mulheres e crianças para o outro. 

Depois, sob a orientação de médicos das SS, procedia-se à seleção. Ou seja, aqueles que estavam capacitados 

para trabalhar seriam admitidos no campo. Os restantes, incluindo os menores de 16 anos e idosos, seguiam 

diretamente para as câmaras de gás, a sua passagem pelo campo muitas vezes não chegando a duas horas. Era 

para onde aquela multidão da foto caminhava... 

 

Chego ao fim da linha. Um monumento assinala as centenas de milhares que aqui perderam as vidas. De um 

lado e de outro os restos dos crematórios 2 e 3 (com as respetivas câmaras de gás), destruídos pouco antes da 

libertação do campo. Mas as suas cicatrizes estão visíveis nas fundações que agora estão a céu aberto. E as 

ruínas ainda resistem tantos anos depois.  

 

Ao contrário de outros campos montados para por em prática a chamada “solução final”, Auschwitz era um 

complexo que transcendia as meras funções de extermínio de outros campos como Treblinka, Sobibor ou 

Belzec (1). O campo original, conhecido como Auschwitz 1, foi criado em 1940 nas imediações da pequena 

cidade de Oswiecim, numa zona pantanosa entre os rios Vístula e Sola (um afluente do primeiro). Começou 

por surgir como campo de concentração para presos políticos polacos, edificando-se o projeto inicial com base 

em barracas de um antigo campo militar que ali existira. Auschwitz 1 inclui 28 blocos, alguns deles com 

funções específicas de hospital ou mesmo de prisão dentro da prisão (nas caves do Bloco 11, num dos extremos 

do campo, havia celas para castigos e ali foram realizadas as primeiras experiências com o gás Zyklon B (2) 
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que mais tarde seria usado nas câmaras de gás). Havia ainda uma cozinha para os prisioneiros, uma zona de 

castigos públicos e uma área, logo à entrada, onde frequentemente havia uma pequena orquestra recrutada 

entre os detidos, conta-nos o guia. Um muro de tijolos impedia que alguém de fora pudesse olhar para dentro 

do campo. O perímetro era ainda limitado por duas filas de arame farpado eletrificado, separadas por um espaço 

com gravilha que era conhecido como a zona neutra. Quem pisasse essa zona neutra seria imediatamente 

abatido pelos guardas nas torres de vigia. Ao todo eram entre 20 e 25 mil os detidos neste campo, todos eles 

ali chegados pelo portão sobre o qual se pode ler a inscrição de evidente mau gosto Arbeit macht frei (que 

podemos ler como “O trabalho liberta”) (3), placa que ainda há poucos anos fez notícia depois de roubada (e 

entretanto recuperada). 

 

O primeiro transporte de prisioneiros chegou ali a 14 de junho de 1940. Eram 728 polacos, incluindo um 

número reduzido de judeus. Entre este dia e o da sua libertação, a burocracia do campo registou a entrada de 

cerca de 405 mil prisioneiros, 270 mil dos quais eram homens.  

 

A partir de 19 de junho as populações da área começaram a ser levadas para outros locais. Toda a população 

judaica da região foi deslocada para os guetos nas cidades mais próximas (só em Oswiecim eram sete mil 

pessoas). Já tendo em conta eventuais planos de alargamento do campo e a necessidade de manter afastada a 

população local são então destruídas oito aldeias e demolidos mais de cem edifícios (4).  

 

A 6 de julho é assinalada a primeira fuga com sucesso do campo. Tadeusz Wiejowski será assim um entre os 

cerca de 150 que conseguirão concretizar fugas entre o mais de um milhão de deportados que chegarão ali e a 

Birkenau (que surgira mais tarde). A maior parte das tentativas terminaram contudo com finais diferentes, com 

os fugitivos baleados na perseguição ou mortos depois de novamente capturados. As fugas bem-sucedidas 

eram contudo má notícia para quem ficava no campo. Veja-se o caso de uma represália (a 23 de abril de 1941) 

na qual o comandante do campo Rudolf Höss sentenciou à morte pela fome dez prisioneiros na sequência de 

uma outra fuga. 

 

A 1 de março de 1941, pouco mais de um ano depois de ele mesmo ter escolhido o local, Heinrich Himmler 

(o Reichsführer, líder máximo das SS) faz uma inspeção a Auschwitz e dá as primeiras ordens para a criação 

de programas de trabalho dos detidos em fábricas alemãs nas imediações. Surge aqui a base de um vasto 

sistema de campos-satélite de trabalho que fazem também parte da história de Auschwitz. 

 

1941 é também o ano que marca o início da utilização do gás Zyklon B em execuções em massa. A primeira 

ocorre a 3 de setembro, com 600 prisioneiros soviéticos e 250 polacos. Durante o outono desse ano a câmara 

de gás adjacente ao campo (conhecida como crematório 1 e a única intacta e visitável nos dias de hoje) começa 

a funcionar regularmente.  

 

Birkenau surgiu entre 1941 e 42 a cerca de seis quilómetros de Auschwitz 1 e é de uma dimensão absolutamente 

colossal, encerrando entre o arame farpado cerca de 30 mil mulheres e entre 50 e 60 mil homens (5). Os 

barracões onde viviam eram, na sua maioria, “estábulos de madeira sem janelas ou casas de tijolos primitivas”, 
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como recorda quem ali viveu. O campo estava dividido em sectores. O sector 1, para as mulheres, ficava do 

lado esquerdo do portão principal (onde em 1944 entraria a linha de caminho de ferro). O sector 2 era o 

masculino, dividido em seis zonas. Havia um terceiro sector em construção quando o campo foi subitamente 

evacuado a 17 de janeiro de 1945. 

 

As condições de vida no campo de Birkenau eram consideravelmente piores que em Auschwitz, “onde eram 

já suficientemente más”, descreve o antigo funcionário do campo Pery Broad (6) em Auschwitz Seen By The 

SS, um livro que guarda memórias de oficiais da guarnição das SS no campo. Os pés “afundavam-se num chão 

peganhento a cada passo que se dava e mal havia água para as pessoas se lavarem”. Nos barracões as pessoas 

dormiam apinhadas, seis por cada cama, em estruturas de madeira em três andares e muitas delas sem colchões 

de palha (7). A taxa de mortalidade por doença era, por isso, enorme. 

 

Segundo recorda o livro Auschwitz Bierkenau – The Past and The Present, data de 29 de julho de 1942 a 

primeira chegada de informação aos aliados, vinda de uma fonte alemã, daquilo que estava a acontecer em 

Auschwitz. O industrial Edward Schulte informa que Himmler esteve no campo a assistir à execução de 499 

judeus com Zyklon B no Bloco 2. Esta foi, sublinha o livro, a primeira informação, veiculada por um alemão, 

das mortes em câmaras de gás no campo. Mas desde 1940 havia já entre os aliados conhecimento do que ali 

acontecia, em informações que, relata este livro, chegavam a Londres através do Governo polaco exilado, que 

tinha ligações próximas com a resistência.  

 

O extermínio em massa chega com o início de 1942. Em março chega a Birkenau um primeiro transporte de 

69 mil judeus franceses e 27 mil da Eslováquia. As primeiras duas mil mulheres chegam a 26 de março. E 

entre março e junho desse ano duas câmaras de gás na forma de casas de campo funcionam nas imediações de 

Birkenau. Em maio começam as deportações de 300 mil judeus oriundos da Polónia, e de 23 mil da Alemanha 

e Áustria. A primeira “seleção” (na qual se decida na hora quem ficava detido no campo e quem era enviado, 

logo a seguir, para as câmaras de gás) decorreu a 4 de maio de 1942. Chegarão depois transportes de 60 mil 

judeus holandeses (a partir de julho de 42), 25 mil belgas e 10 mil jugoslavos (agosto de 42), 46 mil do 

protetorado da Boémia e Morávia (outubro de 42), 7 mil da Noruega (dezembro de 42), 55 mil gregos (março 

de 43), 7500 italianos (outubro de 43) e 438 mil húngaros (maio de 44) (8). Em 1943 é estabelecido em Birkenau 

uma zona para os prisioneiros ciganos. Entre março e junho desse ano os quatro crematórios principais (cada 

qual associado a câmaras de gás) começam a funcionar dentro do perímetro de Birkenau.  

 

As execuções em massa de judeus chegam ao fim em novembro de 1944. A última execução de prisioneiros 

data de 6 de janeiro de 1945, num enforcamento público de quatro mulheres envolvidas na preparação do 

motim do sonderkommando (9) poucas semanas antes. Nesse mesmo dia foram executados 70 polacos 

sentenciados por tribunais sumários.  

 

A 17 de janeiro de 1945, já com a certeza da aproximação dos soviéticos, são iniciadas as marchas da morte, 

com a evacuação de cerca de 60 mil prisioneiros do campo. Entre os dias 21 e 26 os alemães destroem as 

câmaras de gás de Birkenau. E a 27 de janeiro unidades do exército soviético libertam o campo. 
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Ao todo estimam-se em 1,3 milhões de pessoas o número de deportados para Auschwitz, sendo de 

aproximadamente 1,1 milhões o números de mortes no campo. Entre as vítimas um milhão foram judeus, aos 

quais se somam entre 70 e 75 mil polacos, 21 mil ciganos e 14 mil prisioneiros de guerra soviéticos. 15 mil 

pessoas de outros grupos terão conhecido idêntico fim (10).  

 

Apesar destes números gigantescos, apenas cerca de 405 mil pessoas foram registadas pelos serviços do campo, 

admitidas assim como prisioneiros. Entre os números registados contam-se 200 judeus, 160 mil presos 

políticos, 21 mil presos “associais” (entre os quais os de etnia cigana), 12 mil prisioneiros de guerra soviéticos, 

11 mil prisioneiros “correcionais” (detidos por faltas de disciplina no trabalho). Sem especificar números 

precisos, um texto oficial recente do Museu de Auschwitz Birkenau assinala ainda que em Auschwitz havia 

ali pessoas que haviam sido detidas pela Gestapo na região, criminosos (sobretudo de origem alemã, muitas 

vezes usados como auxiliares disciplinares das SS), testemunhas de jeová e homossexuais. 

 

Johann Paul Kremer (18), um dos réus do julgamento da guarnição de Auschwitz (que decorreu em Cracóvia 

em 1947), revela naquelas páginas as memórias dos anos em que foi destacado para o campo. Médico e docente 

universitário, recebeu a 29 de agosto de 1942 uma ordem para substituir um cirurgião em Auschwitz, que havia 

adoecido. A 30 de agosto partiu de Praga pouco depois das oito da manhã e chegou ao campo ao final da tarde, 

relatando no seu diário uma situação de quarentena em Auschwitz, com inúmeros casos de tifo, malária e 

desinteria. Recebeu uma “ordem secreta” do médico da guarnição do campo e instalou-se no quarto 26 das 

instalações das Waffen SS. Estava calor, relata. No dia 31 foi vacinado contra o tifo e tirou uma foto para o 

cartão de identidade do campo. Bebia água engarrafada (que lhe era servida gratuitamente) e, como descreve, 

jantou bem: “fígados de pato com tomate recheado e salada” (19). Dois dias depois de chegar ao campo 

encomendou a Berlim um boné de oficial das SS, um cinturão para espada e braçadeiras. E nessa tarde assistiu 

à desinfestação de um bloco contra piolhos. 

 

A 2 de setembro, quatro dias depois de chegar a Auschwitz, assistiu a uma primeira “ação especial”. 957 judeus 

provenientes do campo de Drancy, em França, tinham chegado nesse dia e deles apenas 12 homens e 27 

mulheres deram entrada no campo, os restantes tendo sido gaseados. Os dados sobre transportes que 

acompanham, em notas de rodapé, o diário de Kremer, são retirados do Kallendarium der Ereignisse im 

Konzentrationeslager Auschwitz-Birkenau coligido por Danuta Czech (20). Os “assassínios em massa”, como 

descreveria mais tarde perante o tribunal, decorriam, em pequenas casas situadas perto de Birkenau (vermelha 

e branca), no meio de um bosque, a que os SS chamavam bunkers. “Todos os médicos do campo em serviço 

faziam turnos para participar nos gaseamentos, que eram designados como sonderaktion” [daí a expressão 

“ação especial”]. O papel de Kremer nos gaseamentos “consistia em estar disponível junto do bunker”, com 

máscaras de oxigénio nas mãos, para “reanimar os homens das SS encarregados de fazer os gaseamentos, no 

caso de algum deles sucumbir aos fumos venenosos” (21). 

 

Os relatos no diário de Kremer sucedem-se nos dias seguintes. A 5 de setembro assiste a mais duas “ações 

especiais”, recebendo por isso ração especial de um quarto de litro de vodca, cinco cigarros, 100 gramas de 
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salsicha e pão. Nessa manhã no campo de mulheres foram gaseadas pessoas a que chamavam moslems, ou 

seja, seres humanos num estado de debilidade física tal que não pareciam mais senão um esqueleto vivo. “O 

horror dos horrores”, descreve no diário, referindo o momento da morte de cerca de 800 mulheres. Em julho 

de 1947, num interrogatório formal, Kremer descreveria detalhadamente o sucedido: 

 

“A ação do gaseamento de mulheres do campo feminino foi particularmente desagradável. (...) Lembro-me de 

participar no gaseamento destas mulheres à luz do dia. Não sou capaz de precisar quão numeroso seria o grupo. 

Quando cheguei ao bunker elas estavam sentadas, vestidas, no chão. Como as roupas que tinham eram roupas 

usadas do campo, não foram levadas para as barracas vestiário e despiram-se ao relento. Pude deduzir, pelo 

comportamento destas mulheres, que elas sabiam o que as esperava. Imploraram aos homens das SS que as 

deixassem viver, choraram, mas todas elas foram levadas para a câmara de gás e depois gaseadas. Sendo um 

anatomista tinha visto muitos horrores e corpos, mas o que vi não pode ser comparado com nada que tenha 

visto antes.” 

 

No dia seguinte ao gaseamento destas 800 mulheres magras como esqueletos, o diário expressa um contraste 

ao observar o que chegava à mesa dos oficiais do campo num “excelente jantar de domingo” com “sopa de 

tomate, meio frango com batatas e couve roxa” e, para sobremesa, “magnífico gelado de baunilha”. 

 

Pelo diário e testemunho de Kremer que o livro recorda, o médico das SS refere ainda a forma como recolhia 

entre os prisioneiros “material do fígado humano, baço e pâncreas” e também “piolhos das pessoas infetadas 

com tifo” para as suas investigações, que manteve em paralelo às rotinas e turnos do campo (22). Kremer estava 

interessado em “compreender as alterações no corpo humano como resultado da fome”. Em Auschwitz foi-lhe 

autorizada a recolha de “material fresco” dos prisioneiros que eram mortos com injeções de fenol. “Para 

escolher os especímenes que servissem” visitava o Bloco 28, onde os prisioneiros doentes iam para serem 

examinados. Os médicos que os observavam decidiam depois “tendo em consideração as hipóteses de 

recuperação” dos doentes “se deveriam ser tratados no hospital” ou “serem liquidados”. Os que eram colocados 

neste último grupo “eram levados pelos ordenanças das SS”. Os médicos das SS “designavam para liquidação 

os prisioneiros cujo diagnóstico fosse exaustão corporal generalizada”. Kremer relata que costumava observar 

estes pacientes e, se algum deles chamasse o seu interesse, pedia ao ordenança para que o avisasse quando 

fosse a sua execução “com uma injeção”. Na hora determinada para a execução os prisioneiros eram levados 

para o mesmo bloco, mas para salas no lado oposto do corredor face àquela onde tinham sido examinados. 

Eram deitados nas mesas de dissecação ainda vivos, relata o médico, que então os entrevistava, perguntando-

lhes assuntos que “interessavam” à sua investigação, como por exemplo “que peso tinham antes de terem sido 

detidos, quanto peso tinham perdido desde então, se tomavam medicamentos, etc...”. E depois de colhida a 

informação “um ordenança aproximava-se do paciente e matava-o com uma injeção de fenol na região do 

coração”. Tanto quanto confessou saber, Kremer acredita que apenas foi usado fenol neste tipo de execuções. 

E ao tribunal disse que ele mesmo nunca ministrou nenhuma injeção letal. 
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Ao todo Kremer assistiu a 13 “ações especiais” e a uma série de execuções e castigos até ao dia em que foi 

transferido de Auschwitz, a 31 de outubro de 1942, muito antes do período da história do campo que 

corresponde ao maior volume de gaseamentos, entre 1943 e 44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

124 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Cormac McCarthy na feira dos monstros  
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O Texas é uma feira de diversões, um lugar mágico e sem freio 

onde quase tudo se torna possível e do chão tanto brotam 

sonhos mutilados como petróleo. O escritor Cormac McCarthy 

fez dele a sua segunda pátria literária. 

Em 1979, Cormac McCarthy publicou Suttree, encerrando 

com brilho ímpar a primeira fase da sua obra, a dos Apalaches, 

e mudou-se para o Texas, onde encetou uma segunda etapa 

criativa, cujo primeiro fruto foi o fragoroso Meridiano de 

Sangue, de 1985, a que se seguiu Belos Cavalos, menos 

sanguinolento porque seria impossível sê-lo mais. Em 2012, 

em Knoxville, no Tennessee, perguntei a Jim Long, amigo de 

infância e juventude de Cormac McCarthy, dos tempos em que 

este ainda se chamava Charlie, se Cormac alguma vez 

manifestara o género de interesse apaixonado pelo Sudoeste 

americano que justificasse uma mudança tão súbita e tão 

radical na sua vida e na sua obra. E Jim, já visivelmente 

enfraquecido pela doença que o viria a ceifar poucos meses 

depois, quebrou o silêncio que era a sua marca, o silêncio 
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arredio dos que só falam do que sabem e respeitam muito o 

valor das palavras, para me dizer que não, nunca ouvira 

Cormac ansiar pelo Oeste americano. E depois rematou: 

"Acho que foi a escrita dele que o levou até lá." 

Nesta resposta clarividente vi o farol que deveria guiar-me 

numa visita ao Texas, em demanda da matriz, da ossatura que 

Cormac McCarthy terá reconhecido de imediato como sua, 

instalando-se aqui como quem regressa a casa. McCarthy 

sempre procurou o disforme, o bizarro, a desarmonia que nos 

seduz e horroriza, o desarranjo cósmico a deixar marcas na 

epiderme do mundo, o profundo desamparo humano feito 

aleijão físico e moral. Um dos seus palcos de eleição, que figura 

uma e outra vez nas suas obras, é a feira com os seus monstros, 

encenação entre o pindérico e o sublime para iludir a morte, 

sempre condenada ao fracasso mas sempre renovada. E se é 

certo que há em toda a América uma vertente iniludível de 

feira ambulante, o Texas é uma galeria de monstros levada ao 

extremo, aos confins do grotesco. 

Entro na casa de banho de um restaurante de Dallas, o Angry 

Dog, um lugar respeitável, cheio de homens engravatados e 

mulheres de salto alto. As paredes do urinol estão forradas, 

desde os lambris até ao tecto, com uma montagem de 

fotografias de mulheres seminuas em poses sensuais, 

espetando-nos na cara as mamas e os traseiros. Não é um 

trabalho feito à pressa. As fotografias são de boa qualidade, 

foram cuidadosamente recortadas e sobrepostas, numa 

colagem esmerada, sem deixar bolhas de ar por baixo do 

papel, e painéis de acrílico recobrem tudo para dar um ar mais 

profissional. Diante da retrete, Irina Shayk olha-me do meio 
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desta multidão, de mamas apertadas entre os braços. E nem 

um só graffiti, nem um só rabisco a desfigurar este mural. 

Como será a casa de banho das senhoras? Aposto que tem 

paredes repletas de garanhões em tronco nu, de calças de 

ganga repuxadas para baixo, revelando as virilhas até aos 

limites da decência. Mais a Sul, em San Angelo, num bar de 

blues com música ao vivo logo pela manhã, a casa de banho 

tem as paredes decoradas com velhos discos de vinil e retratos 

de artistas, mas nos cubículos é que não falha: diante de cada 

retrete, no ângulo certo para quem estiver a segurar o membro 

viril, uma fotografia emoldurada de uma beldade seminua 

crava em nós o olhar lúbrico, convidando-nos a escolher de 

uma vez por todas qual o campo a que pertencemos. Caçador-

recolector ou homossexual? Ergue os olhos, rapaz, e decide-te! 

No arquivo universitário de San Marcos estão guardados os 

manuscritos de Cormac McCarthy. Numa pasta que deveria 

conter outra coisa estão páginas que talvez pertençam ao 

próximo romance, há tanto tempo adiado, que possivelmente 

irá intitular-se The Passenger e cujo cenário (pelo menos em 

parte) é Nova Orleães. Num restaurante, um travesti e talvez 

transexual nascido em Knoxville, Billy, conta a história da sua 

vida a um amigo, talvez cliente ou amante esporádico. Em 

criança, levava tareias dos colegas, a quem o pai pagava para 

lhe baterem. "Ele cansou-se de me bater porque tinha 

problemas numas vértebras do pescoço, e de cada vez que me 

dava uma tareia ficava dias a fio cheio de dores. Eu disse-lhe 

que o mais provável era serem as sequelas de ele ter sido 

enforcado numa qualquer encarnação anterior, mas, como 

deves imaginar, ele não tinha sentido de humor para coisas 



 
 
 
 

128 
 

desse género. Nem para coisa nenhuma, diga-se." O tom da 

escrita afasta-se de Hemingway, aproxima-se de Capote. No 

dia em que o pai morreu, Billy tinha 13 anos e sentiu-se pela 

primeira vez livre, feliz, em paz com o mundo, despojado(a) de 

toda a raiva. Foi para Nova Iorque, iniciou os seus tratamentos 

hormonais, o médico disse-lhe que iria ser uma bonita 

rapariga, acabou por se converter numa beldade arrebatadora. 

"Vinha a descer a escada para ir à mercearia e pus-me a descer 

os degraus aos saltinhos. E senti as maminhas a abanar. Fiquei 

tão entusiasmada. Tornei a correr escada acima e desci outra 

vez aos saltinhos." Billy anda nos Alcoólicos Anónimos, 

debate-se com a sua fé em Deus, está convencido(a) de que 

Deus "fez merda da grossa" no seu caso, e reza apenas para 

que lhe seja concedida uma "alma feminina", para que lhe seja 

permitido "cruzar o limiar", entrar no mundo das mulheres, 

ser uma delas. "Preciso de passar mais tempo com mulheres, 

mas é difícil, porque elas sentem-se sempre ameaçadas por 

mim. Ou então tornamo-nos amigas, mas depois eu tenho de 

lhes contar o meu segredinho e sente-se logo o fosso a cavar-

se novamente. Com raras excepções. Muito raras, foda-se." O 

homem paga a conta, levantam-se da mesa, saem para a rua. 

"Olhou-a até a ver perder-se entre os turistas. Homens e 

mulheres, todos voltavam a cabeça para a seguir com o olhar. 

Ele pensou que a bondade divina surgia em estranhos lugares. 

Não feches os olhos." Caçador-recolector ou homossexual, não 

há meio-termo, a não ser na feira, no lugar onde as fantasias 

ganham vida, onde os seres amargurados pela sua condição de 

monstros talvez encontrem por momentos o seu lugar no 
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plano divino, tão imperfeito. "Se não existe nenhum ente 

supremo, então eu sou esse ente." 

O parque de diversões é, por definição, um lugar temporário, 

que se monta e desmonta num instante. As cidades do Texas 

são assim. Nada parece permanente, nada parece ter muita 

esperança de vida, todos os edifícios, mesmo os mais 

imponentes, parecem efémeros e prestes a darem lugar a outra 

coisa qualquer. Aqui as coisas não caem de podres, não lhes é 

dada essa oportunidade. Tudo o que não tem utilidade 

imediata é logo arrasado, substituído, obliterado. Um mayor 

de Dallas dos anos 50 tinha como lema "Keep the dust flying", 

isto é, "Não deixem assentar a poeira". Na feira tem mesmo de 

ser assim. Ao desembarcar no Texas em 1962, vinda de Minsk, 

Marina Oswald, a russa casada com o presumível assassino de 

Kennedy, arregalou os olhos de espanto. Deparou com cidades 

sem harmonia, desorganizadas, com arranha-céus ao lado de 

casinhas modestas. Não via cowboys. Onde estavam os 

cowboys? Não conseguia perceber se Dallas estava moribunda 

ou a crescer, cheia de viço. 

A feira é o lugar da comida, é o bodo aos pobres, uma pândega 

sem freio. Em muitos restaurantes texanos (e americanos em 

geral), os empregados circulam entre as mesas e, mal o nosso 

copo de sumo ou gasosa entra no último terço, reenchem-no 

automaticamente sem pagarmos mais por isso, teoricamente 

(e na prática) até ao infinito. O único limite é a nossa 

capacidade orgânica de absorver comida. As doses são 

pantagruélicas, piramidais, os pratos e os copos enormes, os 

empregados nem sequer perguntam se queremos sobremesa. 

Parece um conto de fadas em que chegamos a casa do gigante 
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e trepamos a custo até ao tampo da mesa e nos escondemos 

atrás das garrafas e das canecas para não sermos devorados. 

"Não cheguei ao topo da cadeia alimentar para agora comer 

legumes." 

Autocolante no pára-choques de um carro 

No parque de diversões não se pensa no dia de amanhã. A feira 

é uma espécie de casino, ou antes, o casino é a feira elevada à 

décima potência, e, de cada vez que a bolinha gira na roleta, as 

probabilidades de sair um determinado número são as 

mesmas, por isso vale a pena arriscar. De há dois ou três anos 

a esta parte, a exploração petrolífera tradicional deu aqui lugar 

a um novo método de nome estranho: fracking. Na região de 

San Angelo não há água, há cidades-fantasma e ranchos ao 

abandono, mas o fracking exige água em grandes 

quantidades, e bastante pura, por sinal. Não importa. Traz-se 

água de outras regiões, e também areia, e a mistura é injectada 

no subsolo para escavacar o xisto e lhe arrancar das entranhas 

o petróleo. O que fazer depois com as quantidades imensas de 

água contaminada que resultam do processo? Ninguém sabe. 

O subsolo irá entrar em colapso depois de assim maltratado? 

Ninguém sabe. A libertação de bolsas colossais de gás natural 

irá provocar um acréscimo da actividade sísmica? Ninguém 

sabe, ninguém quer saber, ninguém se preocupa. É difícil 

incentivar os jovens a permanecerem na universidade - 

acabado de sair do liceu, ou quase, um rapaz pode ir para um 

campo petrolífero conduzir camiões-cisterna e ganhar 70 mil 

dólares por ano. Esse é o amanhã que conta, mais nada. Não 

deixar assentar a poeira. Esta embriaguez confunde-se com a 

própria liberdade. A liberdade dos motoqueiros que aqui 
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circulam por toda a parte sem capacete, porque não há nem 

poderia haver lei que os obrigue a protegerem-se. 

"Como se cada coisa não estivesse programada desde o início 

com a sua própria aniquilação." 

Cormac McCarthy, numa versão precoce de A 

Estrada 

Na Baixa de Dallas, um cortejo de bois de chifres compridos, 

estatura maior do que o natural, maior do que a vida, percorre 

um falso trilho na pradaria, entre bancos de jardim. Uma 

manada de metal que os turistas fotografam, conduzida por 

cowboys de metal com os cavalos empinados, laços ao alto. Ao 

contrário da sua vizinha Fort Worth, Dallas nunca foi local de 

passagem das manadas a caminho das mesas do Norte 

industrial. Mas, no parque de diversões, o passado é uma coisa 

maleável, vai sendo reescrito e simplificado ou adornado ao 

sabor dos imperativos do presente. 

A feira é irrequietude, raramente é recolhimento, 

introspecção. À falta da feira em si, a voragem do movimento 

substitui-se-lhe. Um texano de classe média com um emprego 

normalíssimo que faça 50 mil quilómetros anuais ao volante 

do seu carro não é uma aberração, antes pelo contrário. O 

texano orgulha-se de dizer que conduzir duas horas e meia é 

canja, é como atravessar a rua. Aqui, a geografia é em si 

mesma uma forma de loucura, de excesso, de liberdade, 

compele à vertigem, é inimiga da razão. 

Um parque de diversões abandonado é o lugar mais desolador 

do mundo. Chegamos a Robert Lee, perto de San Angelo, uma 

das tais cidadezinhas na orla do deserto de Chihuahua que 

sucumbiram à falta de água, e eis-nos num daqueles lugares 
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onde, num filme de Tarantino, os membros de um gangue 

marcam encontro para repartir o espólio depois de um golpe 

ousado. É aqui que, em Belos Cavalos, John Grady Cole vem 

almoçar com o pai já doente uma derradeira vez antes de partir 

para o México, a terra prometida e amaldiçoada que é o 

prolongamento natural destas paragens. Agora não há aqui 

ninguém, em meia hora apenas passa um carro pela rua 

principal, as lojas estão todas fechadas com uma única 

excepção desoladora, uma loja de velharias e bugigangas que 

sofreu, oh ironia, uma inundação, porque ontem choveu a 

cântaros durante meia hora e a água entrou em cachão pelas 

traseiras, mas a terra em volta já está toda seca, só se vê poeira, 

e a cafetaria onde John Grady Cole se despede do pai já não 

existe. Damos por nós a espreitar para dentro das lojas 

abandonadas através das vidraças cheias de pó, com as mãos 

em concha para vermos interiores desolados, papéis caídos 

pelo chão, lugares onde há muito tempo não entra ninguém, 

uma oficina de taxidermia a céu aberto. 

No regresso a San Angelo, numa curva da estrada, um cheiro 

fétido invade o carro, misto de urina e vinagre e coisas podres, 

um cheiro impossível, o pior cheiro do mundo, uma doninha-

fedorenta atropelada, um macho enlouquecido pelos ardores 

do cio, quiçá em busca de uma casa-de-banho para doninhas-

fedorentas forrada de fotografias de fêmeas seminuas, que 

acabou os seus dias debaixo dos pneus e agora espalha o seu 

fedor quilómetros (literalmente) em redor. No asfalto, um 

abutre saciado vê o carro aproximar-se, relutante em fugir. 

Mas tem mesmo de ser, sob pena de morrer atropelado, e 
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então dá um passo, abre as asas, escancara o bico, vomita tudo 

em duas ou três golfadas flácidas, e só então levanta voo. 

A feira é a pátria do mau gosto. Alguém disse que Elvis Presley 

elevou o mau gosto ao estatuto de forma de arte. Fotografar o 

Texas, diz-me Peter Josyph, o fotógrafo nova-iorquino, exige 

esta mesma capacidade - a de converter o mau gosto em arte. 

Mas o mau gosto extremo pode tocar as raias do sublime, 

metamorfosear-se no belo. Não falo da paisagem natural, nem 

mesmo das cidades, falo dos corações humanos, que aqui 

teimam em não fechar os olhos, em procurar a bondade divina 

nos mais estranhos lugares. "O mundo em si era uma mentira, 

mas o meu coração não era", escreve Cormac McCarthy no 

manuscrito de A Estrada. Uma atmosfera que parece 

contagiar qualquer forasteiro e que, no cemitério mexicano de 

Knickerbocker, onde John Grady Cole vem visitar a campa da 

abuela quase no final de Belos Cavalos, perdida a inocência 

em terras mexicanas, me conduz os passos para junto de um 

urso de peluche que o vento varreu da campa de uma criança 

e jaz agora na terra ocre, mole e ensopado, com o pêlo rosado 

ao sol, estranhamente irisado. Junto à cerca, encontro no chão 

um resto de arame farpado que uma mão humana moldou e 

aqui deixou ao abandono, uma coroa de espinhos metálica a 

dois passos de uma Virgem de celulóide. 

Cormac McCarthy, o grande mestre do horror e do grotesco, 

do esbracejar humano na sua camisa-de-força cósmica, tinha 

de vir para o Texas, para o Sudoeste americano. Não por causa 

da fronteira. Por causa da feira. Acho que foi a sua escrita que 

o trouxe até aqui. 
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Anexo 3: Para que (m) serve um festival literário ? 
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Reza a lenda que o primeiro festival literário a existir em Portugal foi o 
Correntes d’Escrita na Póvoa de Varzim (isto se descontarmos o festival 
RTP da Canção, que realmente fez o povo comover-se e cantar poesia, 
fosse ela de Ary dos Santos ou de Manuela Bravo). Foi em 2000 que 
Francisco Guedes conseguiu trazer para a lusa pátria o modelo francês 
dos festivais e uma utopia: uma cidade de província, escritores fora do 
seu habitat natural (as cidades), e um povo ávido de livros e cultura. 
Estiveram 70 pessoas. 
Dezassete anos depois, em fevereiro de 2016, a Câmara Municipal da 
Póvoa de Varzim, organizadora do evento, anuncia triunfante: 
estiveram 700 pessoas. O que é que se passou durante este tempo que 
fez das Correntes d’Escritas um evento glossy onde todos querem ir ver 
e ser vistos? Terão sido as anedotas de Onésimo Teotónio de Almeida 
que em 17 anos se tornaram mais engraçadas? Foram as preleções de 
Ana Paula Tavares e Manuel Rui, eternos representantes de Angola ou 
a poesia de Luís Carlos Patraquim, eterno representante de 
Moçambique, que se tornaram de súbito imperdíveis para os 
portugueses? Ou terão sido Rui Zink e Inês Pedrosa, Manuel Jorge 
Marmelo convidados para todas as edições do Correntes desde 2001 até 
agora, que ganharam o estatuto de ícones da literatura portuguesa? 
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Quem sabe se, 522 anos depois do Tratado de Tordesilhas, o espanhol 
José Manuel Fajardo (em todas as edições desde 2001) nos pôs a querer 
saber tudo o que se passa na literatura espanhola? 
 

Quem também lá esteve desde o início é o vereador da Cultura da Póvoa, 
Luís Diamantino, um dos arquitetos do festival que diz custar cerca de 
70 mil euros, dos quais 30 mil são pagos pela autarquia e os outros por 
patrocínios e parcerias. Interrogado pelo Observador sobre o facto de o 
Correntes d’Escritas ter um núcleo de escritores que lá estão todos os 
anos, independentemente do tema discutido, de terem ou não livros 
novos, de terem ou não coisas relevantes para trocar com o público (que 
é quem efetivamente paga este evento), o vereador escolheu legitimar 
esta escolha falando da existência “de uma lógica de afetos entre estes 
escritores e o público”. 

 
João de Melo e Onésimo Teotónio de Almeida dois escritores que fazem 

parte da “família” do festival Correntes d’Escritas 
Esta “lógica de afetos” (como comprovam estudos sociológicos feitos em 
torno do mítico festival teatral de Avignon, França) é uma das mais 
utilizadas pelas organizações de eventos deste género, para justificar a 
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recorrência dos mesmos convidados. Afinal, parece que a tendência de 
brincar aos habitués não é apenas um problema luso. O próprio modelo 
de festivais parece alimentar-se desta lógica. Veja-se os festivais de 
música onde o fenómeno dos “convidados habituais” se repete. 
Contrariando o discurso oficial assente na ideia de renovação e 
desenvolvimento. 
Dezassete anos e muitos milhares de euros depois, temos então um 
núcleo de escritores que, quer se goste, quer não se goste, quer sejam ou 
não escritores e poetas relevantes, quer façam ou não grande literatura, 
quer sejam ou não pensadores originais e oradores iluminados, estão 
sempre no Correntes d’Escritas. 
Onésimo Teotónio de Almeida, Manuel Rui, Ana Paula Tavares, Inês 
Pedrosa, Rui Zink, José Manuel Fajardo, Luís Carlos Patraquim, 
Manuel Jorge Marmelo, Lídia Jorge, Ana Luísa Amaral, Patrícia Reis, 
Francisco José Viegas, Valter Hugo Mãe, Mário Cláudio, João Luís 
Barreto Guimarães. Mas há também os jornalistas habitués como José 
Carlos Vasconcelos, Ana Sousa Dias, Maria Flor Pedroso, Vítor Quelhas, 
João Gobern, José Mário Silva). 
Mas não pode dizer-se que não há renovação: a partir de 2005,  há que 
contar com a presença anual de Manuel Alberto Valente e Maria do 
Rosário Pedreira, em 2006 entram para o grupo dos indispensáveis 
João de Melo, Karla Suarez (escritora cubana), Fernando Pinto do 
Amaral, Maria Manuel Viana e Luís Sepúlveda. Com o passar dos anos, 
o grupo alargou-se a Maria Teresa Horta, Pedro Vieira, Afonso Cruz. Em 
2016, todos eles continuavam na lista dos 70 convidados do festival. 
Nos cinco dias de festival, pode sentir-se verdadeiramente essa 
familiaridade conquistada, como quando em 2012, Inês Pedrosa saltou 
da plateia para o palco para falar com Rui Zink sobre “aquele vez em que 
eu fui jantar em tua casa”. As performances de menino maroto de Valter 
Hugo Mãe, a novela que Manuel Jorge Marmelo conta sobre a sua 
vizinha e à qual todos os anos acrescenta um capítulo, até João de Melo 
(prémio Vergílio Ferreira, 20015), cuja participação já consistiu em 
contar o caminho que fez desde casa até ao festival. 
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Inês Pedrosa, escritora e ex-diretora da Casa Fernando Pessoa e José 

Carlos Vasconcelos, diretor do Jornal de Letras, dois ubíquos festivaleiros 
É uma “grande família” como gosta de dizer o vereador Luís 
Diamantino. “Não são apenas escritores, são editores, jornalistas, que 
aqui se encontram, se conhecem, que aqui fazem negócios. Como dizia 
o meu pai: ‘uma mão lava a outra e as duas lavam a cara'” afirma em 
conversa telefónica com o Observador. Provavelmente, o provérbio 
mais adequado de sempre à Cultura portuguesa. 

O LEV e os Booktailors, uma parceria 
criticada 
Quando pensamos em festivais literários pensamos em cultura, em 
literatura, em escritores (OK, há quem só pense em escritores e só vá 
para os ver e não para os ler). Voltamos a França e aos festivais culturais 
criados nos anos 50 pelo famoso ministro da Cultura, André Malraux. O 
pilar era a utopia de que estes eventos poderiam gerar mudanças 
profundas e duradouras na relação entre o povo e a cultura. Uma 
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relação idealizada, que só poderia acontecer na província e nunca nas 
cidades (onde, como se sabe, era suposto só os burgueses lerem livros e 
irem ao cinema). A tudo isso, juntava-se a vontade de descentralização 
e revitalização dos equipamentos e edifícios históricos da província. 
Este paradigma parece só ter caído em céus portugueses no ano 2000 
mas está agora na sua máxima ebulição, sobretudo em autarquias a 
norte do Tejo (o Alentejo e Algarve quase não aparecem na rota dos 
festivais literários). A empresa Maratonas de Leitura, à qual pertencem 
os Booktailors, tem somado contratos com autarquias nortenhas para 
organizar festivais literários. Belmonte, Santo Tirso, Castelo Branco, 
Matosinhos (LEV e Festa da Poesia), Bragança, Porto, Lousada, Oeiras, 
Cascais. 

 
Francisco José Viegas e Pedro Vieira, autores da Booktailors, com Gonçalo 

M.Tavares no Festival Literatura em Viagem de 2015 
Querendo deixar as coisas bem claras, Paulo Ferreira, da Booktailors, 
declarou ao Observador que a empresa “não organiza eventos” mas sim 
“produz eventos” (embora no seu site a empresa use também a 
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expressão ‘organizar’). Sabemos que a empresa é pioneira na criação de 
festas da literatura e tem vindo a facilitar a perceção das autarquias das 
potencialidades de um festival literário: estrelas da literatura, 
jornalistas, humoristas, uso dos tais “equipamentos” que custaram 
milhões, um lugar para os autores locais e muito mediatismo para a 
região e seus autarcas. 
Paulo Ferreira esclarece que os eventos literários feitos pela sua 
empresa “são desenhados à medida dos objetivos que cada parceiro 
estabelece como fundamentais. Há eventos desenhados essencialmente 
para a comunidade escolar, há eventos que são orientados para 
comunidades desfavorecidas, há eventos orientados para segmentos 
profissionais, há eventos orientados para o público em geral. Neste 
último caso, os eventos podem ter como objetivo a divulgação da 
literatura portuguesa e noutros casos ter a presença de autores 
internacionais.” 

 
Francisco José Viegas é o recordista absoluto em presenças em festivais 
literários. HUGO AMARAL/OBSERVADOR 
Este desenho “feito à medida” só parece ter duas invariantes:as 
presenças de Francisco José Viegas, escritor, editor da Quetzal, diretor 
da revista Ler, ex-diretor da Casa Fernando Pessoa e ex-secretário de 
Estado da Cultura, e de Afonso Cruz, escritor, músico, ilustrador e 
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fazedor de cerveja. Dois autores que os Booktailors mantêm em todos 
os tipos de “desenho” que fazem, seja prosa ou poesia, escolar ou não 
escolar, em Portugal ou no estrangeiro. 
Questionado sobre as relações que o Festival Literatura em Viagem 
(LEV) e a Festa da Poesia de Matosinhos têm com os Booktailors, o 
vereador da Cultura de Matosinhos, Fernando Rocha, explicou que 
depois da saída, em 2013, de Francisco Guedes (que em 2006 criou o 
LEV em conjunto com a Câmara Municipal de Matosinhos), a 
organização do festival foi entregue aos Booktailors. 
Os Booktailors, além de produzirem eventos culturais, são também uma 
agência de escritores. Ou seja, são pagos por vários escritores nacionais 
para os representaram em vários aspetos da sua vida literária, 
nomeadamente, na divulgação das suas obras e das suas pessoas. A lista 
de escritores agenciados pelos Booktailors pode ser vista aqui. 
Logo no primeiro ano em que organizou o LEV, os Booktailors fizeram 
convidar vários dos escritores que agenciam: Francisco José Viegas, 
Pedro Vieira, Teolinda Gersão, Miguel Miranda, Carla Maia Almeida, 
Jerónimo Pizarro, André Letria, Alex Gozblau (ilustrador que que 
entretanto deixou os Booktailors). Nos anos seguintes, a agência 
diminuiu o número de autores seus no LEV. De pedra e cal, mantêm-se 
apenas Francisco José Viegas, já agendado para este ano ser o cicerone 
do escritor e ensaísta italiano Claudio Magris. 
Fernando Rocha assume que passou a reunir-se com os Booktailors e a 
“separar as águas” entre o LEV e a agência. Já em relação a Viegas, o 
vereador assume que “foi alguém que ajudou a fundar o LEV e enquanto 
eu estiver aqui ele estará cá todos os anos.” 
Quem contesta esta versão é Francisco Guedes, hoje à frente do festival 
literário “Entre Douro”, em Sabrosa, Trás-os-Montes. Guedes diz que 
não deixou o LEV, mas que foi “afastado” com o festival de 2013 
“praticamente preparado, para que a organização fosse entregue aos 
Booktailors”. Guedes acusa ainda esta empresa de funcionar como um 
“braço armado do grupo Porto Editora”. 
Matosinhos, logo ali ao lado da Póvoa de Varzim, certamente a partilhar 
o mesmo público leitor, tem também os seus habitués, entre os quais 
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Inês Pedrosa, Patrícia Reis, Manuel Jorge Marmelo, Fernando Pinto do 
Amaral, Pilar del Rio a representar a Fundação Saramago (fundação 
que entregou a feitura dos seus livros aos Booktailors). 

 
Afonso Cruz é o segundo escritor mais requisitado para festivais literários, 

depois de Francisco José Viegas 
Apesar de Fernando Rocha garantir ao Observador a “separação das 
águas” entre os festivais pagos pela autarquia de Matosinhos e os 
autores dos Booktailors, em 2013 o LEV convidou nove escritores da sua 
agência. Em 2013, apenas cinco (Paulo Moura, Bruno Vieira Amaral, 
Pedro Vieira, Luís Miguel Rocha, entretanto falecido, e, naturalmente, 
Francisco José Viegas). Em 2015 já só estiveram três: Joel Neto, Mário 
Cláudio e Francisco José Viegas. 
Para 2016 já há pelo menos três nomes garantidos: Inês Pedrosa, 
Patrícia Reis e, como já referimos, Francisco José Viegas. 
Voltar ao índice 

Para quem serve um festival literário? 
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Questionados sobre o facto de produzirem festivais públicos sempre 
com os mesmo autores, os Booktailors defendem-se: “Faça-se um 
paralelo com os grandes festivais de música em Portugal para ver que 
muitos dos participantes são repetidos. E isto numa realidade em que o 
leque de escolhas é incomparavelmente maior e onde existem outros 
orçamentos que permitem trazer, por exemplo, muitos estrangeiros. 
Não creio que alguém se queixe por ter repetidamente em Portugal 
Springsteen, U2, Rolling Stones, ou outros.” 
De facto, a recorrência dos convidados é uma verdade em qualquer tipo 
de festival cultural. E uma das suas zonas problemáticas. Seja Avignon, 
Gijon, Rio de Janeiro, Paraty, ou Castelo Branco, os festivais servem 
para legitimar a carreira de alguns autores, sem que isso tenha 
necessariamente que ver com vendas (assim sendo, teríamos que ter em 
todos os festivais José Rodrigues dos Santos e Pedro Chagas Freitas, dos 
mais vendidos em Portugal) ou com a sua qualidade. 
Servem ainda para acelerar a projeção de algumas carreiras apesar do 
discurso festivaleiro falar em renovação, descoberta de novos talentos, 
etc. Parte-se ainda do princípio de que a mera existência de um evento 
dito “cultural” é uma máquina de fabricar público interessado em 
Cultura. Na verdade, sob uma capa de glamour, reproduzido nos media, 
aquilo que fazem os festivais literários é uma “literatura para o povo” 
com tudo o que isto tem de condescendente. 
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Festival Literário Diáspora, Belmonte. Bruno Vieira Amaral, Valério Romão e 

Afonso Cruz 
Segundo a opinião dos Booktailors e dos autarcas entrevistados, o povo 
quer ver sempre os mesmos escritores. Talvez seja por isso que em 
todos os festivais organizados por esta empresa, seja no Funchal ou em 
Belmonte, seja em Cascais ou em Oeiras, estejam sempre presentes 
Valter Hugo Mãe, Afonso Cruz, Inês Pedrosa, Patrícia Reis, Adélia 
Carvalho, Maria Manuel Viana, Pedro Vieira, Júlio Magalhães, 
Laborinho Lúcio, Lídia Jorge, Miguel Real, entre outros. 
Vale a pena consultar os programas dos festivais Fronteira (Castelo 
Branco), Novo Jornalismo (Santo Tirso), Diáspora (Belmonte, 2014, 
2015), Afinidades Electivas (Goethe Institut, Lisboa, 2013), Festival 
Literário de Bragança (2014), Festival da Cultura de Cascais (2015), 
Festival Literário do Romance Histórico (Oeiras, 2015), Festival 
Literário Tinto no Branco (Viseu, 2015), Jornadas Pedagógicas da 
Lousada (2014, 2015), Feira do Livro do Porto (2015). Além da Feira do 
Livro de Bogotá, em 2013, cuja participação portuguesa foi organizada 
pelos Booktailors e contou com nove autores da sua agência. 
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É que, ao contrário dos festivais de música e das suas estrelas, os 
festivais literários são da responsabilidade de entidades públicas, ou 
seja, são total ou parcialmente pagos por todos nós. E a pergunta 
impõem-se: quando se faz um festival literário está a promover-se a 
Cultura portuguesa, ou a carreira de alguns escritores portugueses? 
Questionado pelo DN se havia em Portugal escritores para tantos 
festivais, Paulo Ferreira declarou: “É verdade que não temos tantos 
escritores para tantos festivais”, pelo que tem sido necessário convidar 
cantores, humoristas e outros agentes culturais. Ferreira declarou 
ainda que o seu sonho “era fazer um festival sem escritores”. Uma coisa 
é certa: se esse dia chegar, Francisco José Viegas estará lá na mesma. 
Voltar ao índice 

Mas afinal não há outros escritores em 
Portugal? 
Segundo Paulo Ferreira, dos Booktailors, não há. Mas segundo os 
organizadores dos outros festivais também não há. Assim, todos 
festivais literários e todos parecem enfermar do mesmo mal: Festival 
Folio, em Óbidos, Festival Literário da Gardunha, Festival Literário 
Entre Douro, Sabrosa, Festival Literário de Macau, Festival Tabula Rasa 
em Fátima, Escritaria em Penafiel, Festival Livros a Oeste na Lourinhã 
ou Festival Literário da Madeira no Funchal. Em todos eles o leque de 
convidados repete-se ano após ano. São os mesmos escritores que 
circulam de festa em festança, com as mesmas editoras associadas, as 
mesmas tendências literárias, as mesmas histórias, os mesmos debates. 
O único critério parece ser: se foste àquele também vens a este. Depois 
é só garantir que se passa a fazer parte de uma lista de habitués, como 
nas discotecas e nos restaurantes da moda onde não é preciso cortejar 
o porteiro para entrar. 
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Dois habitués dos festivais literários portugueses: José Manuel Fajardo e a 

companheira Karla Suarez 
Basta uma rápida pesquisa pelos programas destes festivais para se 
duvidar que haja um pensamento definido, estruturado, sobre o que é a 
literatura, o que é a cultura, o que é “dar a conhecer”. Que critérios têm 
estes eventos para todos os anos Valter Hugo Mãe, Afonso Cruz, Ana 
Paula Tavares, Maria Manuel Viana, José Manuel Fajardo, Rui Zink, 
Pedro Mexia, José Luís Peixoto, Tiago Salazar, Miguel Real, Inês 
Pedrosa, João de Melo, Bruno Vieira Amaral, Gonçalo M. Tavares, João 
Tordo, Karla Suarez, Patrícia Reis, Sandro William Junqueira, Pedro 
Vieira aparecerem? Com eles estão também os habituais poetas de 
festivais: Hélia Correia, Filipa Leal, Luís Barreto Guimarães, Renato 
Filipe Cardoso, Ana Luísa Amaral. E os dois intelectuais mais 
requisitados em Portugal, Fernando Pinto do Amaral e Eduardo 
Lourenço. 
Há mesmo o curioso caso da Lourinhã, onde não existe uma livraria mas 
existe um festival literário, que todos os anos convida (estais 
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preparados?): Afonso Cruz e Rui Zink , além de outros incontornáveis 
festivaleiros como: Tiago Salazar, Pedro Vieira, Miguel Real, Nuno 
Camarneiro. É caso para perguntar porque não um consórcio entre 
Afonso Cruz e Rui Zink para abrirem uma livraria na Lourinhã? 
É certo que à exceção do LEV e do Fólio, os festivais não pagam nada aos 
escritores convidados. Coisa que já mereceu um reparo da jornalista e 
escritora Alexandra Lucas Coelho, ela própria muito assídua 
festivaleira. Mas não sejamos ingénuos acerca dos ganhos simbólicos da 
participação num festival: ampla cobertura mediática, subida nas 
vendas, mais divulgação da obra e imagem dos escritores e poetas.

 
Voltar ao índice 

Os invisíveis, os ausentes e os 
esquecidos 
Se há escritores e editoras hiper-representados nos festivais, como é o 
caso óbvio da Quetzal, da Tinta da China, da D. Quixote, da Porto 
Editora, ou da Alfaguara/Objectiva, há outros que permanecem na 
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sombra. Há aqueles que nunca estão nos festivais, raramente estão nos 
media, embora por vezes tenham um papel importante em fazer mover 
as placas tectónicas da cultura literária e poética. 
Um exemplo flagrante é Francisco Vale, da Relógio D’Água, responsável 
pela edição de dois autores que mais agitaram os leitores portugueses 
no último ano: Elena Ferrante e Karl Ove Knausgård. Para além de ser 
a editora de escritores determinantes na literatura portuguesa, como 
Maria Gabriela Llansol ou João Miguel Fernandes Jorge, entre outros. 
Francisco Vale confirmou ao Observador que foi algumas vezes 
convidado para festivais, mas sente, em relação a eles, “uma resistência 
instintiva”. Considera que “os autores perdem a aura de mistério que é 
fundamental para a sua relação com os leitores” e, sobretudo, acha que 
“os festivais são uma forma de as autarquias instrumentalizarem os 
escritores em seu benefício”. “Não considero os festivais literários um 
modo adequado de projetar livros”, conclui o editor. 
Quem também nunca foi visto em festivais foi Vitor Silva Tavares, editor 
da mítica & Etc, ou Manuel Rosa, fundador da Assírio & Alvim e hoje na 
editora Sistema Solar. António Lobo Antunes também não é 
festivaleiro, a não ser que o festival inteiro seja em volta dele como 
aconteceu no Escritaria de 2012. Só o Festival Literário do Funchal 
(depois da saída dos Booktailors da organização) abriu algum espaço 
para vozes que já são incontornáveis na nova poesia portuguesa, como 
Raquel Nobre Guerra, Diogo Vaz Pinto, Vasco Gato ou Golghona Anghel. 
Isto apesar de também por lá terem passado os habituais Agualusa, 
Manuel Jorge Marmelo, Luís Barreto Guimarães, Miguel Real, Valter 
Hugo Mãe… 
Rui Nunes, António Barahona, João Barrento, Luís Quintais ou António 
Mega Ferreira são outros exemplos de autores que raramente ou nunca 
são vistos em festivais, apesar de constituem uma parte viva e pujante 
da nossa literatura. Já para não falar de tantos outros romancistas, 
poetas e ensaístas que nunca foram convidados para um festival 
literário. 
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António Lobo Antunes nunca vai a festivais exceto aqueles onde ele é o 
homenageado, como foi o caso do Escritaria de 2012 
O jornalismo cultural tem aqui um papel crucial. É ponto assente que o 
que faz crescer os festivais é a sua divulgação nos media e não a sua 
descoberta por operários fabris, empregados de café ou bancários. 
Como mostram também os estudos sobre Avignon, décadas e décadas 
de festivais de teatro alargaram o público mas não modificaram a sua 
origem. O operário e o bancário não estão geralmente nas suas 
audiências. 
Se os festivais tendem a convidar os escritores mediáticos, os jornais 
tendem a falar exclusivamente dos que já são famosos. E entra-se numa 
espiral que só pode ser perversa para ambos os lados, pois tudo é 
reduzido aos habitués. E o público não reclama, ou porque não volta no 
ano seguinte, ou porque o festival se tornou o evento em si mesmo; vai-
se ao festival, não se vai à procura de descobrir literatura. 
Este ano, no Correntes d’Escrita, um acontecimento ilustrou bem esta 
mecânica. A marcar os 40 anos da União de Escritores angolanos (UEA), 
as Correntes lá fizeram a mesa redonda sem a tríade habitual (Agualusa, 
Manuel Rui e Ana Paula Tavares), apostando antes nos escritores 
angolanos Lopito Feijóo, Manuel Rui Monteiro e Carmo Neto – contista 
e Secretário-Geral da União de Escritores. Apesar do nosso enorme 
desconhecimento da literatura angolana para lá de Ondjaki, Agualusa, 
etc., nenhum media falou na presença em Portugal destes escritores. 
Como desabafa Ulika da Paixão Franco, assessora da UEA: 
“Fazia-se 40 anos da União e Angola deu-se ao trabalho de se organizar 
e estar presente em Portugal. Creio que foi uma demonstração de 
respeito e afeto. Teve algum eco? Não, não teve e não terá nunca. A falta 
de interesse da imprensa espelha o que é a lusofonia: uma farsa. 
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Odiamo-nos uns aos outros. No entanto, as secções culturais dos nossos 
jornais acharam importante entrevistar a Ana Zanatti – que não é 
escritora – ou destacar o Governo Sombra – que não é literatura.” 
Voltar ao índice 

Festivais Literários: uma arena de luta 
pela visibilidade 
Aqui chegados há várias questões que se impõem: 

1. O que é um festival literário, promoção de cultura, ou 
entretenimento popular? 

2. Que Cultura é essa a que os festivais literários supostamente 
respondem? 

3. Que critérios presidem à escolha dos protagonistas destes 
eventos? 

4. Em que medida é que estes protagonistas, as obras que escrevem 
ou que editam vão ao encontro da dinâmica cultural que se quer 
promover? 

5. A quem se quer chegar? A um público que procura cultura? A um 
público que procura entretenimento? À promoção da leitura junto 
dos mais jovens? Dos mais velhos? 

6. Porque é que os festivais literários em Portugal estão claramente 
ao serviço da promoção do romance e não da poesia ou do ensaio? 

7. Que consequências reais, efetivas terão os muitos milhares de 
euros gastos anualmente em festivais literários, para além da 
promoção de alguns autores e suas obras? 
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Além de presença habitual nos festivais literários, o escritor José 
Eduardo Agualusa é um dos curadores do Folio em Obidos 

Tomemos como exemplo o mega festival literário Folio, em Óbidos, que 
teve a sua primeira edição em 2015 e já está a preparar a de 2016, o que 
mostra que os festivais literários são um negócio que está longe de ter 
atingido o seu pico. Isto significa que alguns escritores terão mesmo que 
começar a pensar numa forma de ubiquidade para poderem não faltar 
a nenhum. É que apesar deste festival ter seis curadores, muitas 
atividades paralelas e muito dinheiro para gastar, as escolhas de 2015 
voltaram a passar por: Afonso Cruz, Patrícia Reis, Karla Suarez, Nuno 
Camarneiro, Fernando Pinto do Amaral, Tiago Salazar, Pedro Mexia e… 
Francisco José Viegas. 
Naturalmente, as entidades promotoras e organizadoras sofrem 
pressões das editoras, dos patrocinadores, para escolherem uns autores 
em detrimento de outros. Neste caso, os grandes conglomerados 
editoriais saem a ganhar. Pois além dos inúmeros recursos financeiros 
que despendem em campanhas de promoção dos seus autores, 
beneficiam ainda da promoção dada aos festivais literários feitos com 
dinheiros públicos. Já as pequenas editoras, apesar de serem a grande 
novidade do panorama literário português, não têm qualquer 
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representação. Em que festival está uma Douda Correria, uma Língua 
Morta, uma Artefacto, uma Averno? 
Os Booktailors confirmam ao Observador que só neste ano se preparam 
para realizar 30 eventos em Portugal e no estrangeiro. Do público leitor, 
espera-se que continue a querer ir ver os escritores famosos à província. 
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Anexo 4: Se eu fosse ao Milhões … 
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Nunca	fui	ao	Milhões	de	Festa.	Uma	miséria.	Calha	sempre	mal.	"Se	não	é	do	cu,	

é	das	calças".	Depois	um	gajo	fica-se	a	roer	durante	quatro	dias	(ou	mais)	com	o	

feed	 (ou	os	 feeds,	vá)	 inundado	de	piscina,	 comezainas	 incríveis,	piscina,	mosh	

incrível,	 piscina,	 histórias	 incríveis,	 piscina...	 Já	 sabes	 como	 é	 (e	 a	 VICE	 vai	

contribuir	na	mesma	para	 isto,	porque	eu	não	vou,	mas	 temos	 lá	 fotógrafa	de	

categoria).	

	

Faz	este	ano	10	edições	que	a	Lovers	&	Lollypops	-	em	parceria	com	o	município	

local,	diga-se	-	te	inferniza	o	fim	de	Julho	com	o	festival	mais	amado/odiado	do	

País.	Há	sempre	aquela	lenga-lenga	do	cartaz	estar	cheio	de	coisas	que	"ninguém	

conhece,	mas	que	daí	a	algum	tempo	toda	a	gente	vai	conhecer".	É	verdade	e	não	

é.	Se	é	certo	que	a	coisa	é	pensada	numa	perspectiva	de	contra-corrente,	também	

é	verdade	que	as	bandas	do	Milhões	são	adoradas	pela	eterna	imensa	minoria.	

Que	os	media	de	massas	entendam	que	o	mainstream	não	as	conhece	é	uma	coisa,	

que	o	público	do	festival	(e	muitos	dos	jornalistas	desses	mesmos	meios)	não	as	
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conheça,	é	outra	 completamente	diferente.	 Enfim,	dissertações	aleatórias	para	

dar	 aqui	 um	bocadinho	de	 corpo	 à	 coisa.	 Certo	 é	 que	 a	 partir	 de	 hoje	 e	 até	 à	

madrugada	de	domingo,	23,	Barcelos	vai	estar	no	centro	do	Mundo	dos	que	 lá	

estão	e	no	centro	dos	ecrãs	dos	que,	como	eu,	não	conseguiram	zarpar.	

A	10ª	edição	do	Milhões	de	festa	está,	pois,	prestes	a	arrancar	(os	teus	amigos,	

aliás,	já	devem	estar	a	armar	a	barraca)	com	a	organização	a	prometer	uma	única	

coisa	a	que	nunca	faltou:	"Subir	o	astral	com	música	de	coordenadas	e	influências	

tão	 dispersas	 e	 desafiantes	 quanto	 soberbamente	 cativantes.	 Serão	 os	 dias	 da	

piscina,	da	boa	onda	e	da	partilha	a	matar	saudades	acumuladas	ao	longo	de	um	

ano	inteiro	de	espera".	Metam	ferros!	

Eu	não	vou,	tu	não	vais,	mas	e	se	fosses?	Ora	bem,	eu	se	fosse	era	isto	que	fazia	

(para	além	dos	concertos,	cujos	horários	podes	consultar	aqui)!	

NECROMANCIA EDITORIAL - PARQUE FLUVIAL DE 
BARCELOS, TODOS OS DIAS 



 
 
 
 

156 
 

 

Punk Comix: Banda Desenhada e Punk em Portugal, de Marcos Farrajota 

(Chili Com Carne, 2017). Procura por isto. 

Tens	mil	e	uma	coisas	a	acontecer	fora	do	recinto	(já	lá	vamos)	e	duas	mil	e	duas	

dentro.	Uma	delas	é	a	passagem	obrigatória	pelo	espaço	Necromancia	Editorial,	o	

mercado	de	edição	independente,	onde	vais	poder	encontrar	publicações	de	BD,	

discos,	fanzines,	cassetes	e	livros	selados	pela	Lovers	&	Lollypops,	chili	Com	Carne	

e	Signal	Rex.	

Destaque	para	a	publicação	comemorativa	dos	10	anos	de	Milhões,	editada	pela	

Chili	Com	Carne,	que	se	 traduz	num	pequeno	 livro	com	capa	de	Rudolfo	e	que	

junta	 histórias	 em	 BD	 de	 Ana	 Caspão,	 André	 Pereira,	 Gonçalo	 Duarte,	 João	

Silvestre,	Joaquim	Almeida,	Marcos	Farrajota,	Ricardo	Martins,	Rui	Moura,	Tiago	

da	Bernarda	e	Xavier	Almeida;	10	histórias	sobre	o	Milhões	de	Festa	2017.	Procura	
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também	 pelas	 recém-lançadas	 Corta-e-Cola:	 Discos	 e	 Histórias	 do	 Punk	 em	

Portugal	(1978-1998),	de	Afonso	Cortez	e	Punk	Comix:	Banda	Desenhada	e	Punk	

em	Portugal,	de	Marcos	Farrajota	(imagem	acima).	

OLHAR COM ATENÇÃO PARA A DECORAÇÃO 
DO RECINTO - TODOS OS DIAS 

Este	ano,	o	recinto	conta	com	as	 intervenções	de	Francisca	Marques,	Fernando	

Almeida	e	Alexandre	Mota,	"responsáveis	por	toda	a	cenografia	do	festival	e	pela	

imagética	que	vai	ditar	o	ritmo	do	pulsar	entre	os	palcos	Milhões	e	Lovers,	e	com	

o	desenho	de	luz	de	Rui	Barbosa	em	todos	os	palcos",	adianta	a	organização.	

O	palco	Lovers	conta	ainda	com	os	esforços	do	artista	KHOM,	responsável	pela	

imagética	ao	vivo	de	nomes	como	Flamingods,	Gum	Takes	Tooth	e	Guardian	Alien,	

entre	outros,	que	estará	durante	todo	o	festival	a	fazer	uma	intervenção	visual	no	

local.	Os	 responsáveis	adiantam	ainda:	 "Mantendo	o	cariz	de	exposição	e	para	

celebrar	a	relação	iniciada	entre	a	Mupi	Gallery,	do	Maus	Hábitos,	e	o	Milhões	de	

Festa,	haverá	também	uma	mostra	com	obras	de	10	artistas	associados	à	galeria	

portuense	em	exibição	durante	todo	o	evento,	no	recinto".	

MILHÕES DE MANOBRAS - PRAÇA DE 
PONTEVEDRA, BARCELOS, 22, DAS 16H00 ÀS 
19H00 
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"Skatomize", foto via Facebook 

Skatomize	é	uma	exposição	que	celebra	o	skate	e	toda	a	sua	cultura,	bem	como	

expressões	 artísticas	 que	 a	 envolvem	 e	 quando	 chegares	 ao	 festival,	 já	 está	

patente	 na	 Casa	 do	 Vinho	 de	 Barcelos.	 Organizada	 pela	 Kate	 Skateshop,	 que	

regressa	à	actividade	a	convite	da	organização	do	Milhões	de	Festa,	a	mostra	pode	

ser	vista	até	dia	23,	entre	as	15h00	e	as	19h00.	Para	a	sxemana	estará	em	Lisboa,	

no	âmbito	do	"Lisboa	Stone	Crushers".	

Mas,	a	presença	do	skate	não	se	fica	por	aqui	e	vai	mesmo	sair	de	portas,	para	

chegar	 à	 Praça	 de	 Pontevedra,	 em	 Barcelos,	 onde	 decorre	 o	 "Milhões	 de	

Manobras".	Um	evento	onde,	dizem	os	organizadores,	"os	skaters	vão	expressar-

se	através	da	tábua,	em	busca	da	manobra	vencedora.	Decorre	no	dia	22,	sábado,	
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das	 16hoo	 às	 19h00,	 com	 co-organização	 da	 Kate	 Skateshop	 e	 do	 colectivo	

barcelense	PAS12.	

MILHÕES DE MATRECOS - ESTÁDIO CROCS 
(RECINTO), 22 

Para	 além	 de	 todo	 o	 aperfeiçoamento	 do	 recinto	 do	 Milhões	 de	 Festa	 (nova	

cenografia,	 novos	 espaços,	 exposições,	 intervenção	 visual	 constante	 no	 palco	

Lovers),	haverá	ainda	um	espaço	para	receber	a	final	do	incrível	torneio	Milhões	

de	Matrecos:	o	grandioso	Estádio	CROCS.	

O	torneio,	organizado	em	colaboração	com	o	Praça	da	Alegria	Futebol	Clube	e	o	

Matrecos	ou	Matraquilhos,	recebe	a	final	no	recinto,	depois	das	pré-eliminatórias	

no	Porto,	em	Lisboa	e	em	Barcelos.	A	finalíssima	acontece	no	sábado,	22,	e	conta	

com	 animação	 do	 carismático	 Paulo	 Cunha	 Martins,	 em	 modo	 Rádio	 Popular	

ambulante.	

PALCO TAINA - RECINTO, TODOS OS DIAS 

Comer	e	beber.	Beber	e	comer.	No	Minho	sejam	minhotos.	Comam	que	nem	uns	

alarves,	comam	bem	e	ouçam	melhor.	No	Palco	Taina,	o	objectivo	é	só	um:	unir	os	

maiores	prazeres	da	vida.	

"Um	 espaço	 onde	 comer	 divide	 protagonismo	 com	 ouvir,	 onde	 o	 aroma	 se	

propaga	 com	 a	 mesma	 intensidade	 que	 o	 som.	 O	 objectivo	 é	 aguentar	 a	

programação	rija	(os	Galgo,	no	vídeo	acima,	tocam	no	domingo,	23,	às	18h05,	por	

exemplo),	com	pesadas	iguarias	locais	e	uns	bons	copos	de	vinho	verde".	Se	eles	

o	dizem,	quem	és	tu	para	contestar?	
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Agora	ide	e	desfrutai	da	vida!	
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Anexo 5: Histórias aos Milhões  
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Ora,	então	pensavam	que	se	livravam	do	Milhões	de	Festa	assim	sem	mais	nem	

menos.	Que	era	só	ir	a	Paredes	de	Coura	e	já	está.	Pois	bem,	meus	caros,	de	Coura	

vos	 daremos	 conta	 em	 breve,	 mas,	 antes,	 há	 que	 encerrar	 Barcelos	 de	 vez.	

Passaram-se	27	dias	úteis	desde	que	a	cidade	minhota	assistiu	ao	arranque	do	

Festival,	a	20	de	Julho	e	12	desde	que	publicámos	a	primeira	parte	do	périplo	da	

Carolina	dos	Santos	pelo	Festival.	Se	bem	se	lembram	dessa	vez	foi	só	comida	e	

manhãs	de	vistas	enevoadas,	mas	prometemos	que	a	Carolina	iria	voltar	com	mais	

fotos	da	 sua	querida	máquina	analógica	e	um	 resumo	 íntimo	e	pessoal	da	 sua	

experiência.	Cá	está	ele.	É	agora.	Sintam	tudo	a	subir	outra	vez.	

Olá,	eu	sou	a	Carolina	e	este	ano	foi	a	minha	sexta	edição	consecutiva	do	Milhões	

de	Festa.	Não	venho	aqui	comentar	concertos	nem	bandas,	que	não	me	cabe	a	

mim	fazê-lo	e	escuso	de	andar	a	mandar	bitaites	à	toa.	Há	pessoas	que	o	fazem	

melhor	que	eu.	Não	tenho	um	jeito	por	aí	além	para	escrever	artigos,	mas	queria	
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só	falar-vos	da	minha	experiência	enquanto	parte	deste	Festival,	destas	pessoas,	

destes	dias	pelos	quais	aguardámos	ansiosamente	todo	o	ano.	

Chegámos	a	Barcelos	na	quinta-feira,	20	de	Julho,	por	volta	das	seis	da	tarde.	Para	

trás,	ficou	uma	viagem	longa	e	apertada	num	carro	de	quatro	lugares	com	cinco	

almas	lá	dentro,	com	direito	a	paragem	em	Aveiro	para	abastecer	com	o	famoso	

hambúrguer	 do	 Ramona.	 Acomodámo-nos	 confortavelmente	 na	 casinha	 que	

arranjámos	ao	pé	do	IPCA.	Depois	de	cinco	anos	a	acampar/dormir	no	pavilhão,	

decidi	que	este	ano	era	para	ser	à	grande,	com	direito	a	cama	a	sério	e	casa-de-

banho	só	para	mim.	Venho	ao	Festival	desde	os	meus	17	anos	acabados	de	fazer	

e	 já	 fui	 desde	 comum	 festivaleira	 a	 trabalhadora	 voluntária.	 Desta	 vez,	 vim	

registar	este	ambiente	e	tentar	mostrá-lo	pelos	meus	olhos.	
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Ok,	voltando	ao	dia	zero.	O	verdadeiro	dia	para	tainar	e	curtir	uns	concertos	ao	

final	da	tarde,	enquanto	matamos	saudade	dos	rojões	e	vinho	verde	do	Minho.	

Este	ano	o	Palco	Taina	mudou	novamente	de	local,	mas	todos	concordámos	que	

era	o	 sítio	perfeito.	 Combinava	 a	 vista	para	o	 rio	 e	 as	 árvores	do	 antigo	 Taina	

(#sdds),	a	comodidade	de	estar	perto	do	recinto	e	da	piscina	e	um	grande	espaço,	

que	permitia	que	toda	a	gente	estivesse	à	vontade.	Aprovámos.	

Bem,	é	isto,	está	a	começar.	Ainda	nem	é	o	verdadeiro	primeiro	dia	e	a	noite	já	é	

memorável,	com	um	set	dos	DJs	da	Casa	que	pôs	toda	a	gente	de	pé	a	mexer	e	

bracinhos	no	ar.	Uma	das	melhores	recordações	com	que	fiquei	destes	dias	foi	aí,	

ao	 estar	 de	 repente	 num	 círculo	 gigante,	 cheio	 de	 gente	 a	 dançar	 uns	 com	os	

outros,	aos	saltos.	Uma	felicidade	tremenda	por	estar	de	volta	àquele	recinto.	
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A	beleza	 deste	 festival	 também	 são	 as	 pessoas.	 Dos	 amigos	 que	 trazes	 da	 tua	

cidade,	acrescentam-se	aqueles	de	todo	o	país	que	revês	ano	após	ano,	aqueles	

aleatórios	que	vão	surgindo,	aqueles	amigos	dos	amigos	dos	amigos	que	passas	a	

conhecer	e	aqueles	que	já	conhecias	mas	cuja	amizade	se	reforça	nestes	dias	de	

convívio	 e	 festa.	 É	 assim	 que	 um	 aparentemente	 banal	 festival	 passa	 de	 um	

conjunto	de	concertos	a	uma	autêntica	rede	social,	em	que	todos	estão	unidos	

pelo	mesmo	espírito.	

Acordámos	no	primeiro	dia	já	um	pouco	tarde,	mas	a	uma	boa	hora	para	marchar	

até	à	piscina.	O	sol	torra-nos	durante	o	percurso	e	começa	a	crescer	a	vontade	de	

nos	 enfiarmos	 na	 água.	 Chegamos,	 pousamos	 as	 toalhas	 e	 ali	 ficamos	 durante	

horas,	alternando	entre	a	molha	dos	pezinhos	na	piscina	dos	putos,	as	conversas	

no	relvado,	o	abanar	do	capacete	junto	ao	palco,	ou	simplesmente	a	voltinha	para	

dizer	oi	ao	pessoal.	De	cidra,	gelado	ou	cocktail	na	mão.	

Em	alternativa,	há	o	Palco	Taina,	com	os	concertos,	o	rio,	a	relva.	Toda	a	atmosfera	

se	 conjuga	 para	 proporcionar	 o	 melhor	 final	 de	 tarde.	 E,	 já	 que	 ali	 estamos,	

podemos	aproveitar	para	jantar	o	prato	do	dia.	Este	ano	andou	pelo	rancho,	pelo	

chili	e	pela	feijoada,	sempre	com	alternativa	vegetariana	–	o	que	é	de	louvar.	E	é	

mesmo	de	louvar	todo	o	trabalho	que	a	equipa	do	Taina	tem	a	cozinhar	tantas	

opções	 de	 refeição	 diferentes,	 desde	 as	 bifanas,	 às	 sandes	 vegetarianas	 e	 às	

salsichas,	 sempre	 eficientes	 e	 incansáveis.	 Quero	 muito	 agradecer	 por	 aquela	

barraquinha	existir,	que	é	coisa	que	não	vemos	nos	festivais	comuns	e	que	tantas	

vezes	nos	salva	o	estômago.	
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Chegada	a	hora	de	jantar,	não	é	só	o	Taina	que	está	à	nossa	espera.	Como	já	referi	

num	outro	artigo,	outra	maravilha	deste	festival	é	a	quantidade	de	opções	para	

comer.	 Barcelos,	 como	 boa	 cidade	 minhota,	 está	 repleta	 de	 restaurantes	 e	

tasquinhas	 onde	 se	 come	maravilhosamente	 bem	por	 um	preço	 acessível.	 Isto	

permite-nos	a	nós,	 festivaleiros,	explorar	e	 ficar	a	o	que	nos	rodeia,	ao	mesmo	

tempo	que	ajudamos	a	economia	local.	Ficam	todos	a	ganhar.	

Outra	 novidade	 bem-vinda	 do	 festival	 foram	 as	 duas	 mesas	 de	 matraquilhos	

disponíveis	para	proporcionar	serões	amigavelmente	competitivos.	A	finalíssima	

do	Milhões	de	Matrecos,	campeonato	que	uniu	Porto,	Lisboa	e	Barcelos	aconteceu	

no	segundo	dia,	por	volta	da	hora	de	jantar.	

Este	segundo	dia	também	foi	memorável	por	outro	motivo:	os	bilhetes	esgotaram.	

Centenas	de	fãs	de	Graveyard,	cabeças	de	cartaz	desse	dia,	desceram	para	junto	
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das	margens	do	Cávado	para	aplaudirem	esta	banda	que	actuou	pela	segunda	vez	

no	Milhões	de	Festa.	Não	me	lembro	de	ver	o	recinto	tão	cheio.	Foi	bom!	Mais	

gente	para	a	festa.	
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Por	falar	em	actuações,	também	foram	bonitos	os	concertos	durante	a	tarde	no	

Paço	dos	Condes	de	Barcelos.	Por	entre	as	paredes	de	pedra,	num	espaço	apesar	

de	tudo	limitado,	Bitchin'	Bajas	tocaram	no	sábado	e	Riding	Pânico	no	domingo,	

tendo	sido	a	sua	10ª	actuação	no	festival.	

Mas,	a	maior	e	mais	curta	 festa	que	aconteceu	nestes	quatro	dias	 foram	os	25	

minutos	de	 Suave	Geração	no	Palco	 Taina,	 no	 final	 de	 tarde	de	domingo.	 Este	

colectivo	assume-se	como	"instigador	do	espírito	domingueiro"	e	a	descrição	não	

podia	ser	mais	adequada.	Todo	o	hype	à	volta	do	merchandising	avistado	durante	

o	 festival	 (autocolantes,	bonés,	 t-shirts,	 tote	bags	e	as	míticas	meias)	culminou	

num	festão	inesquecível	no	último	dia,	com	direito	a	melancia,	melão	e	português	

amarelo.	
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E	assim	se	celebrou	a	10ª	edição	do	Milhões	de	Festa.	Claro	que	muitas	histórias	

ficam	por	contar.	Este	artigo	não	pretende	ser	um	relato	completo	e	fiel	de	um	

festival,	mas	sim	uma	forma	de	vos	deixar	um	cheirinho	da	magia	que	acontece	

em	redor	do	Rio	Cávado.	Tomem	mais	umas	quantas	 fotos	 (abaixo).	Vemo-nos	

para	o	ano.	
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Acabo com aquele que teria sido o melhor encerramento do festival, se o tivesse 

sido – DJ Fitz + MC Quesadilla <3 

 

 

 


