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Resumo 

Guerra Colonial: Que Jornalismo? Como o jornal O Século abordou o início do conflito 

ultramarino português.  

 

O presente trabalho tem como principal objectivo perceber como o jornal O Século 

tratou o início da Guerra Colonial Portuguesa no primeiro semestre de 1961, através da 

análise dos artigos que publicou e foram censurados sobre Angola. Para tal, é feita uma 

incursão sobres os principais debates do jornalismo de guerra, como era encarada a 

profissão de jornalista no Portugal da década de 60 e quem eram os profissionais da 

comunicação enviados para o palco do conflito. O perfil do leitor, como actuava a 

censura e por que processo a informação sobre Angola tinha de passar até ser publicada, 

são outros dos temas em análise.  

 

Palavras-chave: Angola; Estado Novo; Censura; Ditadura; Guerra Colonial; Imprensa; 

Leitor; Jornalismo de Guerra; Opinião Pública; Jornal O Século;  

 

Abstract 

Colonial War: What type of journalism? How the O Século‟s newspaper approached the 

beginning of the portuguese ultramarine conflict.  

 

The main goal of this work is to understand how the O Século‟s newspaper approached 

the beginning of the Portuguese Colonial War in the first half of 1961, basing on the 

analysis of the articles that were printed and those who were censored about Angola. In 

order to do it, is done a journey that talks about the main debates in the war journalism, 

how was the journalist job faced in the 60‟s Portugal and who were the communication 

professionals sent to the conflict scenario. The reader profile, how censorship acted and 

for which processes had the information about Angola been submitted until being 

published, are other of the explored points. 

 

Key-words: Angola; Estado Novo; Censorship; Dictatorship; Colonial War; Press; 

Reader; War Journalism; Public Opinion; O Século‟s newspaper; 
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1. Introdução 

 

(…) O passado traz consigo um índice misterioso, 

que o impele à redenção. Pois não somos tocados 

por um sopro do ar que foi respirado antes? Não 

existem, nas vozes que escutamos, ecos de vozes 

que emudeceram? Não têm as mulheres que 

cortejamos irmãs que elas não chegaram a 

conhecer? Se assim é, existe um encontro secreto, 

marcado entre as gerações precedentes e a nossa. 

Alguém na terra está à nossa espera. Nesse caso, 

como a cada geração, foi-nos concedida uma 

frágil força messiânica para a qual o passado 

dirige um apelo. Esse apelo não pode ser rejeitado 

impunemente (…) [Benjamin 1940: 222] 

 

Raízes. Analisá-las é a melhor forma de conhecer os meandros de uma cultura, 

de um país, são a caixa de recordações que esconde os segredos das vozes que 

emudeceram, são aquilo que passados anos ou séculos nos permitem continuar a estudar 

sopros de ar já respirados. Foi a força messiânica para a qual o passado dirige um 

apelo, de que Walter Benjamin fala em Teses sobre a filosofia da história, que motivou 

a realização desta tese: Guerra Colonial: Que Jornalismo? Como o jornal “O Século” 

abordou o início do conflito ultramarino português.  

O encontro secreto, onde cada geração é dotada da missão de não deixar perder o 

passado referida pelo autor ganha forma quando percebemos que os portugueses sabem 

de cor as datas da I e II Guerras Mundiais, os seus principais actores e confrontos mais 

marcantes, mas pouco conhecem sobre a Guerra Colonial Portuguesa (1961-1974), que 

terminou há menos de 50 anos e cujos muitos dos intervenientes estão ainda vivos. Uma 

guerra que marcou o fim da exploração lusa dos territórios ultramarinos e deixou 

cicatrizes que contribuíram para a construção da identidade de um povo, o português. 

O segundo capítulo desta tese tenta responder à pergunta: Existe o género 

jornalismo de guerra? O jornalismo de guerra é de facto peculiar ou não passa da 

normal prática da profissão num palco diferente? A forma como os repórteres de guerra 



7 
 

se movimentam no terreno, os motivos pelos quais muitas vezes cedem e se 

transformam em meros papagaios dos intentos do exército e mais um veículo para a 

manipulação da opinião pública, os moldes nos quais são geridas as tensões entre 

jornalistas e militares, a capacidade que a cobertura mediática tem para transformar uma 

guerra e alguns dos momentos mais marcantes da história do jornalismo de guerra a 

nível mundial são alguns dos pontos analisados. 

Em seguida, é feita uma apresentação das características e desafios que a 

profissão de jornalista enfrenta em 1961 e, com base nos documentos disponíveis no 

Arquivo Histórico Militar e na Biblioteca da Torre do tombo, do jornalista que é 

enviado para a guerra. Como é seleccionado, que etapas tem de ultrapassar, de que 

forma realiza o seu trabalho em Angola e os entraves que teve de superar. As condições 

para a produção de notícias, os seus deveres de militar miliciano e o não 

reconhecimento do exercício do jornalismo por parte do exército português são outras 

das temáticas importantes abordadas no terceiro capítulo. 

E como o jornalismo perde o sentido se não servir um público, no quarto 

capítulo, é traçado o perfil do leitor de jornais em 1961. Qual era a população 

alfabetizada em Portugal na altura, como os leitores eram induzidos a hierarquizar 

valores de uma determinada forma, e que importância teve o Movimento Estudantil 

como uma voz anti-colonialismo são algumas das questões que serão respondidas. O 

peso da propaganda desenvolvida pelo Estado Novo, que atingiu o seu potencial 

máximo com a distribuição de panfletos, e como estes moldaram mentalidades ao longo 

dos anos são outros do pontos analisados. 

No quinto e sexto capítulos, é feita uma análise empírica da abordagem que o 

jornal O Século fez do conflito colonial em Angola entre Janeiro e Junho de 1961, tanto 

dos artigos publicados como dos censurados. A escolha do diário prende-se com o facto 

de O Século ser aquele que apresenta o espólio mais completo de artigos censurados 

pelo Serviço Nacional de Censura (SNI) no período em análise. Num primeiro 

momento, estava prevista uma análise mais extensa mas, com o desenrolar da pesquisa e 

as limitações de espaço, concluiu-se que o melhor seria limitá-la a um universo 

específico, de tempo e localização geográfica, daí a escolha de Angola entre Janeiro e 

Junho de 1961. 

Assim, numa primeira fase, é elaborado um levantamento de como o início da 

Guerra Colonial marcou o ano de 1961 e a cobertura que o jornal O Século fez do 

acontecimento. Para tal, foi feita uma pesquisa de todas as notícias publicadas no 
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matutino sobre Angola, entre Janeiro e Junho, e a contagem e análise temática das 

mesmas. A principal conclusão a que se chega é que a linguagem utilizada e a forma 

maniqueísta como são transmitidos os dois lados da guerra - as Forças Armadas 

Portuguesas como o herói e os negros nativos como o vilão – contribuiu para uma 

interpretação enviusada e limitada da mesma. 

No último capítulo, depois de ter sido feito o levantamento e análise das notícias 

do jornal O Século censuradas, cortadas e suspensas pelo SNI no período em análise, 

tenta perceber-se quais os temas mais sensíveis para a censura, que tipo de cortes eram 

feitos e quem eram os jornalistas mais censurados. É traçado o percurso das notícias 

oriundas do palco de guerra, das agências de informação e dentro das próprias 

redacções, antes de serem publicadas, de modo a que se entendam as diferentes 

limitações a que eram sujeitas. 

Há uma infinidade de assuntos sobre a Guerra Colonial que nunca foram 

tocados, uma infinidade de caixas cobertas de pó, em arquivos e bibliotecas, ainda por 

abrir, um mundo novo por explorar. A abordagem que o jornalismo fez do conflito 

ultramarino é falada aqui e ali. Algumas publicações sobre a censura, outras sobre o 

perfil do jornalista e ainda aquelas que analisam a opinião pública portuguesa durante os 

anos de guerra. Mas é preciso mais. Cabe a todos nós, não deixar morrer a história, 

muito menos um passado recente sobre o qual ainda há testemunhas vivas que podem 

auxiliar um estudo sério.  

E apesar de nos últimos anos a Guerra Colonial se ter tornado um tema 

relativamente na moda, a maioria dos trabalhos produzidos referem-se à década de 70. 

Poucos são os que dão alguns passos atrás na cronologia. Esta tese é, por isso, uma 

primeira tentativa para trazer à tona alguns assuntos muitas vezes esquecidos. Os 

primeiros passos de um projecto que poderá ter continuidade. 
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2. Jornalismo de Guerra 
 

 

Reportar a guerra, especialmente de combate, tem 

sido desde sempre tipicamente perigoso, exigindo 

grande desenvoltura na recolha e transmissão de 

informação. Os jornalistas podem aceitar sem 

pensar e intencionalmente compactuar com os 

objectivos, ideologias e perspectivas de um dos 

lados do conflito. Ou, em alternativa, podem dar 

sentido à imagem de “grande figura” da 

resistência, combatendo os monopólios de 

informação impostos pelo estado e militares. Estes 

desafios e dificuldades são a essência da 

informação de guerra, que resultam no género 

jornalismo de guerra. [Allan e Zelizer, 2004:26]  

 

Será que podemos falar do jornalismo de guerra como um género? De acordo 

com vários autores que se dedicaram a estudar a temática, para o melhor e para o pior, o 

jornalismo de guerra existe, distingue-se em vários pontos de outros géneros e é um dos 

principais responsáveis pelo grau de entendimento que o público faz de um determinado 

conflito. No entanto, e apesar das suas peculiaridades, como defende José Rodrigues 

dos Santos [2001: 32] “ (…) tende a ser uma metáfora do jornalismo em geral, porque o 

seu micro-universo reflecte em larga escala, embora de uma forma extremada, a 

realidade da informação (…) ”. 

 E é essa forma extremada, com que se tenta entrosar da realidade, que o 

torna especial. Stuart Allan e Barbie Zelizar [2004:4;5;6] falam das características que 

distinguem o jornalismo de guerra e que, apesar de também estarem patentes na prática 

correntes da profissão, são num palco de conflito praticadas e percepcionadas de uma 

outra forma. Em primeiro lugar, as circunstâncias difíceis em que se encontra, num 

ambiente distinto em quase tudo do habitual, fazem com que o repórter de guerra seja 

visto como o aventureiro e as suas experiências encaradas como “mais autênticas” do 

que a dos restantes jornalistas. A questão da objectividade é outro dos pontos que 

merece ser abordado. O jornalista do dia-a-dia é acusado de parcialidade por nutrir 
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sentimentos pela nação, família ou amigos, e geralmente afastado da história em que 

está a trabalhar quando isso acontece. Pelo contrário, o repórter de guerra manifesta o 

mesmo tipo de comentários ou opiniões mas a expressão dos seus sentimentos é bem 

aceite e raramente retirado da história. O mesmo acontece com a utilização da primeira 

pessoa do plural nos relatos de conflitos. Se essa é uma prática proibida no jornalismo 

de redacção, as narrações de guerra estão repletas de expressões que levam a crer que 

jornalistas, militares e nação fazem parte de um todo, ao qual se refere o prenome 

pessoal “nós”. “ A reportagem de guerra, em resumo, exige que as noções daquilo que 

constituem as boas práticas do jornalismo sejam redesenhadas com base em diferentes 

critérios que parecem mais apropriados, critérios contrastantes com a prática corrente, 

devido às circunstâncias desafiadoras [Allan e Zelizer, 2004:26] ”. 

 A tensão entre jornalistas e militares, a incapacidade dos jornalistas para 

questionar a parcialidade das informações a que têm acesso, a sua submissão e 

resignação e a forma como estes factores contribuem para um mau entendimento da 

guerra por parte da opinião pública são outros aspectos importantes. De acordo com 

Oliver-Boyd Barret [Allan e Zelizer, 2004:39], nos mais importantes conflitos 

internacionais dos últimos 50 anos, o papel do jornalismo de guerra tem sido 

“desinformar e ofuscar” e os jornalistas têm falhado quase a todos os níveis: “ (…) Em 

analisar as causas do conflito, em chegarem aos motivos mais profundos, em evitar 

proximidade com a máquina de propaganda estabelecida, em acompanhar e apurar o 

verdadeiro sentido das mudanças estratégicas que ocorrem durante a guerra, e em 

explicar claramente os factores que levam ao fim de uma guerra (…) Em cada um 

destes pontos, o jornalismo de guerra serve os intuitos da propaganda”. 

 Resta saber até que ponto esta não será esta uma visão extremista e 

redutora da profissão. Apesar da inevitabilidade em reconhecer os problemas apontados, 

contrariamente também existem vários indícios que fazem pensar o jornalista como um 

profissional que tenta ir além daquilo que lhe colocam à frente dos olhos, que luta para 

dar a conhecer os dois lados do conflito e ser, por isso, merecedor da “imagem de 

„grande figura‟ da resistência”. A tendência é, muitas vezes, sobretudo no jornalismo 

embedded, a de mostrar apenas um dos lados da guerra, a partir da lente míope facultada 

pelas milícias do seu país, porque é mais fácil a acomodação à ordem existente. Mas 

não é menos verdade que ao longo dos séculos a relação entre jornalistas e militares foi 

muitas vezes tensa e quase antagónica porque ambos procuram (ou assim o deveriam) 

ângulos opostos. Enquanto o papel dos primeiros é conseguir o máximo de informação 
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possível sobre toda a amplitude do conflito, aos segundos cabe limitar o acesso à 

mesma, enviusá-lo para que apenas aquilo que interessa chegue a ser do conhecimento 

dos jornalistas que estão no terreno e, consequentemente, da opinião pública. 

 Sobre este tema Carlos Santos Pereira [2005:16,17] diz que a 

convivência entre jornalistas e militares sempre foi atribulada em cenários de guerra e 

que “a simples evocação do relacionamento [entre ambos] (…) leva de imediato a uma 

espécie de axioma: o do inevitável choque entre o cronista e o guerreiro. (…) Os 

jornalistas representam por princípio a abertura, o direito de questionar, o pluralismo – a 

própria essência da democracia. Os militares vivem sob o lema de regras e 

regulamentos, de disciplinas, de hierarquia, de uma cultura homogénea e fechada – se 

não algo hostil para os forasteiros.” A troca de “mimos” entre militares e jornalistas é 

aliás uma constante ao longo da história. Os primeiros acusam os segundos de “ 

incompetência, inconsciência e ausência de escrúpulos” e os jornalistas queixam-se do 

secretismo utilizado pelo exército para esconder a guerra. 

 No entanto, seria ingénuo pensar que esta relação não sofre 

frequentemente importantes mutações. São cada vez mais os exemplos em que militares 

e media convivem lado a lado sem percalços de maior. Como referem Stuart Allan e 

Babie Zelizer [2004:3], “ (…) enquanto o papel do correspondente de guerra tem sido 

associado a uma certa visão romântica, na verdade está envolto numa série de 

problemas associados com fidelidade, responsabilidade, verdade e equilíbrio. Problemas 

que de tempos a tempos também sucedem no jornalismo do dia a dia, mas a sua 

aparente dificuldade de resolução em tempos de guerra coloca desafios que levantam 

questões acerca da prática do jornalismo (… )”. Santos Pereira [2005: 365 fala] refere 

que foram várias as situações em que ambos “(…) diluíram os seus problemas face aos 

imperativos traçados pelas instâncias políticas (“interesses nacionais”, grandes 

“coligações” apadrinhadas pelos media…) (…) porque na maior parte dos casos os 

media são incapazes de „ir além do primeiro impacto‟, e raramente ousam questionar as 

versões „oficiais‟, os cenários apadrinhados pelo poder ou pelas elites, os consensos de 

que se tornaram eles próprios instrumentos (… ) ”. José Rodrigues dos Santos [2001:50] 

resume o que acontece: “As máquinas militares controlam os movimentos dos 

repórteres, criam acontecimentos para eles noticiarem, gerem o fluxo informativo em 

função do que percebem ser as motivações da imprensa, concebem mecanismos 

censórios subtis, embora, por vezes sejam obrigadas a adaptar o seu comportamento à 

imagem mediática que querem projectar. Seria interessante argumentar que estes 
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fenómenos são características exclusivas da cobertura informativa dos conflitos 

armados, mas nada seria mais errado. Na verdade, é esta a realidade da informação 

quotidiana, das notícias sobre a política e das reportagens sobre a sociedade”. O 

jornalismo acaba, assim, normalizado, abafado e denegrido perante as circunstâncias. 

 E, se assim é, é fundamental falar-se do conceito de opinião pública, da 

forma como esta é formada e formatada e a percepção que faz dos conflitos tendo em 

conta estes padrões. A partir do momento em que os jornalistas começam a ir para a 

guerra, a opinião pública passa a ter uma palavra importante a dizer sobre o conflito. Os 

estados de alma da população, como refere Santos Pereira [2005:15] passam a ser um 

factor preponderante. Em simultâneo, os militares começam a jogar com esta nova 

condicionante e a controlar ainda mais a informação transmitida porque que têm perfeita 

noção da poderosa arma que têm pela frente. Como referiu Marshall Mcluhan no final 

do conflito, em 1975 “a televisão trouxe a brutalidade da guerra ao conforto da sala de 

estar. O Vietname foi perdido nas salas de estar da América, e não nos campos de 

batalha do Vietname”. 

 Ou seja, a opinião pública é tão poderosa que tem força suficiente para 

fazer perder uma guerra. Quando o exército tomou consciência desta força, tentativas 

para limitar o trabalho do jornalista, tanto no terreno como fora dele, tornaram-se 

crescentes, com o objectivo de abrilhantar à sua maneira o que chegava à população. Tal 

como defende Santos Pereira [2005:22], “a „síndrome do Vietname‟ terá sem dúvida 

pesado nas restrições impostas pelos responsáveis militares norte-americanos e 

britânicos à cobertura pela imprensa dos conflitos que as forças americanas e britânicas 

se viriam envolvidos nos anos seguintes.” Mais tarde, a primeira emissão em directo de 

imagens dos bombardeamentos americanos sobre Bagdade, durante os anos 90 na 

Guerra do Golfo, trouxe de novo à tona esta questão e os militares voltaram a sentir na 

pele a capacidade dos media para influenciar a opinião pública. Depois disso, seguiu-se 

uma altura de grande propaganda e una rigorosa censura em palco de guerra. Ora, “ (…) 

o impacto dos media representa incontestavelmente um elemento de pressão sobre a 

margem de manobra dos decisores políticos e militares. (…) [Estes] assumem a 

iniciativa da informação, procurando enquadrar o trabalhar dos jornalistas – ou mesmo, 

em certas ocasiões, contornando os próprio media no acesso à opinião pública. [Santos 

Pereira, 2005:25]”.  

  Assim sendo, o grande problema é que o jornalista (por preguiça, medo 

ou comodismo) tem vindo a revelar ser pouco eficiente para contrariar as limitações que 
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lhe são impostas, a colocar perguntas pertinentes. Como exemplo, a Guerra do Iraque 

em 2003 onde ainda está por explicar como os media não souberam/informaram sobre o 

desarmamento químico - o principal motivo apresentado pelo governo americano para 

dar início ao conflito - que já havia ocorrido no país anos antes. O facto de ainda hoje a 

opinião pública mundial não conseguir explicar claramente como se começou e acabou 

este conflito é um exemplo das muitas lacunas da informação de guerra. 

 Não existe ainda uma resposta una sobre o que deve prevalecer: A 

liberdade jornalística ou a protecção das vidas humanas e os interesses de Estado? São 

variáveis opostas, quanto maior for a liberdade jornalística, maiores serão os riscos que 

soldados e população corram perigo e que os objectivos do exército não se concretizem. 

Mas não terão as pessoas direito a saber a verdade, os motivos pelos quais o seu povo é 

enviado para a guerra e regressa, muitas vezes, com traumas para o resto da vida? 

 Em Portugal, é com a Guerra Colonial que os jornais e televisões 

nacionais vão enfrentar o maior desafio alguma vez lançado ao jornalismo português. 

Nos capítulos seguintes, abordar-se-ão a forma como todas estas questões foram 

tratadas pelas tropas e jornalistas enviados para África. Com um Governo ditatorial e 

um país que se envolve numa guerra mal vista pela comunidade internacional, os 

conflitos entre militares e jornalistas e as mais diversas técnicas utilizadas para manter a 

opinião pública na ignorância são levados ao extremo. 
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3. O Jornalista em 1961 

 

a) Acesso à profissão, distribuição geográfica e salários 

 

(…) Durante estas décadas sombrias, o jornalismo 

e os jornalistas iam-se transformando, de uma 

forma mais ou menos rápida, mais ou menos 

profunda, e a cultura profissional e a constituição 

da profissão iam avançando e ganhando novos 

contornos, cujos reflexos viriam a perdurar no 

tempo. [Correia e Baptista, 2004:11] 

 

 Apesar de todas as condicionantes que marcaram a década de 60 - o 

início da Guerra Colonial, a pressão internacional para a descolonização, a contestação 

estudantil contra a política opressiva do Estado Novo, e o consequente aumento da 

opressão de opiniões divergentes ao regime (a censura foi aprimorada ao máximo no 

início dos anos 60) - o jornalismo nacional sofreu transformações profundas tornando-se 

numa profissão com mais regras onde os seus profissionais travaram uma luta acérrima 

por melhores condições de trabalho. 

 Ana Cabrera (2004) descreve a geração de jornalistas de 1961: “ (...) É 

uma geração cujo centro de gravidade se situava no vasto território da oposição ao 

regime e que congregava em seu torno uma amálgama pouco definida do ponto de vista 

ideológico – católicos, republicanos, comunistas. As suas reivindicações estruturaram-

se em torno dos direitos de autonomia da universidade e consubstanciam-se numa série 

de acções públicas que abrangem as academias de Lisboa, Coimbra e também do Porto, 

embora com uma representação mais restrita” (…) ”. 

 Nesse ano, a única exigência para entrar no quadro redactorial de um 

jornal era ter mais de 18 anos. A partir do primeiro dia de trabalho, a admissão do 

jornalista ficava condicionada por dois meses, passado esse período passaria a ter os 

mesmos direitos dos restantes profissionais da sua categoria.
1
 Depois de em 1951 ter 

                                                           
1
 Só a partir de 1966 passou a ser exigido o segundo ano dos liceus, ou o equivalente, para entrar no 

jornalismo; 

 



15 
 

sido estabelecido o primeiro Contrato Colectivo de Trabalho (CCT), só podiam ser 

feitos despedimentos por justa causa e foram criadas indemnizações para os casos que 

não cumprissem a lei em vigor. 

 O CCT fixou um horário semanal de 36 horas e o direito a um dia de 

descanso por semana, que não poderia ser no dia a seguir ao profissional ter estado de 

piquete. Fora desta regra, estavam os jornalistas adjuntos da redacção e os chefes de 

redacção que tinham direito a isenção de horário. No mesmo contrato, era ainda 

definido que os profissionais dos jornais tinham o dever de sigilo profissional e de 

respeitar as hierarquias
2
.  

 A profissionalização do jornalismo foi outra das lutas travadas pela 

classe durante estes anos. A formação profissional era uma assunto tratado com 

displicência e alguns consideravam-na desnecessária quando comparada com outros 

factores muito mais importantes como a vocação ou a intuição. Não eram poucos os 

jornalistas que partilhavam da opinião dos jornalistas franceses do século XIX: “O 

verdadeiro jornalista não se faz. Nasce feito”. 

 Curiosamente foi também em 1961 que se realizou em Portugal o 

primeiro curso de jornalismo, no Instituto Superior de Ciências Sociais e Política 

Ultramarina (na altura Instituto Superior de Estudos Ultramarinos). Patrocinado pelo 

Centro de Estudos Políticos e Sociais da Junta de Investigações do Ultramar, o Prof. 

Adriano Moreira, então director do curso, publicou todas lições proferidas durante o 

mesmo, na obra Curso de Jornalismo publicada na colecção Estudo de Ciências 

Políticas e Sociais
3
. Até então, e durante os 18 anos que se seguiram - visto que o 

primeiro curso de jornalismo universitário (Comunicação Social) só viria a surgir em 

1979 na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa -, eram 

jornalistas aqueles que escreviam bem ou tinham formação noutras áreas. 

                                                           
2
 Caso a lei não fosse cumprida, tanto os jornalistas como as empresas estavam sujeitos a sanções que 

poderiam implicar repreensão verbal ou registada por parte do superior hierárquico, despedimento – para 

os jornalistas – e multas para as empresas entre 100$ e 500$ por cada profissional contra o qual se 

verificasse a infracção; 
3
 As principais matérias ensinadas foram sobretudo teóricas e algo politizadas (Técnicas de Direcção, 

Edição e Preparação de Jornais, Órgãos de Opinião e órgãos de Informação, Ética e Responsabilidade 

no Jornalismo, Tendências Actuais da Imprensa, Considerações sobre o Regime Jurídico da Imprensa e 

O Jornalismo e os Modernos Meios de Audiovisuais), permanecendo imensas lacunas na preparação dos 

aspirantes a jornalistas; 
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 A profissão era exercida de uma forma amadora e esteve nesse período 

envolta de um certo glamour. Não eram poucas as histórias de profissionais que 

terminavam os seus textos já alcoolizados ou daqueles que, depois de saírem do jornal, 

se encontravam com os colegas de redacção para beber um copo na esplanada de um 

café. “ (...) O jornalismo era uma profissão com horários nocturnos, sobretudo nos 

jornais matutinos, e sempre associada a uma certa boémia favorecida pelos mesmos 

horários (…) [Gomes Bandeira:1999] ”. 

 Em 1961 estavam registados no Sindicato Nacional de Jornalistas (SNJ) 

360 profissionais
4
. De acordo com os Estatutos do Jornalista, para ter acesso à carteira 

profissional, era obrigatório o registo no Sindicato mas atendendo a que só eram 

considerados jornalistas indivíduos que pagassem imposto profissional e exercessem há 

mais de um ano a profissão de forma efectiva e remunerada, o número estará bastante 

abaixo da realidade
5
. Fora do espectro, ficavam todos aqueles que trabalhavam na 

televisão ou na rádio, em jornais desportivos, em publicações periódicas e regionais, os 

colaboradores, directores e subdirectores dos jornais diários ou os que evitavam pagar 

as quotas, mantendo-se na ilegalidade
6
.  

 A maior parte dos jornalistas (74%) exercia a profissão em Lisboa onde 

se concentravam grande parte das publicações diárias. Apenas 19% trabalhava no Porto 

e 6,4% nas restantes regiões do País
7
. Esta é uma tendência constante até ao final da 

ditadura, em 1974. Profissão desde sempre maioritariamente masculina, a percentagem 

de mulheres a exercê-la durante a ditadura é quase nula (3%)
8
.  

 A luta por melhores salários e o sentimento de injustiça relativamente ao 

reconhecimento dado à profissão pelas empresas de media foram as duas principais 

lutas na profissão. Em 1961, os salários eram pautados pela revisão salarial que havia 

                                                           
4
 Os números disponíveis dos jornalistas que pagavam imposto ao SNJ são relativos a 1960 e dão conta 

de 347 profissionais. No entanto, de acordo com o Relatório e Contas do SNJ de 1961, é referido que 

nesse ano morreu o jornalista Fernando Assunção e foram admitidos 14 sócios efectivos, entre os quais 

uma mulher: Natércia Ribeiro de Oliveira Freire; 
5
 Só eram considerados jornalistas, aqueles que exercessem funções de chefe e subchefe de redacção, 

redactor, repórter, fotógrafo ou correspondente de agências telegráficas nacionais e estrangeiras; 
6
  Em 1962, o SNJ alterou os estatutos e passaram a ser aceites como sócios do Sindicato os directores, 

subdirectores e directores adjuntos dos jornais diários e os jornalistas que vivessem exclusivamente da 

imprensa desportiva. Embora esta última alteração só tenha sido efectivada em 1970; 
7
 O facto de ser atribuída carteira profissional aos jornalistas que trabalhavam na imprensa diária levou a 

que estes se localizassem maioritariamente em Lisboa e no Porto, as cidades com mais matutinos; 
8
 De acordo com os dados fornecidos em “Os Jornalistas Portugueses 1033-1974” de Rosa Maria 

Sobreira; 
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sido feita em 1956. Nessa altura, a intenção da direcção do Sindicato, liderada pelo 

jornalista Alfredo Gândala, era elevar o ordenado mínimo para 2000$00, 

independentemente da categoria do jornalista. Contudo, esta alteração nunca chegou a 

ser feita.  

 Em 1961, os jornais que melhor pagavam aos seus trabalhadores eram O 

Século, Diário de Lisboa e Diário de Notícias. Os redactores de O Século ganhavam 

entre 3000$00 e 6800$00, os do Diário de Notícias e do Diário de Lisboa entre 

3000$00 a 6000$00, valores bastante acima dos repórteres que atingiam um tecto 

salarial de um máximo de 3200$00, no Diário da Lisboa, 3000$00 no Diário de 

Notícias e 2800$00 no O Século. Quase todas as empresas pagavam os valores mínimos 

estabelecidos nos mapas salariais e os repórteres eram, a seguir aos estagiários, a 

categoria mais mal paga. 

 

 

b) Os jornalistas enviados para a guerra 

 

(…) Os jornalistas enviados para cobrir a Guerra 

Colonial foram poucos, cuidadosamente 

escolhidos pelo SNI e pelos serviços militares. 

Eram escrutinados pelos próprios jornais, cujas 

direcções se comprometiam a cumprir as regras 

estabelecidas à priori (…). [Letria, 2011] 

  

 Quando se fala nos jornalistas enviados para as colónias ultramarinas 

para cobrir a Guerra Colonial é importante fazer a distinção entre dois momentos: O 

primeiro, no início de 1961, em que profissionais das televisões e jornais se 

encontravam em Angola a cobrir várias temáticas relacionadas com o país, não 

esperavam o eclodir dos conflitos e tornaram-se repórteres de guerra por fruto das 

circunstâncias. E um segundo, mais tardio e depois dos tumultos de 4 de Fevereiro de 

1961, aquele a que se refere Joaquim Letria. Aqui, os jornalistas já eram enviados 

embedded no exército e destacados com a missão de cobrir a guerra. Enquanto os 

primeiros gozavam de uma liberdade de abordagem, estando o seu trabalho sujeito 

sobretudo à censura prévia exercida pelo SNI, os segundos tinham de lidar com uma 
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repressão bastante mais complexa, levada a cabo pelos militares que muitas vezes 

limitavam o fluxo de informação na sua origem, não permitindo sequer que esta 

chegasse a ficar à mercê da decisão dos serviços de censura. 

 Era aliás pelas mãos da censura militar que passava a aprovação dos 

enviados especiais e as grandes reportagens de guerra. “As notícias do dia eram 

enviadas pelos correspondentes em África e muitas delas escritas pelos serviços do 

próprio exército. As fontes das notícias das agências portuguesas como a ANI e a 

Lusitânia eram sobretudo correspondentes próprios, contratados em Angola oficial ou 

informalmente (informadores ou stringers), e jornalistas que tivessem viajado para 

África e dispusessem de informações”, explica Joaquim Letria então jornalista da 

agência Associated Press (AP) (2011). 

 Os jornalistas enviados para África iam embedded na Força Aérea, 

Marinha e Exército e acumulavam à sua profissão as funções que lhe eram atribuídas 

como militares milicianos (podiam andar armados mas não integravam os quadros das 

Forças Armadas). Eram mais um a combater e apenas quando surgia a oportunidade 

conseguiam escrever e registar com máquinas fotográficas ou câmaras de filmar aquilo 

com que se cruzavam. O exército não lhes dava margem de manobra para abordar temas 

além daqueles que considerava enquadrarem-se nos seus planos de combate. Além 

disso, no final, todos os seus trabalhos eram alvo de uma rigorosa avaliação, antes de 

serem enviados para a metrópole. Em palco de guerra, ser jornalista significava ser um 

soldado comum, cujo envio para África tinha de se aprovado pelo exército e estava 

sujeito às regras restritas e movimentações limitadas impostas aos militares. Só quando 

possível, se podiam dedicar àquela que era encarada pelas Forças Armadas como a sua 

segunda actividade: O jornalismo.  

  Por isso, avançar um número sobre quantos foram os jornalistas enviados 

para cobrir a Guerra Colonial é uma tarefa praticamente impossível. Os profissionais da 

comunicação eram registados como militares milicianos, estatuto que segundo as leis do 

exército era incompatível com a profissão de jornalista. “Aos militares em serviço na 

RMA é vedado o exercício da profissão de jornalista. A colaboração eventual em órgãos 

de Imprensa ou da Rádio obriga a prévia autorização do General Comandante da RMA 

sobre requerimento dos interessados. Todos os artigos que contenham qualquer 

referência a actividades militares são enviados pelas vias de comando (…) para censura 

antes da sua publicação ”, dizia o Plano de Informações de Janeiro de 1964 da 2ª 
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repartição do Quartel General da Região Militar de Angola [RMA] 
9
. No caso do jornal 

O Século, foram três os jornalistas que escreveram a partir de Angola ao longo do 

primeiro semestre de 1961. L
10

., Adelino Tavares e Dr. Domingos Mascarenhas, o 

primeiro encarregava-se sobretudo das notícias mais curtas e acontecimentos do dia, 

enquanto os dois últimos se dedicavam às grandes reportagens, artigos de opinião e 

especiais. 

 O mesmo documento chama ainda atenção para o facto de ser proibido 

aos militares angariar madrinhas de guerra
11

 que escrevessem directamente para 

“revistas, jornais, emissoras de rádio e organismos diversos” e de trocar com elas 

qualquer tipo de informação de carácter militar. Os soldados enviados deveriam ser 

seleccionados com o maior cuidado “ (…) no sentido de só deixar na província 

elementos verdadeiramente válidos (…) [enquanto] (…) os maus elementos deveriam 

regressar à Metrópole onde, a sua perniciosa acção é menos nefasta do que em 

Angola”
12

.  

 Se os jornalistas escolhessem algum tema de que gostassem tratar tinham 

que antecipadamente pedir autorização ao exército que só permitia a sua cobertura caso 

fosse do seu interesse
13

. O Ministério do Exército não só controlava todas as notícias 

enviadas para a metrópole sobre os territórios ultramarinos, como também fazia 

encomendas para serem divulgadas nos órgãos de informação nacional. Por exemplo, a 

5 de Julho de 1961, enviou uma carta pedindo à Emissora Nacional e à imprensa diária 

de maior expansão que divulgassem por todo o país a notícia de que “as tropas seguem 

de esplêndida saúde e óptima moral” visto se tratarem de dois órgãos ouvidos e lidos 

“por todas as famílias dos militares”
14

. Isto quando, apenas cinco dias antes, as Forças 

Armadas tinham enviado um comunicado oficial referindo a morte de 50 militares entre 

                                                           
9
 Arquivo Histórico Militar; Fundo 7/B; Série 13/4, Caixa 269, Número 32; 

10
 Esta era a inicial com a qual assinava o jornalista cuja identidade não foi identificada; 

11
 Mulheres com quem os soldados trocavam correspondência. Tinham como função apoiá-los 

moralmente, dar-lhes força e coragem. Deviam ainda estabelecer contacto com a família do seu afilhado e 

ampará-la em tudo o que fosse possível, tanto moral como materialmente; 
12

 Anexo ao Relatório Psicossocial de Setembro de 1963; 
13

 A 17 de Fevereiro de 1967, Francisco Pinto Balsemão, então director do jornal Diário Popular, pediu 

permissão por escrito, através de uma carta, ao Ministro do Exército Joaquim da Luz Cunha para abordar 

no seu jornal temas como: a) a assistência médica às tropas em serviço no Ultramar; b) os mutilados de 

guerra; c ) os principais problemas dos desmobilizados; d) os reformados; e) O trabalho do Exército e da 

Polícia. A resposta ao seu pedido chega a 17 de Fevereiro de 1967 com a autorização para que todos os 

temas propostos sejam tratados desde que se “reportem apenas aos problemas do Exército” porque os 

relacionados com a guerra no Ultramar “dizem essencialmente respeito ao Exército, pelo que só este 

departamento dispõe dos elementos necessários ao seu desenvolvimento.”; 
14

 Arquivo Histórico Militar; Fundo 6/I, Série 14, Caixa 482, Número 6; 
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4 de Fevereiro e 30 de Junho. O exército era, sem dúvida, a entidade que mais 

informação possuía sobre o que se passava em territórios ultramarinos - eram-lhe 

mensalmente enviados relatórios de contra-informação com uma descrição detalhada de 

todos os acontecimentos, guerrilhas e baixas – mas também a instituição que melhor 

protegia o seu acesso privilegiado às notícias
15

. 

 Quanto ao critério de selecção, por parte dos meios de comunicação dos 

profissionais enviados para África, a importância dada pelo regime à família tinha um 

papel preponderante na escolha. Aqueles que não tinham mulheres e filhos, eram os 

primeiros a ser escolhidos. Horácio Caio (2007)
16

, jornalista da RTP que cobriu os 

distúrbios de 4 de Fevereiro e 15 de Março de 1961 em Angola
17

, conta que quando 

voltou para Portugal foi o facto de ter mulher e filhos que interpelaram a sua já 

agendada ida para a Índia. O jornalista Neves da Costa foi a opção: “O Manuel Figueira, 

chefe de informação na altura, tinha que nomear alguém e aquilo não era brincadeira 

nenhuma, escolheu os únicos solteiros. Fui eu, com 30 anos, e o Serras Fernandes com 

27. „Tu és muito nervoso Neves da Costa‟, dizia-me o Manuel Figueira. Deixe lá que eu 

vou, respondia. E assim foi”, relembra o também jornalista da RTP na altura (2007). 

 A forma como a informação chegava às agências, e posteriormente aos 

jornais, também variava. Geralmente, e depois de terem sido autorizadas pelo exército, 

as notícias eram enviadas como telegramas por correio e as imagens entregues na TAP 

com a indicação de que, em Lisboa, estivesse alguém para recebê-las. Claro que era 

difícil para os jornalistas esquecerem-se da sua verdadeira essência e não foram raras as 

vezes em que tentaram contornar o sistema enviando textos e bobines por pessoas que 

vinham de barco: “Depois de já termos filmado os ataques ao aeroporto de Goa, o 

                                                           
15

 Por não disporem de um serviço de informações estruturado, as Forças Armadas recolhiam informação 

através das suas unidades operacionais. Era sobre a sua alçada que passavam documentos importantes, 

notícias, interrogatórios a prisioneiros e escutas de rádio com interesse para as operações. Dispunha ainda 

de um serviço de fotografias aérea que assegurava a cobertura das mesmas. A informação institucional, 

que possibilitava aos comandantes terem uma visão geral do que acontecia, era transmitida em 

documentos específicos: Relatórios periódicos de informações – Perintrep; Sumários de informações – 

Intsum; Relatórios suplementares – Supintrep; 

 
17

Exemplo de um jornalista que cobriu a guerra por acaso do destino: “Quando fomos para Angola, íamos 

fazer documentários sobre o surto de progresso na colónia, em Luanda, Lobito e Benguela. De repente, 

tivemos que cobrir a guerra (…). Uma câmara Pallard de 16 mm e uma máquina portátil de captação de 

som eram os únicos instrumentos de que dispunham os enviados-especiais da RTP. O jornalista captava o 

som, que fazia a sincronização com as imagens da máquina de filmar, isto em simultâneo”, descreve 

Horácio Caio (2007); 
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avanço das milícias e o ataque ao Afonso de Albuquerque, embrulhei as bobines com os 

meus apontamentos e entreguei-as ao goês que nos tinha trazido e ia fugir num barco 

para Itália, debrucei-me sobre o navio e disse-lhe: - Entregue isto na RTP se faz 

favor”, relembra Neves da Costa um dos episódios que viveu na Índia. Os contactos 

com a redacção eram mínimos, as conversas telefónicas poucas e reduzidas e muitas 

vezes o Ministério do Exército fazia circular informações falsas para serem transmitidas 

para a metrópole. 

 Quanto à produção de notícias, a receita variava nos seus condimentos. 

Depois dos repórteres captarem a informação – respondendo ao onde, como, o quê? - 

tudo era tirado do seu contexto, do espaço e do tempo onde havia sucedido, para ser 

editado. Ao chegar à redacção o editor ocupava-se da notícia, da sua contextualização, 

para depois esta ser colocada em determinada ordem no alinhamento, ou nas páginas 

dos jornais. O material era enviado em bruto (textos, imagens e bobines) para a 

metrópole e quem montava nunca podia esquecer que antes do destinatário final – o 

público -, a publicação do trabalho teria ainda de ser aprovada pela censura. 

 A relação militar-jornalista estava também longe de ser fácil. O exército 

tratava com resguardo os profissionais da comunicação e fazia de tudo para que o 

trabalho dos jornalistas não escapasse ao seu controle. “Os militares desconfiavam dos 

jornalistas, boicotavam-nos o trabalho. Chegámos à conclusão que não podíamos contar 

com eles”, recorda Neves da Costa. E as dificuldades passadas também eram muitas
18

. 

Em palco de guerra, as regras impostas pelo exército aos seus soldados eram as mesmas 

aplicadas aos jornalistas. De acordo com a IV parte do 1º volume do Regulamento Geral 

do Serviço do Exército de 1962
19

, referente à regulamentação do serviço militar, era 

feita a recolha das impressões digitais de todos os recrutas que deveriam constar da 

matrícula, da caderneta militar e da ficha sanitária. Estes deveriam ainda comparecer na 

escola regimental da unidade onde dois professores fariam um exame para apurar as 

suas habilitações literárias e classificá-los por grupos. Aqueles que depois da avaliação 

médica fossem tidos como aptos, teriam de se apresentar na barbearia para que o seu 

cabelo fosse rapado e a barba feita, posteriormente eram conduzidos ao balneário onde 
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 “Em Angola estive mais de 30 dias sem tomar banho, nem sequer me podia descalçar. Cheguei a lavar 

os dentes com limonada. (...) Na Índia, deixámos de ter contacto com tudo. No campo de concentração só 

pensávamos: Quanto tempo mais vamos estar aqui? Como é que vai ser? Era um vazio, cada dia que 

passava perdia objectivos”, recorda Serras Fernandes, operador de câmara da RTP [2007]; 
19

 Arquivo Histórico Militar; Fundo 6J; Série 2, Caixa 531, Número 14; 
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era feita a distribuição do fardamento, de acordo com a estatura, e a marcação com o 

número de ordem. 

 As tropas deveriam ir preparadas para viver em condições difíceis e a 

retirar rendimento de todos os recursos locais. Para isso, o conhecimento dos recursos 

alimentares e medicinais disponíveis na natureza, a prática de tiro de caça e o 

conhecimento de tácticas para manter boas condições físicas eram requisitos 

fundamentais
20

. No total, e de acordo com o Plano de Acção Psicológica nº 1, são mais 

de uma centena de alíneas os procedimentos práticos que deveriam ser cumpridos para 

evitar percalços
21

. O protocolo a seguir era rígido mas, entre as tropas, os momentos de 

lazer e descontracção também existiam. Nos Relatórios de Acção Psicossocial em 

Angola
22

 - onde era feito um levantamento mensal da integração das tropas com os 

nativos e da assistência médica escolar e religiosa que era desenvolvida para a sua 

integração - há referência a jogos entre grupos de militares e civis nos festivais 

desportivos e culturais e à realização de espectáculos de teatro e de música - com 

instrumentos oferecidos pela Fundação Calouste Gulbenkian que eram tocados pelos 

militares.  

 Foram inclusive criados jornais que tinham como única função a 

distracção das tropas, sendo o surto da imprensa militar em 1961 outro dos dados a 

destacar. Só nesse ano foram lançadas mais publicações militares (357) do que em todos 

os anos antecedentes (262)
23

. Tal fenómeno relaciona-se com o eclodir da guerra e o 

papel particularmente importante que a comunicação passa a ter neste contexto. Em 
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 De acordo com o processo nº 8.10 relativo à descritiva sobre a instrução no Ultramar. Arquivo 

Histórico Militar; Fundo 6J; Série 27; Caixa 612; Número 4; 
21

 “ (…) Ao lado do condutor convém ir outro condutor ou pelo menos um soldado que saiba deitar a mão 

à viatura e travá-la em caso de necessidade (…); (…) O intervalo entre as viaturas deve ser reduzido ao 

mínimo indispensável. Viatura isolada é quase sempre objecto de ataque. A velocidade da marcha deverá 

ser, necessariamente, reduzida (…); (…) O pessoal não deve afastar-se do estacionamento mesmo para 

satisfação de necessidades. A construção de latrinas protegidas da visão exterior poderá evitar a natural 

tendência para o isolamento (…); (…) Quando uma unidade entra pela primeira vez em contacto com os 

nativos são sempre de prever determinadas reacções da parte do pessoal a que é necessário fazer face quer 

por adequada instrução, que por oportuna e enérgica acção dos comandantes. Destacam-se, entre outras, 

as seguintes reacções possíveis: Inibição, alguns homens ficam paralisados, incapazes de reagir nos 

primeiros segundos ou mesmo por tempo apreciável. Exuberâncias, outros, pelo contrário, dão-se a 

excessos de bravura, mais propriamente de insensatez, sujeitando-se desnecessária e inutilmente. 

Precipitaçã0, é a mais vulgar. Resulta sobretudo da falta de instrução. As suas consequências podem ser 

muito graves para a eficiência operacional da Unidade e para a moral das tropas (…); (…) Ter ódio ao 

preto devido às atrocidades inqualificáveis dos terroristas, é esquecer que os pretos portugueses são 

alguns milhões, e que na sua grande maioria são vítimas das mesmas perseguições que os brancos e 

mestiços (…); 
22

Arquivo Histórico Militar; Fundo 7/B, Série 38/4, Caixa 360, Número J6; 
23

 Coronel Alberto Ribeiro Soares; Imprensa Militar Portuguesa, Biblioteca do Exército Lisboa 2003, 

PÁG 17 – prefácio de José Tengarrinha; 
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Setembro de 1961 foi enviado um dossier ao Ministério do Exército
24

 que apresentava o 

projecto do Jornal do Soldado e pedia ajuda para o seu financiamento.  

 A preocupação com o bem-estar e distracção dos homens no terreno faz 

todo o sentido, sobretudo se levarmos em conta que entre 1961 e 1964, 140 mil 

portugueses, do Continente e das Ilhas, estiveram em Angola e na Guiné com uma 

média de 10 elementos por família e 1.400 milhões de portugueses foram 

“sentimentalmente afectados pela ausência temporária dos seus parentes, o que 

correspondeu a 13,33% da população total. O número de mortos (por combate, acidente, 

doença) no mesmo período chegou aos 1077 (combate - 534; acidente - 400; doença - 

78; desaparecidos - 26; desertores - 27)
25

. Entre eles, a contribuir para as estatísticas, 

estavam os jornalistas cujo número, como já referido, é impossível de calcular porque o 

seu registo não era feito enquanto tal.  
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 Arquivo Militar; Fundo 6, Série 50, Caixa 904, Número 4; 

25
 Boletins de Informação – Angola; Arquivo Histórico Militar; Fundo 7/B; Série 13/4, Caixa 269, 

Número 32;  
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4. Opinião Pública: Quem eram os leitores dos jornais? 

 

(…) [Entre o conhecimento humano e o 

acontecimento] forma-se uma relação triangular 

entre a cena de acção, a fotografia dessa cena de 

acção e a resposta a essa imagem que funciona ela 

mesma sobre a própria cena de acção (...) Tudo 

aquilo que acreditamos ser um retrato verdadeiro, 

tratamos como se fosse (o mundo) em si (...) 

[Lippmann, 2007:24;33] 

 

 O acontecimento, a sua percepção e o juízo de valor criado por cada ser 

humano acerca do mesmo são realidades que podem ser completamente distintas. Em 

Public Opinion, Walter Lippmann salienta que na maioria das vezes aquilo que 

pensamos ser o mundo, o factual, não passa de interpretações da realidade que são 

influenciadas por diversos factores. É a partir deste processo, quando o Homem 

“constrói para si mesmo, dentro da sua cabeça, uma imagem que julga ser verdadeira do 

mundo que o envolve [2007:33] ” que se forma a opinião pública.  

 Com base nesta teoria, Lippmann desenvolve o conceito de propaganda e 

explica de que forma este tipo de publicidade política teve grande importância em 

ditaduras fascistas e regimes autoritários, como é o caso do Estado Novo - na 

modulação de uma opinião pública favorável ao regime. O autor defende que há dois 

factores que convivem entre si na formação da opinião pública: os julgamentos 

estereotipados que o público faz daquilo que o rodeia e os argumentos apresentados 

pelos media (sejam eles em forma de notícias televisivas, jornais ou panfletos com 

mensagens políticas) que transmitem a informação a partir de um determinado ângulo, 

mudando a percepção do receptor sobre um evento ou prática específica
26

. 

 Seria difícil explicar de uma melhor forma o modo como se formou a 

opinião pública portuguesa acerca da Guerra Colonial. Foram exactamente os meios de 

comunicação social (rádio, televisão e imprensa) e os panfletos e livros as principais 
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 O autor foi o primeiro a desenvolver os argumentos básicos do Agenda-setting, conceito que viria a ser 

explorado e melhor formulado por Maxwell McCombs e Donald Shaw nos anos 70; 
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armas utilizadas pelo Estado Novo para fazer propaganda
27

. Aliadas a uma prática de 

limitação e enviusamento informativo, as características da imprensa e do leitor 

português em 1961 contribuíram ainda mais para o fraco sentido crítico que 

caracterizava a opinião pública nacional. 

 Nesse ano, os três principais jornais nacionais (Diário de Notícias, O 

Século e Diário Popular) tinham uma tiragem total que rondava os 240 mil exemplares, 

o que equivalia a 0,3% da população, que era de 8,9 milhões habitantes. Portugal 

apresentava uma taxa de alfabetização a rondar os 33%
28

, ou seja, apenas 3,7 milhões de 

portugueses teriam capacidade para ler jornais se assim o quisessem, o que não é 

necessariamente sinónimo de possuir competências para desenvolver uma análise sobre 

a informação (ou mesmo compreendê-la) que lhes chegava
29

. Como refere António 

Barreto no prefácio de 1961 - O ano horrível de Salazar, “ (…) os portugueses eram 

pobres e analfabetos. Trabalhavam, em grande parte, num sector primário e pouco 

produtivo. Na indústria e na construção, as empresas eram, em maioria, antiquadas. As 

condições de habitação eram medíocres. A alimentação muito deficiente. As cidades 

ainda não tinham crescido nem alcançado padrões europeus. Não existia realmente um 

Estado de protecção: A escola não cobria o território nacional, as universidades eram 

frequentadas por uma minoria de privilegiados, a saúde pública não abrangia toda a 

gente (talvez apenas cerca de um terço), a esperança de vida ficava muito aquém das 

taxas europeias e a mortalidade infantil muito além de todos os países ocidentais” 

[Marinho, 2011:11;12].  

 A um país onde mais de metade da população não sabia ler nem escrever, 

aliava-se uma opinião pública apática e incapaz de avaliar e aprofundar além da lente a 

partir da qual queriam com que observasse o mundo. O pensamento crítico - que 

permitia descortinar e avaliar a mensagem transmitida pelos media - era uma actividade 

reservada a uma pequena elite de instruídos, os outros, a maioria, eram influenciados 

                                                           
27

 Os panfletos e livros eram os preferidos de Salazar que não via grandes benefícios na televisão porque 

desconhecia as capacidades do novo meio, para além de não ser um orador exímio. Não escondia a sua 

preferência pela imprensa e referia-se à rádio e televisão como “as suas irmãs mais novas”; 
28

 De acordo com os Censos de 1960; 
29

 Apenas 13 116 mil alunos estavam inscritos no Ensino Secundário e a taxa de pré-escolarização era de 

0,9%, de acordo com o estudo 50 Anos de Estatísticas de Educação (ensino não-superior) desenvolvido 

pelo Instituto Nacional de Estatística; 
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pela propaganda que o Estado Novo utilizou de forma exímia
30

. Para comemorar os 

seus dez anos de permanência no poder, em 1938, o Ministério da Educação Nacional 

mandou publicar uma série de sete cartazes intitulada “A Lição de Salazar” com 

referências bajuladoras ao Governo como a moeda portuguesa ser a “mais valorada no 

mundo”, estar a ocorrer o renascimento “dos serviços públicos e património histórico” 

ou a existência de “tecnologia de ponta para a defesa do império
31

. Os livros da escola 

primária, de acordo com a idade, também tinham várias referências laudatórias a Salazar 

e reproduziam os gritos da Mocidade e Legião Portuguesa: “Quem vive? Salazar! Quem 

manda? Salazar! Salazar! Salazar!” Lições que surgia com uma frequência quase diária, 

impressas nas páginas dos jornais. 

 Ora, os adultos instruídos que liam jornais em 1961 foram as crianças 

que desde cedo foram moldadas por este tipo de publicidade - que começou nos seus 

livros de escola, e se estendeu às revistas femininas (com as directrizes do que uma boa 

mulher tinha de ser) e aos cartazes que ilustravam a imagem ideal do chefe de família 

(um homem que trabalhava de solo a solo e educava os seus filhos segundo os 

princípios cristãos). 

 No caso particular da guerra, são vários os exemplos de propagandas 

criadas a pelo Governo, onde os panfletos eram o meio mais usado
32

. Entre Abril e 

Agosto de 1961, chegaram diversos pedidos para a impressão de cartazes de “intenção 

patriótica” ao Secretariado Nacional de Informação, com alusões ao caso de Angola, e 

várias confirmações dos panfletos propagandísticos que já tinham sido entregues e 

invariavelmente “bem recebidos pelas pessoas”
33

. 

 Eram distribuídos pelo exército português e davam especial realce às 

boas condições de vida e de saúde que os nativos tinham nas sanzalas controladas pelas 

tropas nacionais e incentivavam os guerrilheiros e a população que vivia nas matas a 

                                                           
30

 Desde a adesão de Portugal à ONU, e porque o Governo era pressionado para acelerar a 

descolonização, que Salazar providenciava anualmente estatísticas que realçavam os esforços dos 

portugueses em melhorar a vida das populações das colónias ultramarinas; 
31

 É nesta série de cartazes que surge a famosa imagem com o modelo da família do Estado Novo (com a 

mulher a limpar a casa, o homem a chegar do trabalho e o crucifixo em cima do móvel da sala). A 

legenda: “Deus, Pátria Família. A Trilogia da Educação Nacional”; 
32

 A propaganda era também usada pelos movimentos de libertação que se dirigiam especialmente aos 

militares nativos, que integravam as forças armadas portuguesas, e àqueles que viviam sob a protecção do 

Governo português, alertando-os que passar para o lado do inimigo não era a solução: “ A UPA é o 

partido de todos os angolanos nacionalistas. Quer do Sul, do Centro, do Norte, do Leste e do Oeste. Com 

a UPA a vitória é certa porque a UPA luta pela verdade. Ouvis a voz da UPA que voz chama desde 15 de 

Março de 1961. Juntai-vos aos vossos que lutam pela independência e dignidade do nosso povo”, dizia o 

panfleto deixado nos locais onde montavam armadilhas ou colocavam minas; 
33

 Torre do Tombo, Arquivo SNI, Caixa 1029; 
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apresentar-se: “Foge do bandido, a tropa trata bem os que se apresentam e os que se 

encontram abandonados na mata. Apresenta-te”, “Viver na mata não é bom, é melhor 

apresentares-te”, e “A família e os amigos abraçam a gente do mato que estava 

enganada e não vivia na tabanca há muito tempo” são alguns exemplos de slogans. 

 É por todos os factores que podem condicionar a recepção de um 

acontecimento por parte do público, que Lippmann defende que o intervalo entre este a 

notícias pode levar a que a informação sobre a realidade seja completamente diferente 

quando chega à opinião pública. Por isso, diz, “podemos assumir que aquilo que cada 

homem faz é baseado não em conhecimento directo e indubitável mas em imagens 

criadas por ele próprio ou que lhe foram facultadas (…). (…) O Homem aprende a ver 

por si várias partes do mundo que ele nunca viu, tocou, cheirou, ouviu ou recordou. 

Gradualmente ele faz para ele próprio uma fotografia confiável dentro da sua cabeça, do 

mundo para além dos seus alcances” [2007:30,33]. 

 Importa salientar que o uso da propaganda não foi exclusivo do Estado 

Novo e que as vozes anti-regime a anti-guerra, que se começavam a fazer sentir, 

sobretudo nas universidades, também a usaram como arma. Em Novembro de 1960, nos 

arquivos da P.I.D.E
34

 há referências de que começam a circular vários panfletos anti-

colonialistas nas escolas superiores e também à crescente dificuldade em controlar as 

notícias da imprensa internacional, que chegam com mais pormenores do que aqueles 

que o Governo gostaria
35

. O movimento estudantil da década de 60 foi uma das grandes 

dificuldades com que Salazar teve de aprender a lidar (e a encontrar formas de oprimir). 

Viu-se obrigado a enfrentar jovens que defendiam ideais como a liberdade e a igualdade 

e inspiravam a luta contra a opressão imposta pelo regime
36

. A defesa da autonomia 

universitária e a oposição à Guerra Colonial eram os seus principais campos de batalha. 
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 Torre do Tombo, Arquivo Salazar, Caixa A0S/CO - 32c ; 
35

  Os arquivos da P.I.D.E de 6 de Fevereiro davam conta de recortes de jornais brasileiros que diziam: “O 

colonialismo português está condenado à morte. O episódio de Santa Maria não é mais que uma 

formalidade de liquidação do sistema de exploração humana que ainda vigora em Portugal. Todas as 

nações pertencentes à ONU já lacraram a sua sentença contraditória” (…) O Brasil deve oferecer asilo e 

solidariedade a todas as vítimas do colonialismo”; 
36

 Cartas dirigidas a Salazar pela L’Union Nationale des Etudiants Haitien (U.N.E.H), em Dezembro de 

1963, demonstram que a oposição à sua política colonial começa a encontrar fortes ecos também na classe 

estudantil internacional: “ A U.N.E.H protesta fortemente contra a política de genocídio e de ocupação de 

terra mais severa, que se leva a acabo actualmente, num esforço desesperado de independência nacional 

(…) A vitória do povo angolano e guineense na sua luta de libertação nacional é inevitável. As forças da 

paz e do progresso no mundo desejam-no ardentemente (…)”; 
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 Mas aqueles que se opunham à prisão intelectual não saíam impunes. 

Viviam sobre a sombra do medo e eram severamente punidos e acusados de fomentar 

boatos, caso fossem apanhados a criticar as políticas do Governo ou a falar sobre algum 

tema polémico que se pretendia encoberto. “ (…) A polícia política encarregava-se 

dessas pessoas: eram objecto de intimidações, ameaças, incluindo as de serem obrigadas 

a deixar o emprego. Este género de pressões, ao mesmo tempo violentas e subtis, 

funcionava sempre e em situações muito diferentes. O medo acabava por calar as 

pessoas. Outras vezes sob chantagem „aceitavam‟ tornar-se, por exemplo, informadores 

da PIDE (…) [Gomes Bandeira:1999] ”. 

 Boaventura de Sousa Santos diz em O Discurso e o Poder que “o poder é 

tanto maior quanto maior for a fixação do auditório” – neste caso a fixação de um 

auditório particular, o povo português que vivia em Portugal alheado do que se passava 

nas colónias ultramarinas, através da persuasão emocional, que é um dos recursos mais 

visíveis no tratamento jornalístico da guerra. Nos jornais, a palavra “guerra” raramente 

era usada. A revolta dos povos colonizados é referida como um “ataque rebelde”, “um 

acto terrorista”, “uma rebeldia contra a ordem estabelecida”, mas nunca como uma 

guerra, como a Guerra Colonial Portuguesa que opôs nativos a colonizadores, que 

colocou em dois pólos opostos os portugueses - que ocuparam e colonizaram os 

territórios ultramarinos - e os movimentos de nativos de Angola, Guiné e Moçambique 

– que reivindicavam a posse das terras.  

 Os portugueses absorviam assim a mensagem que o governo queria 

passar relativamente às colónias africanas e partilhavam e hierarquizavam cada uma 

destas premissas de uma forma semelhante. Não por acaso Mário Soares disse durante 

um discurso, em 1972, que “sem Censura, o salazarismo não duraria um mês”. Na 

compilação de textos reunidos por João Pissarra Esteves, Comunicação e Sociedade, o 

autor Robert E. Park defende que “as notícias são uma forma de conhecimento” - neste 

caso uma das poucas formas que havia para aceder à informação sobre a guerra – mas 

deixa a ressalva: “ (…) Em mentes capazes de articular a linguagem existe, de facto, 

algum conhecimento sobre tudo. As coisas podem, pelo menos, ser classificadas e 

anunciadas quando se manifestam. Mas, em geral, quanto menos analisarmos uma coisa 

e quanto menos percebermos as suas relações, menor é o nosso conhecimento e maior é 

o nosso contacto do tipo “familiaridade” com essa realidade. Os dois tipos de 

conhecimento são, por isso, da forma como a mente humana os utiliza, termos relativos. 

Isto é, o mesmo pensamento sobre uma coisa pode ser designado conhecimento sobre, 
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em comparação com um pensamento mais simples, ou familiaridade, com em 

comparação, com um pensamento mais complexo e mais explícito (…) ” [Esteves:35, 

2002]  

 Assim sendo, a informação que chegava às pessoas não fazia com que 

estas aprofundassem o seu conhecimento, não promovia uma ponte entre este e a 

realidade. O leitor do jornal tinha com a temática da guerra um contacto do tipo 

familiaridade, construído através de uma informação deficitária e insuficiente que 

impedia a formulação um pensamento reflectido. A catarse relatada por Nietzsche em A 

Origem da Tragédia quando descreve o espectador do teatro grego que comunga da 

experiência dos actores como se da sua se tratasse poderia ser, apenas parcialmente, 

uma metáfora do leitor de jornais em 1961. Também a este lhe era pedido que 

absorvesse as máximas do regime, que comungasse de um sentimento de partilha de um 

ideal, de luta por um bem comum. Mas não na sua plenitude. O espectador grego que 

Nietzche apresenta possui em si a dualidade: o espírito apolíneo, que lhe confere 

sensatez, serenidade, distanciamento de análise; e o dionisíaco, que o dota de uma 

rebeldia quase selvagem fazendo-o esquecer de quem é para viver uma festa comum, 

mesmo que de forma animalesca. O leitor dos jornais portugueses na década de 60 não 

partilhava da mesma liberdade que o espectador grego, não tinha margem de manobra, 

de exteriorização. O sentimento de pertença a um Estado-nação, fortalecido pelo 

conteúdo da informação a que tinha acesso, não lhe permitia distanciar-se para de uma 

forma sensata, como sugeriam as características de Apolo, analisar os acontecimentos. 

Partilha antes, na maioria das vezes da “festa comum” celebrada pelo poder 

estabelecido. 
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5. O jornal O Século e o conflito colonial em Angola –  

 Primeiro semestre de 1961 

 

Do ponto de vista noticioso, Janeiro entra pelos 

primeiros dias de Fevereiro. Só se ouve, só se lê 

Santa Maria. Até que um novo trágico 

acontecimento concentra as atenções dos 

Portugueses: em Luanda, um grupo de angolanos 

ataca prisões, mata alguns guardas e coloca a 

capital em estado de sítio. A partir desta data, ao 

longo de todo o ano, Angola não vai praticamente 

deixar de estar nas primeiras páginas dos jornais e 

nos noticiários da rádio e televisão [Marinho, 

2011:85] 

 

 1961 é considerado por muitos autores o  anno horribilis do Estado 

Novo. Depois de ter sido inaugurado, a 23 de Janeiro, com o assalto do paquete 

transatlântico Santa Maria
37

, menos de um mês depois, a 4 de Fevereiro, a revolta em 

Luanda com ataques à Casa de Reclusão, ao quartel da PSP e à Emissora Nacional 

deram início à luta armada em Angola e marcaram a data que mais tarde viria a ser 

conhecida como o início da Guerra Colonial Portuguesa. Esta é a primeira vez no século 

XX que Portugal trava um conflito só seu, que envia jornalistas embedded para o campo 

de batalha, e a segunda que participa directamente numa guerra, sendo que durante a I 

Guerra Mundial os jornais não eram um meio de comunicação de massas, a rádio só 

viria a surgir em 1924 e a televisão não era ainda um projecto. Ou seja, é também a 

primeira vez que a ditadura tem de lidar com a poderosa força dos media e dela se servir 

para controlar e formar uma opinião pública que apoie a estratégia escolhida pelo 

regime. Neste capítulo, será feita uma análise da abordagem que o jornal O Século fez 

do início do conflito colonial durante os primeiros seis meses de 1961 e tentar-se-á 
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 O navio foi tomado no Mar das Caraíbas por um grupo de exilados políticos portugueses da Venezuela, 

sob o comando de Henrique Galvão, num protesto contra as ditaduras em Portugal e Espanha; 
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perceber de que forma a linguagem utilizada e a forma como se transmitia os dois lados 

da guerra contribuía para uma interpretação enviusada e limitada da mesma. 

 Em primeiro lugar, é necessário perceber de que forma a história do 

jornal O Século e as suas características contribuíram para a abordagem que o diário fez 

do conflito colonial. Com uma tiragem de 80 mil exemplares em 1961, às vezes mais 

nas edições de fim-de-semana, O Século orgulha-se de dizer no cabeçalho de todas as 

suas primeiras páginas que é “o jornal de maior circulação em Portugal”. O diário 

surgiu a 4 de Janeiro de 1881, como “um jornal de combate e bom senso” com uma veia 

profundamente republicana, visível quando afirmava que o seu objectivo “era ajudar a 

propagação de ideias que hão-de transformar e regenerar a sociedade moderna”. No 

entanto, durante o Estado Novo, “ (…) manteve uma linha tradicionalista de 

republicanismo moderado, embora justificadamente a sua atitude perante o regime fosse 

tida como “louvaminheira” pela Imprensa, mesmo a situacionista. Gozava de apoios nas 

províncias, sendo o jornal que dispunha de mais vasta rede de correspondentes e 

assinantes, com destaque para os lugares públicos (cafés, barbearias, etc.), onde passava 

de mão em mão (...) [Tengarrinha, 2006: 244,225 e 226] ”.Custava um escudo e tinha 

uma média de 34 páginas por edição. 

 Na cobertura da Guerra Colonial, durante o período em análise, O Século 

destacou três enviados especiais para Angola que assinavam L., Adelino Tavares da 

Silva e Dr. Domingos Mascarenhas e publicou 181 artigos (entre notícias, reportagens e 

crónicas) sobre os conflitos no país, dos quais 95 fizeram chamada de o capa. Foi 

segundo diário
38

 a anunciar os tumultos em Angola, a 5 Fevereiro, com o título 

descritivo “Na última madrugada três assaltos (…), com o intuito de libertar presos, 

foram vigorosamente repelidos em luta” e o antetítulo “O Segundo acto, em Luanda. Os 

assaltantes possuíam pistolas-metralhadoras”. Além dos artigos assinados pelos três 

jornalistas destacados para Angola, eram publicadas notícias que tinham como fonte a 

A.N.I (Agência Noticiosa de Informação), ou sem qualquer assinatura. Quanto aos 

locais onde eram produzidos os artigos sobre o conflito no O Século, variavam em três 

moldes: Luanda, no caso dos enviados especiais, uma cidade da metrópole, onde 
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 O Diário de Lisboa foi o primeiro jornal a anunciar o conflito em Angola. Fê-lo na capa do próprio dia 

4 de Fevereiro com o título “Três grupos armados tentaram a noite passada libertar presos em Luanda”. O 

Diário de Notícias foi o último a dar conta do acontecimento, só a 7 de Fevereiro, onde fez referência aos 

tumultos em Angola na capa: “Os Actos de terrorismo registados em Angola fazem parte do plano 

subversivo do movimento dirigido por Galvão – confessa o chefe do bando que assaltou o “Santa Maria”; 
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normalmente eram anunciadas as cerimónias de despedidas das tropas sempre feitas 

“com grande emoção e sentido de Estado”, ou sem qualquer referência à região onde se 

encontrava o jornalista. Joaquim Letria (2011) faz um resumo de como a metrópole 

recebeu as primeiras notícias sobre o início da Guerra Colonial: “Os incidentes de 

Luanda foram os primeiros a ser falados, os assaltos às forças de segurança, a estes 

seguiram-se as descrições dos massacres de colonos brancos no Norte de Angola e da 

morte de milhares de fazendeiros que, expondo a dimensão do conflito, serviu para o 

regime estabelecer dois pontos essenciais na sua política colonial: a) Portugal estava a 

ser atacado do exterior por “terroristas” apoiados e preparados no Congo e com o apoio 

de potências interessadas nas riquezas portuguesas daqueles territórios; b) Portugal iria 

reagir militarmente, o que é marcado pelo célebre discurso de Salazar à Nação em que 

anuncia o envio de tropas „rapidamente e em força‟”. 

 No primeiro semestre de 1961, as principais notícias sobre a guerra, que 

só começou a ser tratada como tal em Maio desse ano, prendiam-se sobretudo com os 

“ataques terroristas” “dos grupos de negros que perturbavam a “ordem”, os “exímios 

esforços dos soldados para proteger a nação”, as cerimónias despedida levadas a cabo 

em várias cidades de Portugal, as tropas que partiam para África, o envio de material de 

guerra, as visitas a Angola, vindas da metrópole, de altos cargos do Governo e a “má 

influência da O.N.U” sobre a opinião pública internacional, prova de que “as ordens e a 

incitação à carnificina vinham do estrangeiro”. 

 Não há dúvida de que as notícias publicadas faziam uma análise 

maniqueísta do conflito e colocavam, de um lado, as Forças Armadas e os portugueses 

que viviam em Angola como os heróis, e do outro, os negros nativos e a comunidade 

internacional avessa ao colonialismo como os vilões. Os revoltosos eram apresentados 

como “terroristas”, “perturbadores da ordem”, “pretos”, nativos “de milenar ignorância” 

e “indolência congénita” e sempre “punidos”, “presos” e “dominados pelas forças 

armadas”, sem hipótese de levar avante os seus intentos “criminosos”. Por outro lado, 

os militares portugueses eram as figuras que salvavam a nação da desordem, que não se 

deixavam abalar pelos tumultos quase sempre “resolvidos na totalidade”, “mantinham a 

calma” em Luanda “apesar da indignação” e puniam “exemplarmente” os revoltosos 

para que a violência não se voltasse a repetir. Os portugueses que viviam em Angola 

eram sempre apresentados como tendo “uma confiança inabalável” na nação e “na 

figura do senhor governador-geral”, nacionalistas que participavam em manifestações 

onde até “portugueses de cor e mulheres (…) gritavam o seu fervor patriótico e 
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agitavam bandeiras nacionais”, e “almas tranquilas” que de maneira algumas pensavam 

em abandonar os seus pertences. A rubrica “Século no Ultramar”, que entre Janeiro e 

Março saia às quartas e sextas-feiras e depois deixou de ter um dia fixo, falava do que se 

vivia nos territórios além-mar mas pouco referia sobre os conflitos ultramarinos, 

reservando esse assunto para outras páginas do jornal. Nesta rubrica, salientavam-se os 

“infindáveis recursos naturais” de Angola, Guiné e Moçambique”, a exploração agrícola 

das colónias, as festas nas quais muitos portugueses se reuniam e o orgulho na gestão 

que Portugal fazia do seu património. 

 Os relatos feitos sobre os tumultos em Angola eram sensacionalistas, 

poucos eram os artigos que passavam ideais opostos ao regime, e a linguagem utilizada 

causava quase sempre uma interpretação enviusada da mensagem e estava repleta de 

simbologia bíblica visível na repetida utilização de expressões como a “verdade”, a 

“justiça”, o “perdão”. O Século seguiu a fórmula para que chama a atenção António 

Luís Marinho [2011:88]: “O tom noticioso estava dado. Os revoltosos eram estrangeiros 

e, na generalidade, «selvagens». A partir de Março, não mais deixariam de ser 

«terroristas»”. Depois dos tumultos de Fevereiro, a 15 de Março a violência volta a 

bater recordes: Os Norte de Angola é atacado pela UPA e os fazendeiros europeus são 

atingidos fisicamente e perdem grande parte dos seus bens. O episódio resultou em 

massacre onde, entre europeus e africanos, morreram cerca de 2000 pessoas. O número 

de mortes nunca é referido nas páginas de O Século. Apenas dois dias depois, são 

publicadas as primeiras notícias sobre este acontecimento na metrópole mas só a 18 de 

Março O Século se refere a eles e faz capa, com um texto de Adelino Tavares da Silva a 

partir de Luanda “ (…) mais um ataque vindo do exterior que tenta perturbar a vida de 

brancos e negros na pacífica terra de Angola”, faz o título da primeira página. E destaca 

a negrito, também na primeira página, a seguinte frase “escolheu-se para a enganosa 

comédia da «rebelião» exactamente uma zona rica onde o bem-estar do negro é um 

facto incontroverso”. Desta feita, a situação torna-se tão séria que se fala pela primeira 

vez num episódio “grave” onde se sabe que “foram chacinados muitos colonos, foram 

devastados muitos terrenos, que foram provocadas muitas mortes”. A visita do ministro 

do Ultramar a Angola, que tem como principal intuito acalmar a população e alentar a 

vaga de refugiados que entretanto começa a chegar a Luanda, é outro dos temas quentes 

do mês. 

 Em Abril, a guerra cede algum espaço do jornal para se noticiar a 

primeira aventura espacial, levada a cabo pelo russo Iuri Gagarine. Mas estava longe de 
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desaparecer, foi o mês em que os grandes contingentes partiram para África, por via 

marítima - e que acabariam por incitar mais duas frentes de guerra (na Guiné e 

Moçambique), em que Salazar cumpriu a promessa “de ir para Angola, e em força” e 

que as várias partidas das tropas do Cais de Alcântara receberam especial atenção da 

imprensa que as celebravam como festas – “Vila Real acarinhou os soldados que vão 

para o Ultramar”,”O povo de Tomar aplaudiu os seus missionários”, “Vibração 

patriótica houve em Braga à despedida do seu contingente expedicionário para Angola”, 

foram alguns dos títulos que se leram durante este mês. 

 Angola continua em todas as manchetes nos meses de Maio e Junho, uma 

tendência que se manterá ao longo de quase todo o ano. São os meses em que a 

metrópole recebe notícias da resistência do Norte de Angola e ouve falar em nomes de 

terras que não conhecia antes. As notícias que chegam dão conta de que a ordem é 

sempre restabelecida, “Mucaba está salva depois dos seus 25 defensores terem lutado 

heroicamente, durante horas, contra milhares e milhares de negros que pareciam nascer 

do «chão», e transmitem mensagens subliminares, “Estamos hoje e estaremos amanhã 

na Índia e na África, viva o Portugal eterno!, exclamou o Sr. ministro do exército ao 

dirigir-se ao contingente de tropas que ontem partiu para África”, diz um dos títulos de 

capa de O Século de 6 de Maio. Em simultâneo, algumas notícias criticam a passividade 

do mundo face ao terror que Portugal está a sofrer e questionam, como é o caso do título 

de capa de 8 de Junho, “Será possível que o mundo não fique aterrorizado com as 

monstruosas crueldades praticadas nas terras de Angola (…)?” No final de Junho, os 

soldados que partiram do cais de Alcântara são já cerca de 34 mil e O Século continua a 

noticiar a sua ida para África como se de um evento social se tratasse. No último dia 

desse mês, Salazar completa 29 anos no poder e os jornais publicam a sua famosa frase: 

“Não vejo outra atitude que não seja a decisão de continuar”. 

 Ao mesmo tempo que O Século sobrevalorizava determinadas temáticas, 

outras nem sequer eram tocadas. As lágrimas dos familiares que viam os seus homens 

partir nunca foram referidas, o novo programa político que Kennedy pretendera seguir 

face ao continente africano, apoiando a autodeterminação dos seus povos, nunca chegou 

sequer a ser notícia, a instabilidade e medo deixada pelos assaltos e assassinatos nas 

fazendas era tratada como um mito e sobre aquilo que os olhos dos soldados viam 

quando se confrontavam com a rebelião pouco ou nada se dizia. Sobre estes assuntos, o 

silêncio era quase total. E, como salienta Tito Cardoso e Cunha, “ (…) cala-se aquilo 

que se tem para dizer, não se cala o que não há para dizer (…) [o que] faz do silêncio 
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não o contrário da linguagem na sua ausência, mas o seu reverso ou fundo no qual ela se 

torna possível (…). O silêncio (…) denota toda uma retórica do não dito ou do indizível 

[2005:13 e 14] ”. Ou seja, uma estratégia perfeita para que aquilo que não se queria dar 

a conhecer permanecesse no plano do “indizível” e nem sequer fosse sujeito a juízos de 

valor.  

 A utopia da objectividade, tão debatida no jornalismo, atinge o seu 

extremo em regimes ditatoriais, onde a palavra é uma arma de guerra tão poderosa 

como as que os soldados carregam ao peito. “Numa palavra, não há garantia para a 

objectividade da informação, na medida em que se corre sempre o perigo de 

derrapagens, do acaso, da mentira, dos interesses e das paixões. Aquilo a que se chama 

objectividade é a confiança depositada nos jornalistas ou o facto de vários jornalistas ou 

mesmo vários actores fazerem sensivelmente a mesma análise na mesma altura; ou 

mesmo que o público, levando em conta as ideias e os valores do momento, tenha 

tendência para considerar como verídico o que é contado” [Woodrow; 1996:218]. De 

acordo com Woodrow, este é aliás um problema que não se cinge a um regime com 

características como as do Estado novo, a notícia irá possuir sempre uma objectividade 

e neutralidade relativas. É vulnerável a uma série de aspectos como a subjectividade do 

seu emissor, o contexto em que é emitida, os preconceitos do público, entre muitas 

outras condicionantes como, neste caso, as impostas por um regime ditatorial. 

 Aquilo que experimentamos ainda hoje no jornalismo é a tentativa de 

explicação de uma realidade complexa em modelos rudimentares e dualistas. Assistimos 

a uma captação automática do acontecimento. O discurso sobre a Guerra Colonial que o 

Governo queria calar acabaria por ter um tratamento semelhante àquele que, segundo 

Foucault, tinha a palavra do louco durante a Idade Média: “Penso na oposição razão e 

loucura. Desde a alta Idade Média, o louco é aquele cujo discurso não pode circular 

como o dos outros: pode ocorrer que a sua palavra seja considerada nula e não seja 

acolhida, não tendo verdade nem importância, não podendo testemunhar na justiça, não 

podendo autenticar um acto ou um contracto (...). É curioso constatar que durante 

séculos, na Europa, a palavra do louco não era ouvida, (...) excluída ou secretamente 

investida pela razão, em sentido estrito ela não existia” [1997:11].  

 Na abordagem mediática da Guerra Colonial também há uma visível 

distinção daquilo que é passível, ou não, de ser notícia. Os discursos são formas de criar 

uma imagem e criar uma imagem é sempre ocultar algo. O discurso jornalístico impôs 

uma determinada razão e coerência, que exclui interditos, como os da palavra do louco 
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de que fala Foucault, e impõe a sua própria lógica mediadora. A razão jornalística 

comanda a razão do discurso e elimina, quase que automaticamente, tudo aquilo que é 

considerado, segundo determinados valores, como entropia para o entendimento que se 

quer dar a conhecer do caso. Deste modo, pode até afirmar-se que o jornalismo feito 

sobre a Guerra Colonial não foi aquilo que trouxe a verdade de África até à metrópole 

mas que eliminou interditos e ficou vulnerável a uma série de condicionantes. 
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Tabela 1) Notícias publicadas sobre Angola no O Século no primeiro semestre de 1961 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Artigos 

publicados 

Artigos que 

fizeram capa 

Janeiro 10 5 

Fevereiro 19 8 

Março 37 20 

Abril 34 23 

Maio 42 20 

Junho 39 19 

Total 181 95 
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6. A Censura da Guerra Colonial no jornal O Século –  

Primeiro semestre de 1961 

 

(…) Através do modelo de censura de Salazar, o 

campo de acção que pertencia à moral, à religião 

e à vida privada foi, pelo menos em parte, 

capturado pela política. A resposta que isto 

provocou plasmou-se numa disputa agreste entre 

crenças e presunções. Esta foi uma das mais 

nefastas sequelas deste regime de censura e 

silenciamento, que logrou aprisionar na sua 

própria lógica aqueles que se lhe opunham (…) 

[Garcia, José Luís; 2009:58] 

 

 

Entre Janeiro e Junho de 1961 nos arquivos de censura do jornal O Século, 

disponíveis na Biblioteca da Torre do Tombo, foram cortados, suspensos e censurados 

382 artigos, dos quais 125 se relacionavam directamente com o eclodir do conflito em 

Angola. Como refere José Luís Garcia, todos os que se opunham à política ultramarina 

portuguesa, ou causavam distúrbios nos territórios coloniais, eram aprisionados na 

“própria lógica” do Estado Novo, as motivações dos seus actos eram silenciadas e todos 

os pormenores que pudessem fornecer ao leitor detalhes, pistas que o conduzissem a 

uma análise mais vasta do que estava a acontecer, eram cortados ou substituídos por 

lugares comuns. 

 Os problemas nas colónias absorveram o jornalismo nacional nesse ano e, à 

medida que a guerra avançava, os cuidados com as notícias publicadas sobre o tema 

eram cada vez maiores. O Século não foi excepção. Em Janeiro, o resgate do Paquete 

Santa Maria, o estado das artes em Portugal e as notícias de saques na metrópole foram 

os principais temas sujeitos a censura, enquanto Angola só consta nas pastas do SNI 

quando referida na notícia (autorizada com cortes) que dá conta do apoio dos 

portugueses que lá viviam ao resgate do navio. Em Fevereiro, são já dois o artigos 

suspensos e quatro os autorizados com cortes. O primeiro data de 5 de Fevereiro, um dia 

depois do eclodir dos tumultos no colónia. Em Março o tema Angola continua a ser alvo 
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de censura, são 5 as notícias que o SNI autorizou com cortes e 5 as que censurou ou 

suspendeu. Neste mês, o Paquete Santa Maria continua a ser muito debatido bem como 

o julgamento de 33 incriminados por irregularidades na administração do município de 

Santo Tirso. Mas é a partir de Abril, uma tendência que se mantém até Junho, que a 

guerra se transforma no principal assunto sujeito a censura. O avançar da Guerra 

Colonial é também visível no número de dias, em cada mês, em que o SNI actua. 

Enquanto entre Janeiro e Março, são entre 10 e 15 o número de dias sem censura, em 

Abril, Maio e Junho, esta só deixou de actuar em 4,5 e 7 dias respectivamente.  

O processo de censura era levado a cabo de duas formas: A exercida pelo 

exército, que limitava os temas que podiam ser retratados e era a primeira entidade a 

autorizar ou bloquear o envio de notícias para a metrópole, e a levada a cabo pelo 

Serviço Nacional de Informação
39

, à qual correspondem os recortes analisados, que, 

depois do primeiro crivo, ditava a sentença final sobre tudo o que a imprensa publicava, 

com poder de autorizar, cortar, censurar ou suspender temáticas, expressões e palavras 

que considerasse adversas ao regime. Como explica Joaquim Letria (2011), “o que 

passava pelas mãos da censura militar era a escrita de reportagens sobre a guerra e os 

trabalhos especiais, as notícias do dia-a-dia eram enviadas pelos correspondentes em 

África e muitas delas também eram escritas pelos serviços do próprio exército”. 

De referir que as notícias provenientes das agências - como é o caso da ANI, a 

agência que fornece notícias sobre a guerra para O Século - estavam sujeitas a um 

tratamento adicional: o SNI fazia uma selecção prévia, ou seja, os jornalistas 

trabalhavam sobre telexes já revisados. O relato feito por Arons de Carvalho [1973:61] 

explica o processo: “ (…) O noticiário proveniente do estrangeiro e do ultramar, chega 

aos jornais através de teleimpressores («telex») instalados nas redacções e ligados às 

agências. Assim, a ANI, a F.P. (France Press) e a Reuteur, principais agências [a 

fornecer noticiário para os media nacionais], transmitem por esse meio directamente 

para os jornais. Ao mesmo tempo que os periódicos registam as notícias nos seus 

teleimpressores, estas são também recebidas na censura (…). De posse das notícias, a 

censura examina-as e comunica depois, através de telefone, para as respectivas agências 

a «situação» de cada uma. Nessa altura, as agências voltam a transmitir para os 

                                                           
39

 Em cada jornal, havia um funcionário encarregue de levar à censura o material submetido a exame 

prévio. Todas as páginas tinham de ser sujeitas a análise, com excepção para “ (…) a previsão 

meteorológica, as palavras cruzadas, alguns anúncios, e artigos desportivos etc. (…) [Arons de Carvalhao; 

1971: 236]”. 
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teleimpressores dos jornais, informando quais as que são autorizadas, têm cortes 

parciais ou estão proibidas (…) [Arons de Carvalho; 1973:61]”. 

Das 125 notícias censuradas, a grande maioria (94) não faz referência ao autor 

do texto, 14 eram assinadas por L., 10 provenientes da agência ANI, 6 assinadas pelos 

enviados especiais de O Século Dr. Domingos Mascarenhas e Adelino Tavares da Silva 

e 1 pela jornalista Ana C. Destes, apenas L., Domingos Mascarenhas e Adelino Tavares 

da Silva escreviam a partir de Angola. As temáticas mais sujeitas ao lápis azul foram a 

partida das tropas, as cerimónias de despedida e envio de mantimentos, quase metade 

dos artigos (61), o relato de tumultos e incidentes (22), a crítica ou explicação da 

política ultramarina instituída (21), o restabelecimento da paz e manifestações de apoio 

ao Governo (7) e a acção das Forças Armadas em Angola (6). Destas, 55 eram notícias, 

46 breves, 8, comunicados, 7 artigos de opinião, 4 reportagens, 4 títulos e 1 imagem. 

Das notícias sobre a partida das tropas e respectivas cerimónias, eram sobretudo 

cortados os pormenores que referiam o número de infantaria ou contingente ao qual 

pertenciam, o local e hora donde partiam e frequentemente substituído o destino 

“Angola” por “Ultramar”. O número de artigos censurados é também proporcional à 

importância que era dada a cada uma das temáticas. A partida de soldados era descrita 

pelos media como uma festa e tinha sempre lugar nas páginas de O Século. Em 

contrapartida, o anúncio dos tumultos era um assunto que numa primeira fase se tentou 

abafar e que, apesar das tentativas do jornal em informar sobre os mesmos, foram 

variadas vezes impedidos de ser publicados ou sujeitos a cortes que desfiguravam o 

artigo. Eram geralmente cortados o número de “terroristas”, o número de vítimas e 

pormenores sobre os actos. Grande parte das notícias críticas do regime oriundas do 

estrangeiro, inseridas na categoria “política ultramarina”, nunca chegava a ser 

publicada, sendo imediatamente censurada ou suspensa. 

Não são raras também as vezes em que o jornal tenta publicar uma notícia já 

antes sujeita à apreciação negativa do SNI. Como acontece por exemplo a 12 de Abril 

com o artigo intitulado “A Associação comercial de Benguela pede ao Governo 

urgentes providencias”, que tinha sido cortado um dia antes e foi novamente enviado 

para apreciação. A substituição e corte de palavras também segue um certo padrão: 

“Angola” e “Províncias Ultramarinas” são geralmente substituídas por “Ultramar” ou  

“companhia de caçadores” por “militares”. No geral, tudo o que eram informações 

acessórias que forneciam demasiados detalhes sobre os acontecimentos não estavam 

autorizadas a constar nas páginas de O Século. 
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Dos 125 artigos que abordavam a temática de Angola, sobre as quais o SNI 

sugeriu alterações entre Janeiro e Junho de 1961, 44 foram censurados ou suspensos e 

81 sujeitas a cortes. As notícias e imagens apresentadas para avaliação da censura eram 

“ (…) «provas de granel» - folhas rectangulares impressas com a notícia ou o artigo a 

ser visado (…) [Arons de Carvalho, 1973:58]” e entregues em duplicado em Lisboa e 

em triplicado no resto do país. As provas regressavam à redacção sempre com dois 

carimbos. Um carimbo azul redondo que dizia “Visado” (depois da lei de Imprensa de 

1972 passou a ser “Visto”) onde era identificada a localidade da comissão de censura. E 

um segundo carimbo vermelho que indicava o resultado da apreciação: “Autorizado”; 

“Autorizado com cortes”; “Suspenso”; “Cortado” (que depois de 1972 passou a ser 

“Autorizado”; “Autorizado parcialmente”; “Demorado” ou “Proibido”). As notícias 

visadas podiam ser publicadas nesse mesmo dia mas caso não o fossem teriam de ser 

novamente enviadas para o SNI. Já quando o artigo era autorizado com cortes, o jornal 

decidia publicá-lo, ou não, visto que “ (…) por vezes, a extensão ou importância do 

corte, assinalado a lápis azul na prova, torna imperceptível ou deturpada a notícia (…) 

[Arons de Carvalho, 1973:59]”.  

No caso de um trabalho ser suspenso, a apreciação sobre o mesmo podia ser 

dada uma hora depois ou passados meses porque significava que o SNI tinha decidido 

consultar outros órgãos e pedir o seu parecer sobre a autorização ou o corte. Por fim, as 

notícias timbradas com o carimbo “Censurado” estavam impedidas de ser publicadas e 

eram riscadas com dois traços em cruz. 

Quanto maior fosse a ironia e a mordacidade de um texto, maior era a 

probabilidade deste ser cortado porque a compreensão por parte dos censores tendia a 

diminuir. A actuação do lápis azul era também mais frequente quando uma notícia deixa 

o domínio da consequência e se dedica a investigar a causa – é muito mais provável que 

uma reportagem sobre o porquê dos soldados portugueses actuarem em determinada 

região de Angola fosse cortada do que uma outra que desse conta do seu trabalho 

“estóico” no terreno. 

Os elevados custos das provas impressas era outro dos problemas com que os 

jornais tinham de conviver. Os gastos extras em energia e tipografia transformavam a 

Imprensa numa máquina demasiado pesada. A estes, “ (…) acresciam as demoras em 

devolver os papéis: atraso de fecho da edição podia significar perda de ligações nos 

transportes. Havia textos que demoravam dias a chegar e eram lidos por „especialistas‟ 
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(…). Nos anos 60 e 70, à meia-noite, as redacções estavam ainda repletas de jornalistas 

(…) [Gomes Bandeira: 1999].  

Quem trabalhava nos jornais tinha ainda de aceitar a avaliação feita por pessoas 

com baixa literacia, não conhecedoras dos temas tratados. Os censores eram, na sua 

maioria, reformados do exército que encontravam na Comissão de Censura um trabalho 

extra e uma forma de passar o tempo, o que resultava em cortes incompreensíveis e na 

perda, total ou parcial, da correcta compreensão do artigo. A falta de regras levou a que 

a mesma notícia pudesse ser permitida por um censor e cortada por outro, traduzindo-se 

numa reconhecida ausência de rigor.  

“ (…) O dia da semana ou mesmo a hora do dia em que as provas são entregues 

constituem também factores decisivos. As domingos, estando ausentes os funcionários 

superiores da comissão de censura, os restantes censores receando ser excessivamente 

benevolentes acabam por exagerar o seu rigor. (…) Os chefes de redacção, conhecendo 

os horários de trabalho dos censores menos «liberais» enviavam provas a determinadas 

horas sabendo antecipadamente que elas iriam ser submetidas a um censor mais 

tolerante (…) [Arons de Carvalho, 1973:70]. ” Sobre os gabinetes dos censores, Gomes 

Bandeira (1999) faz uma descrição taciturna: “ (…) tinham o „aspecto‟ das tarefas que o 

Estado Novo lhes confiara: Escuros e sem alma (…). (…) O rosto dos censores era o 

seu olhar. Poucas palavras. O funcionário do jornal levava papéis e trazia outros, quase 

invariavelmente com cortes. (…) ” 

O único critério que pareceu ser mais ou menos unânime a todos os executantes 

prendia-se com o número de leitores e a tiragem de cada jornal, quanto maior fosse esta, 

mais minucioso também seria o seu trabalho. Como explica Arons de Carvalho 

[1973:64], o grau de fiabilidade do trabalho dos censores era quase nulo: “ (…) a sua 

argúcia em interpretar correctamente as directivas hierarquicamente recebidas nunca 

terá sido muito maior do que a desconfiança – traduzida invariavelmente no recurso 

fácil «ao corte» - em assuntos por vezes pouco ao seu alcance (…) ”.  

Sobre os chefes de redacção recaia a responsabilidade de fazer sair o periódico, 

que se debatiam em primeiro lugar com “a fúria intolerante e obscurantistas dos 

censores (…) [1999].” Possuíam também alguns truques para contornar o esquema: 

Além da tentativa repetida da publicação do mesmo artigo referida anteriormente, 

alegavam que os cortes não chegavam a tempo de ser retirados do jornal ou mesmo que 

não tinham chegado à redacção. Por isso, não eram raros também os lembretes enviados 

aos jornais alertando-os de que era “obrigatória a remessa ao Secretariado de 
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Propaganda Nacional do envio de um exemplar de todas as publicações periódicas, no 

próprio dia da sua publicação”. 

Esta era uma actividade desenvolvida da forma mais discreta possível. Apesar da 

sua influência na opinião pública, a censura era uma ferramenta do regime que se 

pretendia invisível. A única referência à sua actuação nas publicações impressas era a 

frase que constava na primeira página de todos jornais: “Visado pela Comissão de 

Censura”. No interior dos periódicos, era proibido que no lugar das palavras ou frases 

cortadas fossem publicados espaços em branco. Assim, tornava-se impossível ao leitor 

percepcionar o que tinha sido alterado entre o original e as notícias trabalhadas a que 

tinha acesso. Não será por acaso que muitos historiadores referem a censura como uma 

das principais armas de Salazar, sem a qual o Presidente do Concelho não teria 

permanecido tanto tempo no poder. 
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Tabela 2) Artigos censurados, cortados ou suspensos entre Janeiro e Junho de 2011 no jornal O Século 

 

 

Dias 

sem 

Censura 

Número de 

peças 

censuradas 

ou 

suspensas 

Números 

de peças 

autorizadas 

com cortes 

Número de 

peças 

sobre 

Angola 

censuradas 

ou 

suspensas 

Número de 

peças sobre 

Angola 

autorizadas 

com cortes 

Outros Temas 

 

 

Janeiro 

12 15 49 0 1 

Resgate do Paquete Santa Maria; 

Estado da Indústria das Artes e das 

Casas de Espectáculo: Cinema e 

Teatro; Visita do presidente do Brasil 

João Quadros à Europa; Anúncios de 

prestação de serviços feitos por 

mulheres; Notícias de saques; Crítica à 

actuação da indústria de lacticínios; 

 

 

 

 

 

Fevereiro 

10 12 21 1 5 

Conferência no Instituto Francês sobre 

as “Influências de Portugal em 

Espanha no século XVIII e XIX”; 

Paquete Santa Maria; Notícia de um 

rapaz internado com lepra; Denúncia 

da demora de 30 anos na construção de 

uma estrada de poucos quilómetros; 

Notícia de um ferido na sequência de 

uma explosão de granada em Samora 

Correia (notícia cortada duas vezes 

porque tentaram publicá-la no dia 13 e 

14 de Fevereiro); Notícia da morte de 

um pedreiro por ter ingerido um 

produto tóxico; 

 

 

Março 

15 18 9 5 5 

Paquete Santa Maria; Notícia do 

primeiro encontro da imprensa 

universitária; Celebrações do Dia do 

Estudante; Entrega de guiões a duas 

companhias de caçadores de Chaves; 

Julgamento dos 33 incriminados por 

irregularidades na administração do 

município de Santo Tirso; 

 

 

Abril 

4 12 17 17 23 

Prisão de indivíduos que viajavam no 

paquete italiano “Corrientes” que 

atracou em Lisboa, na Rocha Conde de 

Óbidos; O julgamento de Santo Tirso; 

Alterações nas orgânicas dos serviços 

da polícia internacional e de defesa do 

Estado; Julgamento Santo Tirso; 

 

 

 

Maio 

5 14 12 14 22 

Acidentes domésticos; Electrificação 

das zonas rurais; O crime do Guincho; 

A Segurança Social; Assistência 

médica aos trabalhadores rurais; A 

situação dos portugueses que vivem no 

estrangeiro; Vinicultores da 

Estremadura solicitam medidas para a 

crise do vinho; Explosão de bomba 

relógio na estação do Cais do Sodré; 

Centenário do Nascimento de D. 

Carlos I; O problema do Preço da 

energia eléctrica; 

 

Junho 
7 9 16 7 25 

Petição de alunos feita ao ministro da 

educação; Desentendimentos entre o 

governo da Bolívia e os comunistas; 

Guarda da brigada móvel morto por 

um camarada; O resgate do estádio do 

Restelo; 

Total 53 80 124 44 81 
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Tabela 3) Principais temáticas sobre Angola censuradas, suspensas ou sujeitas a cortes 
 

 

 

 

Tabela 4) Autores das notícias censuradas sobre Angola 

 

 

 

Tabela 5) Género das notícias censuradas sobre Angola 

 

 

Reportagens Notícias Notícias breves Comunicados Títulos 
Artigos de 

Opinião 
Imagens 

4 55 46 8 4 7 1 

 

 

 

  

Tumultos, 

incidentes 

e 

guerrilhas 

Política 

Ultramarina (inclui 

exploração dos 

recursos e opinião 

da comunidade 

internacional) 

Restabelecimento 

da paz e 

manifestações de 

apoio ao Governo 

Acção das 

Forças 

Armadas 

em Angola 

Partida das 

tropas, 

cerimónias de 

despedida e 

envio de 

mantimentos 

Ajuda a 

nativos 
Outros 

22 21 7 6 61 1 7 

ANI L. 
Dr. Domingos 

Mascarenhas 

Adelino Tavares 

da Silva 
Sem assinatura Outros 

10 14 3 3 94 1 



46 
 

Conclusão 

 

 Quando decidi que esta tese abordaria o jornalismo na Guerra Colonial, 

estava longe de saber porque trilhos a mesma me iria levar. Se ao início ambicionava 

analisar o primeiro ano do conflito ultramarino em vários media, e nas diversas frentes 

de batalha, depressa percebi que seria uma tarefa praticamente impossível de 

desenvolver no âmbito de uma tese de mestrado. Por isso, posso dizer que foram os 

temas aqui abordados que me escolheram a mim. As ideias pré-concebidas foram, uma 

a uma, caindo por terra à medida que as dificuldades para encontrar informação 

trabalhada sobre o assunto iam crescendo. 

 Apesar de nos últimos anos a Guerra Colonial ter sido bastante debatida, 

sobretudo em livros com histórias dos seus intervenientes, não existem análises sobre 

que tipo de jornalismo se praticou durante um dos períodos mais desafiantes para a 

Imprensa portuguesa. São várias as investigações sobre o papel do jornalismo de guerra, 

sobre como actuou a censura durante o Estado Novo ou sobre a forma como o regime 

contribuiu para a formação de uma opinião pública apática. No entanto, pouco ou nada 

se debateu acerca do modo como o conflito ultramarino português foi tratado pelos 

media. Quem eram os jornalistas enviados para o palco de guerra, como trabalhavam 

em África e que tipo de linguagem vinculava exactamente o Serviço Nacional de 

Informação e o Exército, para que uma determinada visão do conflito nas colónias 

africanas fosse partilhada por toda a metrópole, são questões que incrivelmente nunca 

foram colocadas, e consequentemente respondidas.  

 A informação aqui apresentada é resultado, sobretudo, da análise de 

documentos disponíveis nas bibliotecas da Torre do Tombo e do Arquivo Histórico 

Militar, onde algumas das caixas consultadas nunca tinham antes sido abertas. Espero, 

no futuro, poder continuar a trabalhar neste tema e responder às questões que aqui 

ficaram em aberto como, por exemplo, quantos foram exactamente os jornalistas 

enviados para África, como é que a rádio e a televisão trataram a guerra e quais os 

grupos - e de que forma actuavam - que faziam circular uma mensagem anti-colonialista 

pelo pais. No final, foram respondidas muitas perguntas mas lançadas ainda mais 

dúvidas, o que só prova estarmos perante um tema que merece ser debatido e sujeito a 

uma análise rigorosa, sobre o qual quase tudo está por dizer.  
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