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Anexo 1. 
Caso de Estudo 1: “O jornalismo político de Lisboa no 
dia 1 de abril de 1906” 

1.Tema e abordagem metodológica 

 O Mundo era em 1906 o terceiro jornal mais lido da capital, com tiragens 

próximas do  O Século e Diário de Notícias, distanciando-se pelo número de vendas de 

todos os outros diários de opinião. Mas pouco sabemos sobre o que distinguia o 

jornalismo político  praticado no início do século XX pelos jornais de “informação”. 

O que aqui nos trás não é procurar caracterizar as diferenças de meios e 

objetivos que envolvem as diferentes empresas jornalísticas, nem sequer abordar 

constrangimentos técnicos, financeiros, políticos, ou outros, presentes na atividade 

jornalística. O nosso propósito é mais modesto.  

Este estudo procurará abordar o tratamento e organização da “ notícia” política, 

em O Século e no Diário de Notícias, com base numa análise comparativa com sete 

jornais diários de Lisboa, no dia 1 de abril de 1906: três jornais republicanos O Mundo, 

Vanguarda, A Lucta, e quatro monárquicos, Popular, A Opinião, Novidades e Diário 

Illustrado.  

Na escolha dos jornais político-partidários da nossa amostragem estiveram 

presentes dois critérios distintos. Por um lado, retirar o máximo de informação possível 

sobre o jornalismo republicano. Por essa razão resolvemos incluir três títulos 

republicanos que se editavam em Lisboa. Por outro, conseguir obter algum grau de 

coerência no posicionamento político dos jornais desta amostragem, incluindo títulos da 

imprensa monárquica que também não se apresentassem como órgãos oficiais dos 

partidos rotativos, mas que pertencessem, à semelhança dos títulos republicanos, a 

grupos político partidários excêntricos, é o caso do A Opinião, do partido nacionalista 

(católico), do Diário Illustrado, do partido regenerador liberal, ou ainda do Popular ( 

próximo do partido regenerador) e do Novidades ( então próximo da dissidência 

progressista), estes últimos reclamando o estatuto de órgãos independentes.   

 A maior dificuldade para quem estuda os jornais da época contemporânea é o 

carácter gigantesco do acervo documental que dispõe, a todos os títulos paralisante, e 
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basta assinalar a total ausência de estudos comparativos e a preferência por enfoques 

temáticos num único jornal.  

Mas o carácter serial dos periódicos, o seu ritmo diário, ao remeterem para 

rotinas, sugeriram-nos o presente trabalho: procurar surpreender na análise de um único 

dia convenções noticiosas.  

Colocou-se de imediato um problema: a escolha do dia. Interessava-nos, porém, 

que este fosse temporalmente próximo do nosso limite cronológico (janeiro de 1908, 

véspera do regicídio) e, por outro, que não fosse marcado por nenhum acontecimento 

excecional.  

A escolha do ano acabou por resultar da análise do contexto da história política 

do período. É sabido que, em Maio de 1906, João Franco, chefe do partido regenerador 

liberal, foi chamado a formar governo, pondo formalmente termo ao rotativismo 

político, despoletando um período de grande crispação política. Nesse sentido, a 

regularidade jornalística que pretendíamos pareceu-nos assegurada se colocássemos a 

nosso caso de estudo imediatamente antes do franquismo.  

Escolhido o primeiro semestre do ano de 1906 colocou-se a questão da escolha 

do dia e do mês. O dia 1 de abril tinha uma carga simbólica (“ dia das mentiras”) que o 

singularizava, reforçando o sentido aleatório pretendido. A escolha deste dia situava os 

jornais numa conjuntura política de relativa tranquilidade: desde março que Hintze 

Ribeiro chefiava o governo regenerador e ainda não tinham ocorrido nenhum dos 

incidentes políticos que levariam à sua substituição por João Franco.   

Convém assinalar que a oportunidade da escolha do ano de 1906 era ainda 

sustentada por nele recaírem os únicos números que dispomos sobre tiragens de jornais 

diários lisboetas. 

Através desta amostra procurámos lançar algumas interrogações sobre a forma 

como cobriam os jornais diários a vida política portuguesa, com base na sua 

organização e atitude face ao político. E mais uma vez nos foi exigida uma clarificação 

prévia. Sabemos da dificuldade em delimitar a área do político, tomemos o caso de uma 

procissão religiosa, a título de exemplo, que pode ser classificada como temática 

cultural ou social, se estiver a ser alvo de debate político, pode tornar-se assunto 

político. Pensamos porém que a flexibilidade do conceito de político não deve impedir o 

seu tratamento. Neste sentido, e para o operacionalizarmos, circunscrevemo-lo, ao seu 



3 

 

âmbito mais estrito, remetendo-o para as seguintes temáticas: institucional 

(administrativa e de governação); atividade de organizações político-ideológicas 

(partidos e outras formas de associação com intervenção política declarada); conflito 

social. 

2.Análise do jornalismo político informativo 

O Século, 1 de abril de 1906, sob o título “À Última hora”, subtítulo, “ A 

guerra?”: 

“Algeciras, 31.n.- Malogrou-se a conferência. Vai portanto, estalar a guerra, 

sendo coagidas a entrar na luta, desde já três potenciais a Portuguesa, a Brasileira 

e...Ultramarinas (?). Estão em pé de guerra três exércitos, prontos para o extermínio de 

milhares de viventes. À frente do exército português está o invencível general Mock 

(...). Querem saber mais? Vão ou mandem à farmácia Portuguesa, na rua do Crucifixo”1.  

Na década de sessenta do século vinte, Marshall Mcluhan lembrou aos que 

estudavam os media: “ Anúncios são notícias” 2. Boa ajuda para início da reflexão sobre 

o jornalismo praticado pelo O Século e Diário de Notícias, no dia 1 de abril de 1906. 

Obrigando-nos a pensar como o olhar errático de um leitor de um jornal pode demolir 

toda e qualquer pretensão jornalística de eleger algumas das suas tarefas sobrepondo-as 

ao produto final que oferece. 

A questão em torno do que é uma notícia ainda se complica mais quando hoje “ 

a pergunta «o que são as notícias?» é considerada pelos próprios jornalistas como 

notoriamente metafísica e difícil de responder, exceto em termos da sua intuição, «faro» 

e juízos inatos” 3.  

A problemática tende a ser deslocada, segundo Mário Mesquita, para “ noções 

operativas forjadas no meio profissional” que opõem “ a notícia à história de interesse 

                                                 
1 In p.9. 

2 Marshall Mcluhan , Os meios de comunicação, como extensões do homem ( understanding media), São 
Paulo, Cultrix,18ª edição, 2006, p.237. 

3 Denis McQuail, Teoria da comunicação de massas, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2003, p. 
341. 
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humano”4 (nos Estados Unidos), ou informação séria e faits divers (na Europa). 

Adianta-nos pouco.  

Sabemos que o Diário de Notícias e o O Século constituíam, em termos 

quantitativos, um produto claramente distinto, apresentando-se com 12 e 10 páginas 

respetivamente, em vez das 4, dos outros jornais. O espaço ocupado pela publicidade no 

Diário de Notícias e no O Século era também três ou quatro vezes superior (quatro 

páginas integrais no Diário de Notícias e três no O Século, embora presente de forma 

avulsa em todas as outras páginas5). Tinham estes dois jornais claramente mais 

conteúdo para ler. Mas se era grande o espaço ocupado pelos anunciantes, o que aqui 

nos interessa é antes o conteúdo informativo não declaradamente pago e elaborado pelos 

jornalistas.  

Mas que lógica informativa estava subjacente ao jornalismo político destes 

jornais? A esta questão iremos aqui procurar responder. 

A 1 de abril de 190, lia-se no Diário de Notícias:“ Fizeram exame na capitania 

para arrais de embarcações de navegação do Tejo e ficaram aprovados os marítimos Luz 

Lopes, Francisco Pedro e Ventura Rodrigues”. Em O Século, sem título:“ São hoje 

publicadas na folha oficial as instruções regulamentares dos serviços de contabilidade e 

tesouraria do Mercado Central de produtos agrícolas”. Estas duas curtas informações 

eram notícias de primeira página. A lógica jornalística, de 1906, remete-as para um 

lugar de destaque e dispensa-as de qualquer contexto valorativo. 

 O que as unia? Comungavam ambas de duas qualidades jornalísticas altamente 

valorizadas pelos jornalistas que editavam os respetivos jornais. Eram informações 

atuais e exclusivas. Mais, reproduziam, com pouco ou nenhum tratamento jornalístico, a 

informação fornecida pelas fontes. Puro registo de factos. 

Nesse dia mais de dois terços das informações vertidas nos jornais informativos 

obedeciam a este padrão: informar era o registo de ocorrências.  

Para compreendermos a dimensão que assumia, neste ano de 1906, este 

jornalismo de registo, convém realçar o lugar assumido por um subgénero noticioso, 

hoje desaparecido, a que chamaremos de notícias coletivas, isto é, informações não 

                                                 
4 Mario Mesquita, Teorias e práticas do jornalismo: do telégrafo ao hipertexto, Ponta Delgada, 
Universidade dos Açores, 2004, p.13. 

5 Com particular incidência nas páginas, 4, 7 e 9, no Diário de Notícias, e na 7, no O Século. 
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individualizadas, agregadas sob um mesmo título, organizadas em forma de lista, sem 

conexão aparente entre elas.  

Praticamente metade das informações registadas nos jornais informativos 

obedecia a este enquadramento formal: um título listava informações de relevo e 

temática variável (veja-se o Gráfico I e II). 

Gráfico I 
 
Percentagem de linhas das notícias coletivas no Diário de Notícias de 
1 de abril de 19066 

 

 

  

                                                 
6 As percentagens apresentadas têm por base a contagem do total de linhas impressas no jornal, excluindo 
a publicidade e os folhetins. No Diário de Notícias foram contabilizadas 7612 linhas e no Século 9165 
linhas. Esta contabilização não incluiu títulos, nem levou em linha de conta as diferenças de tamanho dos 
caracteres utilizados. A abordagem deve ser tomada como aproximativa. No mesmo sentido, neste quadro 
foram contabilizados o número de linhas impressas em notícias de carácter coletivo. A mesma lógica foi 
seguida para os restantes gráficos presentes nesta análise.  

53,4%

46,6%

Colectivas

Não colectivas
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Gráfico II 
 
 Percentagem de linhas das notícias coletivas no O Século de 1 de 
abril de 1906 

 

 

Este recurso jornalístico era amplamente utilizado pelo Diário de Notícias e o O 

Século em todas as páginas com conteúdos informativos.  

O jornalismo noticioso de registo podia assumir formas diversas, desde a total 

miscelânea à temática genérica. 

No primeiro caso ganham relevo as notícias dos correspondentes (ver Gráficos 

III e IV). 

  

48,8%

51,2%

Colectivas
Não Colectivas
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Gráfico III 

 

Percentagem de linhas das notícias de correspondentes no Diário de 
Notícias de 1 de abril de 1906 

 

Gráfico IV 

 

Percentagem de linhas das notícias de correspondentes no O Século de 
1 de abril de 1906 

 

 

Note-se que apesar de ocuparem um espaço razoável no jornal as notícias dos 

correspondentes eram sempre incluídas nas páginas interiores. A título de exemplo sob 

27,4%

72,6%

Correspondentes

Outros

11,4%

88,6% Correspondentes

Outros
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o titulo, O “ Século” nas Províncias (O Século), coligiam-se quarenta e duas 

informações diversas, organizadas geograficamente, que anotavam intrigas políticas 

locais, intercaladas com casamentos, incêndios, suicídios, viajantes, doentes, receções a 

novos governadores civis e administradores de concelho, inaugurações de novos 

estabelecimentos, crianças apedrejadas, trânsito de soldados, estado das colheitas, 

meteorologia, etc.   

O recurso a títulos genéricos não se ficava pelas correspondências. Veja-se o 

apelativo título Últimas Notícias ( O Século), que continha desde notas sobre o último 

conselho de ministros, à possível abdicação do rei Sérvio, até à expulsão de dois 

polícias no Porto, por terem espancado uma meretriz, ou ainda, a quebra de cabos de 

tração elétrica no largo do Rato, em Lisboa. Sob o título “ Notícias Diversas”( Diário de 

Notícias.) lia-se: “ Foram nomeados regedores efetivos das freguesias (...); Foram 

concedidos passaportes reais à chalupa «Generosa» da praça de Lisboa (...); 

Terminaram ontem em Santa Apolónia os exames para escriturários da Companhia Real 

(...) ”.  

Nas notícias de carácter coletivo encontramos por vezes uma vaga unidade 

temática (Obras Públicas, Instrução Pública, Diversões etc.). A lógica de agregação 

obedecia aqui a algum esforço organizativo (temas tão diversos como desporto, 

agricultura, religião, diversões, etc.). 

 Assim, sob o mesmo título, Lisboa, o O Século e o Diário de Notícias listavam 

ocorrências de interesse humano, normalmente casos de polícia de pouco relevo, 

registados no governo civil (acidente de trabalho, tentativas de suicídio, agressões, 

quedas em escadas, rusgas, etc.). 

Esta atitude face ao conteúdo noticiável presente nas notícias coletivas tinha 

como contrapartida a tendência para formalmente nivelar assuntos de interesse desigual. 

Revelava ainda a postura do jornalista informativo mais interessado na recolha da 

informação do que no seu tratamento. 

Esta constatação reforça-se quando nos apercebemos que nestas notícias de 

carácter coletivo o peso dos correspondentes é acompanhado por igual espaço ocupado 

por informações obtidas junto do aparelho do Estado. E quando procuramos abordar as 

notícias individualizadas a presença do Estado mantem-se. 
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Gráfico V 

 

Percentagem de linhas das notícias sobre administração Estado no 
Diário de Notícias no dia 1 de abril de 1906 

Gráfico VI 

 

Percentagem de linhas das notícias sobre administração Estado no O 
Século no dia 1 de abril de 1906 

 

19,6%

80,4%
Administração 
do Estado

outros

15,8%

84,2%
Estado

Outros
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Ao olharmos os gráficos V e VI temos de ter em conta que não estão aí 

contabilizadas todas as notícias sobre o Estado contidas no jornal, como é o caso de 

algumas das pequenas informações integradas nas notícias coletivas que seguem o 

formato miscelânea. O quadro não peca por excesso. 

Nesse dia, os jornais informativos registavam com minúcia atos administrativos 

e rotinas burocráticas. Boa parte delas antecipavam a letra do Diário de Governo, outras 

seguiam os trâmites legais dos processos coletivos e individuais que, por uma razão ou 

por outra, viajavam para nova instância administrativa à espera de decisão superior. A 

título de exemplo, com o sugestivo título Ecos Militares, lia-se no Diário de Notícias na 

sua primeira página: “Ofereceu-se para servir no ultramar o músico de 1ª classe de 

infanteria 21, Arthur Pereira. Teve passagem a infantaria 7 Joaquim Pedro de 

Magalhães Gama, 1º sargento de infanteria 1. Foi nomeado definitivamente revisor de 

2ª classe dos caminhos-de-ferro do Sul e Sueste, o 2º Sargento de Infantaria 17, 

francisco Peres de Sousa.- Pediam para voltarem ao serviço ativo de infantaria 21, o 2º 

sargento reservista de caçadores 2, António Valentim Dias, e ao serviço ativo de 

infantaria 14, o 2º sargento reservista do mesmo Antonio da Costa Martins (...) partiu 

para a freguesia de Cantelães de Cepeda em serviço o capitão (...) foram mandados 

recolher (...) foram transferidos (…) ”. O O Século remetia a mesma notícia para a 

quinta página. Nos dois jornais o texto era integralmente o mesmo. 

Corria eficiente a máquina do estado nas páginas do O Século e do Diário de 

Notícias. Ministérios, secretarias, direções gerais, comissões, conselhos, etc., 

despachavam serviço. Parte do trabalho dos jornais informativos passava então por 

recolher e transcrever estas informações.  

A tarefa dos jornalistas destes jornais detinha-se no simples registo, revelando 

pouco ou nenhum tratamento de edição, seja na seleção ou hierarquização dos factos 

noticiados, seja na contextualização dos atos administrativos editados. Confirme-se no 

Diário de Notícias, ainda na primeira página, sob o título, “Obras Publicas”: “Foram 

solicitadas reparações na Biblioteca Nacional- Deu entrada na repartição respetiva o 

projeto da reparação do troço da estrada compreendida entre a ponte de Noemi e o 

Sabugal, Guarda. - Deve ser submetida à aprovação do Sr. Ministro das obras públicas o 

orçamento para a reparação de parte da muralha da ribeira de Coima destruída pelo 

temporal da semana finda”; ou no O Século, “ Reuniu ontem o conselho de 

melhoramentos sanitários sob a presidência do Sr. General Montenegro. Tratou de 
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diversos assuntos de expediente, aprovou 17 pareceres relativos a projetos de construção 

urbanas, dos quais um foi rejeitado, e distribuiu 5 processos para consulta”. 

O recurso às fontes administrativas tinha a enorme vantagem de permitir aos 

jornais encher com relativa facilidade as suas páginas, passando a pente fino as várias e 

crescentes áreas de intervenção do Estado (educação, saúde, comércio, indústria, 

agricultura, colónias, obras públicas, transportes etc.). Informações variadas sobre 

inspeções portuárias, mercadorias entradas nas alfândegas, promoções, nomeações, 

degredados, deportados, julgamentos, testamentos, exames, patentes, estatutos, etc., 

davam a ler, pelo ponto de vista fixo do Estado, a variedade descontínua e incongruente 

da vida diária em sociedade. O aparelho do Estado surgia “noticiado” de forma 

“pulverizada” em todas as páginas dos jornais. Um Estado omnipresente, dominante, 

complexo e diversificado nas suas áreas de intervenção.  

Esta sobre representação do Estado concorria (sobrepondo-se?), com outra 

representação coletiva, a de “sociedade atual”, confundindo-se com ela.  

A reprodução integral das informações recolhidas junto da máquina do Estado, 

era tanto mais importante quanto esta utilizava uma linguagem técnico-burocrática, que 

remetia para um rigor e racionalidade, ausente (e verdadeiramente contrastante) do “ 

reflexo” caótico da sociedade, presente na conceção do próprio jornal. O Estado surgia 

como um nicho de coerência. 

 E detenhamo-nos de novo aqui. Não eram só as notícias coletivas que 

contribuíam para a imersão do leitor numa complexa e inextrincável “ realidade” dada 

pelo facto noticiado. 

Lembremos que a leitura rápida surge como uma quase impossibilidade e que, a 

fazer-se, era certamente mais lenta, aleatória e tortuosa que a atual. Sentimos falta de 

títulos que nos orientem a leitura. Mesmo na primeira página os jornais consultados não 

utilizavam “ gordas”. Olhemos o Quadro I. A paginação servia-se de pequenos e 

numerosos títulos, a uma coluna, dispersos pelas suas páginas. A primeira página, do 

Diário de Notícias, distinguia-se pelo número de pequenas entradas. A dispersão 

acentua-se quando procuramos nos pequenos títulos (sobre uma coluna) uma qualquer 

sugestão de relevância do facto noticiado. É clara a preferência pelo título neutro, 

atemporal, que apontava para temáticas gerais.  
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Quadro I 

 

Títulos Diário de Notícias, página 1 Títulos O Século, página 1 

1-Assumptos do Dia, Crónica Financeira  1- O Trabalho 

2-Operários do Arsenal da Marinha 2- Informações  

3- Notícias diversas  3- D. Guilhermina Silva Graça  

4-Reforma do Exercício de Farmácia  4- Massano d'Amorim  

5- Corpo Diplomático  5- A catástrofe de Courriéres  

6-Ensino Colonial  6- Conselheiro Abel Andrade  

7-Admninistração Geral das Alfândegas 7- A Conferência de Algeciras/ subtítulo Conciliação 
geral- Fim próximo da Conferência 

8-Serviços Agronómicos do Ultramar  8- Sinistro Marítimo  

9-Companhia Real  9-A Viação no Porto/ subtítulo, Abertura de Propostas  

10-Taxas Postais  10- Indústria de Moagem  

11-Eleições  11-[Sem título]  

12-Governadores civis  12- Couraçados Ingleses em Lisboa 

13-Ministros  13- A Questão Corticeira  

14-Conselho Ministros   

15-Procuradores Régios   

16-Inspecção Médica  

17-Estatutos  

18-Caixas Económicas   

19-Câmaras Municipais   
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20-República Salvador   

21-Sessão Legitimista   

22-Louvor   

23-A Catástrofe de Courriéres  

24-Conferências   

25-Companhia Geral do Crédito Predial Português   

26-Congresso médico latino-americano   

27-Assuntos Coloniais   

28-Navios de Guerra   

29-Entre Lisboa e Paris  

30-Fiscalização de Produtos Agrícolas  

31-Conselhos e Juntas   

32-A Páscoa dos Nossos Pobres   

33-[Sem título]  

34-Obras Públicas   

35-Linha Porto à Povoa  

36-Monumento Marquês de Pombal   

37-Echos Militares  

38-A Questão Corticeira  

39-Sociedade Nacional de Belas Artes   

40-Pela Polícia   

41-Academia de Instrução Popular  

42- Departamento Marítimo   
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Tendiam os pequenos títulos a remeter para a nomeação de instituições, 

personalidades, atividades económicas, etc. Outros, nem isso, apontavam antes para 

sínteses noticiosas, chamemos-lhes também coletivas, por não individualizarem, antes 

agregarem informações de assuntos diversos (veja-se, “ Notícias Diversas”, Diário de 

Notícias, ou “Informações”, O Século). A leitura integral dos jornais confirmaria este 

relativo despreendimento face ao título. Ambos os jornais tinham ainda notícias sem 

título (mesmo na primeira página veja-se entrada 33 no Diário de Notícias e a 11 no O 

Século), ou até com o mesmo título. Alguns títulos repetiam-se ao longo do jornal. Por 

exemplo no O Século: “Informações” nas páginas, 1 e 2, “Lisboa”, nas páginas, 2 e 4, 

“Sport” nas páginas, 2 e 4, “O Século nas Províncias” nas páginas, 6, 7 e 9. E no Diário 

de Notícias:“ “Movimento Marítimo”, nas páginas, 2 e 3, “ Fora de Lisboa”, nas 

páginas, 2, 4 e 9.  

Mais, os dois jornais repetiam entre si títulos (“Sport”, “Obras Públicas”, “O 

Crime da Atouguia da Baleia”, “Questão Corticeira”, etc.). Por último alguns títulos 

eram enganadores, veja-se por exemplo sob o título “Teatros”, onde se encontram 

referências a feiras. 

Isto é, os títulos funcionavam de forma distinta da atual. Tendiam a não 

introduzir os factos noticiados, a ser tendencialmente neutros e a não hierarquizar as 

notícias. 

Se pretendêssemos descortinar quais as notícias mais relevantes dos jornais 

desse dia, teríamos de nos socorrer da orientação da paginação, seguindo o trabalho do 

tipógrafo, de coluna em coluna, de cima para baixo, da esquerda para a direita.  

Este procedimento ganha sentido quando nos apercebemos que os dois jornais 

tinham no início da sua primeira coluna da esquerda a peça jornalística mais 

desenvolvida (com maior número de linhas impressas): o editorial.  

 Recorrendo aqui aos estudos jornalísticos sabíamos que, há mais de meio 

século, o jornalismo político convencionara colocar, neste lugar de destaque, a rúbrica 

mais importante do jornal, o artigo de opinião, o seu “ fundo” ou editorial. Os 

historiadores têm salientado que a singularidade do jornalismo informativo do Diário de 

Notícias passava pela exclusão desta peça jornalística, secundando aqui a hagiografia 

do próprio jornal que, logo no seu primeiro número, apresentara esta novidade como 

garante de uma maior imparcialidade informativa. Contudo, no dia 1 de abril de 1906, 
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embora com conteúdos distintos, como veremos, os jornais informativos tinham esta 

particularidade, seguiam o velho padrão do jornalismo político, ocupando de forma 

mais desenvolvida esse espaço. 

Pelo menos aparentemente a vaga hierarquização das notícias parece seguir a 

lógica da paginação. Talvez se possa concluir que o jornalismo de registo, sem deixar de 

recorrer a convenções invisíveis de valorização informativa, tendia contudo a 

desvalorizar o título, fugindo deste exercício, por excelência, interpretativo e 

comprometedor.  

Se as notícias coletivas, que atrás falámos, já ajudavam a fazer diluir assuntos de 

interesse público, num caldo indistinto e disperso de insignificantes ocorrências de 

interesse limitado, os títulos vagos reforçavam o carácter incoerente da realidade. Porém 

a dispersão era reforçada por outros fatores.  

Algumas temáticas informativas, aparentemente mais coerentes, que seguiam a 

lógica organizativa da listagem, isto é, que convocavam saberes e critérios de rigor e 

exaustividade associados ao ato listar (leia-se catalogar, indexar, agrupar, enumerar), 

podiam ser retomadas, de forma aleatória, noutras páginas, integradas, ou não, noutras 

notícias.  

O leitor do Diário de Notícias, por exemplo, que tivesse particular interesse em 

informar-se sobre assuntos alfandegários encontraria logo na primeira página noticiário 

útil, sob o título, Administração Geral de Alfandegas, ficaria informado sobre a nova 

chefia deste organismo (“ O Sr. Manuel dos Santos foi nomeado subchefe da 1ª 

repartição da administração geral das alfândegas. O chefe desta repartição é o Sr. 

Conselheiro Calvet de Magalhães, que está exercendo interinamente, o cargo de 

administrador geral das alfândegas. Consta-nos que o Sr. Conselheiro Frade d'Almeida 

subchefe da 2ª repartição vai ser nomeado chefe da mesma repartição. Aquele lugar, 

como ontem dissemos vai ser suprimido”.), poderia rever a mesma notícia na página 3. 

Ainda na primeira página, o leitor podia ler, em Notícias Diversas, informações sobre 

produtos despachados pela alfândega de Lisboa, para o arsenal da marinha, exército, 

obras públicas e hospital de São José. Na página dois, consultaria Receitas 

Alfandegárias, com quadros com montantes relativos ao mês de Março, em Lisboa. Mas 

sob o título Fora de Lisboa, numa notícia coletiva, teria acesso aos montantes relativos 

às receitas da alfândega do Porto. Já na terceira página numa notícia intitulada, 

Elevador da Alfândega, dava o jornal conta da inauguração de um elevador nos 
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armazéns da administração geral das alfândegas, a notícia repetia-se na quarta página, 

onde se encontrava, uma outra, sob o título Rendimentos Alfândegas, dia 31, que 

tornava a apresentar as receitas de Lisboa e Porto, desta vez com a informação 

agregada. 

Suponhamos agora que o leitor se interessava por assuntos religiosos. No Diário 

de Notícias, encontraria informações individualizadas, na terceira página, em Ordens 

Sacras, ficaria aí a saber das 31 ordenações realizadas pelo cardeal patriarca. Na mesma 

página poderia ler Notícias Eclesiásticas, onde se dava conta quer da autorização régia à 

receção de uma doação pelo bispo da Guarda, quer da colocação de vários padres em 

diversas freguesias. Na página seguinte, sob o título Procissões dos Passos, encontraria 

referência à programação religiosa em Carnide, Azambuja, Palmela, Vila Nova de 

Ourém, Povoa do Varzim e Braga. Mas se lesse o jornal com atenção descobriria sobre 

esta procissão muito mais informação: na segunda página, sob o título Fora de Lisboa, a 

referência a esta em Dois Portos e, já na última página, em Aldeagalega (numa notícia 

com o mesmo titulo coletivo Fora de Lisboa). Se o seu interesse fossem cerimónias 

religiosas teria mesmo que se esforçar, pois ainda poderia ler informações sobre 

procissões e missas noutros locais. Sob o titulo Carta de Palmela, na terceira página, 

descreviam-se os preparativos para as “ festas” da semana santa e, na mesma página, 

sobre o sugestivo título Festas e Diversões, listavam-se as missas do dia, logo seguidas 

dos horários de museus e do jardim zoológico, programa de música nos passeios, récitas 

musicais, bailes, saraus, homenagens inaugurações em associações recreativas, etc. Na 

página seguinte, de novo sob o título Fora de Lisboa, encontraria a descrição de uma 

missa cantada em Leiria, bem como, em Crónica do dia, um registo de missas do dia. 

Mas supondo que o leitor se interessava pelo lado institucional da igreja católica. Logo 

na primeira página, sob o título Corpo diplomático, ficaria a saber que constava que o 

Núncio fora a uma receção no ministério dos negócios estrangeiros; e na segunda, sob o 

título O Anti Cristo, acompanharia um caso resolvido pelo tribunal eclesiástico do 

patriarcado.  

A lógica parece ser pulverizar assuntos variados ao longo do jornal. Pode 

considerar-se votado ao insucesso o exercício de procurar a organização temática do 

jornal. A título de exemplo assuntos administrativos encontram-se, nos dois jornais, em 

todas as páginas, assim como temáticas de interesse humano. Quando procuramos os 

artigos de teor não noticioso, de entretenimento cultural e de opinião, normalmente os 
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mais extensos, que permitem ao leitor descansar da leitura do registo informativo, 

apercebemo-nos que estes surgem também dispersos7. 

O leitor que acompanhasse assuntos tão diversos como a área da educação, obras 

públicas, interesse humano, ou política, o melhor mesmo era ler o jornal na íntegra.  

Pelos dois jornais o tratamento dos atos do governo seguia o registo e a listagem 

de conferências (com instituições e personalidades políticas), ou reuniões da véspera, 

entre ministros, isentas de qualquer enquadramento.  

Pelos gabinetes dos ministros trabalhava-se: “ o Sr. Ministro dos estrangeiros 

recebeu ontem a vista dos Srs. marquês do Funchal conselheiro Vilaça e marquês do 

Soveral tendo com os dois últimos longas conferências”, “ o Sr. Ministro da guerra 

conferenciou ontem no seu gabinete como o seu colega da fazenda”. Os assuntos 

políticos eram, por vocação, enigmáticos e inescrutáveis, inacessíveis ao próprio 

jornalista, inevitavelmente distanciados do leitor, sugestivamente valorizados pela 

redundante expressão, aberta a todas as interpretações, como “ larga conferência”. 

Vejamos o Quadro II sobre notícias que recaem na atividade do governo. Nele 

não colocámos notícias de expediente burocrático (atividade ministerial implícita), 

considerámos apenas as notícias que inserem atividade ministerial explícita. Optámos 

ainda por assinalar as informações contidas em notícias coletivas e incluir comentários 

dos jornalistas ( dados também referenciados nos Quadro III e IV). 

  

                                                 
7 Confirme-se no Século: na p.2, dois artigos (uma crítica teatral e conselhos de saúde); na p.3 uma crítica 
literária; na p.5, uma conferência sobre a produção de borracha em Benguela; na p.9 um artigo sobre a 
administração colonial britânica e outro sobre moda. No Diário de Notícias: na p.2 uma conferência 
histórica; na p.3, reprodução notícias do Diário de Notícias de há sessenta anos; na p.4, a mesma 
conferência sobre borracha em Benguela; na p.7, dois artigos, um sobre moda e outra apreciação “leve” 
sobre a vida política francesa; na p.9, artigo sobre Quinta de Santa Clara, em Coimbra.  
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Quadro II 

 

Notícias sobre governo do reino no dia 1 de abril de 1906 

Diário de Notícias O Século 

p.1, Corpo diplomático ( receção) p.1, Informações ( sobre crise do douro, “ consta o Sr. 
Conselheiro Pereira dos Santos vai determinar antes de 
tomar qualquer resolução definitiva algumas 
providências(...) atenuar a crise”; sobre projeto caminho 
de ferro “ ministro vai estudar detalhadamente assunto, a 
fim de tomar decisão”), coletiva 

p.1, Ensino colonial ( entrega de representação a 
ministro), coletiva 

p.2, Informações (“ larga conferencia de Francisco 
Botelho” com Hintze sobre Instituto Gomes da cunha e 
eleições), coletiva. 

p.1,  Serviços Agronómicos do Ultramar (representação 
lentes ministro “ prometeu estudar o assunto”) 

p.2, Últimas Notícias (Conselho Ministros “ terminou 
pelas 2 horas da madrugada de hoje ar reunião do 
conselho de ministros(...) Segundo nos consta foram 
tratados vários assuntos coloniais, demorando a atenção 
do conselho a ocupação do sul de Angola que, como já 
referimos, vale subordinada a um novo plano, de que 
assumirá a direção o Sr. Major Eduardo costa, 
recentemente nomeado pelo governador daquela cidade. 
Além de Outros assuntos de caracter político 
administrativo, entre os quais figuram as próximas 
eleições, consta-nos também ter-se ocupado o conselho do 
próximo congresso internacional de medicina, na parte 
relativa ao programa de receção dos congressistas 
estrangeiros”), coletiva 

p.1, Ministros ( ministro negócios estrangeiros “ recebeu 
ontem a visita dos Srs., marquês do Funchal, conselheiro 
Eduardo Vilaça e marquês do Soveral tendo com os dois 
últimos longas  conferencias”), coletiva. 

p.5, Cumprimentos a ministros, coletiva.  

p.1,  Conselho ministros (Reuniu ontem(...) tratando-se de 
vários assuntos de administração pública e especialmente 
no que se refere à ocupação do distrito de angola. 

Tratando-se também do congresso médico que se realiza 
este mês em Lisboa, e da receção a fazer aos 
congressistas. 

Como todos os assuntos demandassem largas 
considerações e apreciação o conselho foi muito 
demorado (...)” ) 

p.5, Ecos da Sociedade ( receção ministro negócios 
estrangeiros),  coletiva. 
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p.1, Conferências ( ministro ” larga conferência”)    

p.1, Assuntos coloniais ( ministro “prometeu estudar o 
assunto”), coletiva.  

 

p.1, Entre Lisboa e Paris ( “ o Sr. Ministro das obras 
públicas, reconhecendo a necessidade de frequentes 
comunicações entre Lisboa e Paris tem entabuladas 
combinações com a companhia dos caminhos de ferro(...) 
falta ultimar negociações com as companhias espanholas” 

 

p.2,  Fora de Lisboa  ( Associação comercial do Porto 
louva governo medidas “ presidente tece rasgados 
louvores ao conselho superior obras públicas e ao governo 
atual “)coletiva 

 

p..2, Instituto Gomes da Cunha (“ Francisco Botelho que 
na última situação regeneradora exerceu com muita 
distinção o cargo de governador civil distrito da Guarda 
teve ontem uma demorada conversa com o Sr. Presidente 
do conselho sobre vários assuntos que interessam a 
política regeneradora em alguns concelhos do distrito de 
Braga”)  

 

p.3, Congresso dos Ajudantes Oficiais de Justiça (ministro 
justiça “ respondeu que do melhor modo que lhe fosse 
possível procuraria apreciar as pretensões dos ajudantes 
votadas no congresso” agendado para Porto) 

 

 

 

p.4,  Fora de Lisboa (Torres Novas “ mostram-se 
penhorados pela maneira como imediatamente à sua 
chegada foram recebidos” comissão foi apresentar 
homenagem Hintze E Pimentel Pinto m. reino; camara 
voto homenagem a Hintze),coletiva 

 

 

Os gabinetes ministeriais surgem “intransponíveis” pelos jornalistas, e os 

políticos como inacessíveis para os jornalistas. E são poucas as palavras que descrevem 

o que lá se tratava.  

O normal e regular funcionamento das instituições políticas era assegurado pela 

reprodução de informações sintéticas, precisas e descontextualizadas. Pelos 

cumprimentos de representantes políticos ao novo governo ( “ uma comissão de 

influentes políticos do concelho de Vale de passos foi ontem apresentar os seus 

cumprimentos ao ministro da marinha”) pela receção ministerial de pedidos, 

reclamações, retificações legislativas, apresentadas por representações de classes 

profissionais, institucionais, ou outras, por exemplo, uma “comissão de lentes do 
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Instituto de Agronomia e Veterinária”,  “procurou  ontem ministro da marinha” vinha 

solicitar, modificações no programa de concursos para provimento cadeiras ensino 

colonial, recentemente aprovada”( Diário de Notícias).Que modificações? Porquê? 

Eram questões que o jornal não colocava.  

Mas atenção, como fica assinalado no Quadro II, por vezes o jornalista 

comentava, e dando voz ao governante, acrescentava: “ o Sr. Ministro vai estudar 

detalhadamente o assunto, a fim de poder tomar resolução”. O tom reverencial e 

conciliatório era agora próximo e confiante. O jornal surgia então como “voz” oficiosa 

do governo. 

Este posicionamento pró-governamental era dissimulado. Moderado pelo 

recurso a brevíssimos e dispersos comentários. Mas também pela não adoção de títulos 

que claramente comprometessem o jornal nesta sua tendência.  

Estamos pois em condições de afirmar que, em vez de ausência de comentário 

político, encontramos nos dois jornais informativos o constante recurso a convenções 

jornalísticas reverenciais e valorativas. 

Esta inclusão de um enquadramento mínimo do facto político permitia, 

juntamente com todo o aparelho formal que temos vindo a tratar (notícias coletivas, 

ausência de títulos, dispersão das temáticas), silenciar o debate político disponibilizando 

limitadas ferramentas interpretativas ao leitor.  

Porém, importa realçar que à construção de uma realidade política inacessível e 

insondável, presente nestes dois jornais, se contrapunha uma outra, pela “ mão” dos 

restantes jornais de opinião político partidária. Aqui a atividade ministerial era dada a 

“ler”, por um enquadramento explicativo (interpretativo) e, por vezes, interpelativo.  

O chefe do governo, afinal, não se limitara a administrar o país e a receber 

amigos e colegas no segredo dos gabinetes. Nos jornais político-partidários o governo 

toma medidas não consensuais, suscetíveis de serem debatidas, defendidas ou colocadas 

em causa. Veja-se por exemplo como o Vanguarda (republicano) e o Popular 

(regenerador) sintonizam na mesma problemática governativa atual, por sinal ausente 

nos dois jornais informativos: o cancelamento, por parte do governo Hintze Ribeiro, dos 

preparativos para mais uma campanha colonial, anunciada pelo seu antecessor Luciano 

Cordeiro. Diz-nos o jornal republicano em editorial:“ verdadeiramente ignóbil esta 

política monárquica que por aí se desenrola”, a expedição estaria preparada para ir ao 



21 

 

encontro do desejo de “ revanche” (sic) “ que dominou todos os portugueses desde o 

desastre colonial de 1905”, “ para arrancar do pavilhão nacional um punhado de lama 

que a negraria de África lhe tinha arremessado”. Concluindo: é “ ignóbil e cínico este 

procedimento dos regeneradores”. Já o Popular, próximo do governo regenerador, sobre 

o mesmo tema afirma: “Agora é este o assunto (...) exclamações sonorosas da imprensa 

progressista”, considerando :“ foi o mais sensato”, ter “ prudência”, e “bom senso”.  

Mas a 1 de abril de 1906 o assunto que estava na ordem do dia era a preparação 

pelo governo regenerador do novo ato eleitoral agendado para dia 15. Procedia então o 

chefe do governo, Hintze Ribeiro, à recomposição da sua influência partidária no país, 

que passava pela nomeação de governadores civis, administradores de concelho e 

regedores.  

Num jornalismo “informativo” dependente, como vimos, das informações 

obtidas junto do aparelho de Estado, não é de estranhar a ênfase no carácter puramente 

administrativo destes atos governativos.  

No Quadro III é possível compreender como o O Século e o Diário de Notícias 

registavam com precisão os documentos oficiais emanados do ministério do reino, onde 

se listavam os nomeados: “ Pelo ministério do reino, foram pedidas as seguintes 

autorizações para desempenho do cargo de administradores do concelho: Ao ministério 

da fazenda o Sr. Antonio Joaquim Dias Monteiro, escrivão da fazenda em Montalegre, 

comissionado em Lisboa ao serviço do cadastro predial, para administrador do concelho 

de Ponte de Sor; o Sr. Antonio Pedro Xavier Teixeira, aspirante da Alfandega de 

Lisboa, fazendo serviço em Faro para administrador do concelho de Alcoutim: justiça, 

Srs. bacharéis Luis Loureiro Melo Borges de Castro e José de Albuquerque Pimentel e 

Vasconcelos, e José António de Almeida, conservadores do registo predial das 

comarcas de Celorico da Beira, Fornos de Algodres e Vagos, respetivamente para 

administradores dos concelhos de Celorico da Beira, Fornos de Algodres e Ovar, o Sr. 

António Moreira de Sá e Mello, escrivão da relação do Porto (...) ”. O jornalista 

mantinha uma postura passiva de transmissor de informações emanadas do governo 

abstendo-se de selecionar ou introduzir qualquer novo dado que facilitasse a 

compreensão do leitor sobre a escolha governamental. A informação recebida das 

instâncias administrativas era dada em “bruto”, a notícia não era “ elaborada”, avaliada, 

verificada.   
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A técnica de registo reforçava a aparência de imparcialidade e 

descomprometimento com o poder. A lógica da informação destituída de opinião e 

comentário era aqui levada às últimas consequências, mas a submissão à fonte oficial 

naturalizava os atos governativos, pela evocação de um regular procedimento 

administrativo. O debate político era desvalorizado. 

Mas esta é apenas meia verdade. O apoliticismo destes jornais ruía “pela mão” 

dos correspondentes do jornal. “Enterrados” no interior do jornal, imersos nas 

miscelâneas das notícias coletivas, comentários políticos com claro posicionamento 

partidário entravam dissimuladamente nos dois jornais. Na prosa dos correspondentes a 

intervenção do jornalista era ocultada, pela sistemática referência à exterioridade destes 

em relação ao jornal, sugerida pela adoção de um tom confidencial próximo da carta 

pessoal: “ Por aqui pouca importância se tem dado” ( Vila Flor, “Fora de Lisboa”, DN, 

p.9) , “ é o que desejamos”( Santarém, “Fora de Lisboa”, idem.,p.6 ), “ pedem-nos para 

intercederem por meio do Diário de Notícias” ( “Notícias de Almada”, ibidem,p.3), “ 

está um dia de sol lindíssimo” ( Guimarães, ibidem, p.4). 

Se olharmos para o quadro III, compreendemos como o comentário político 

entra nas últimas páginas dos jornais informativos, imerso nas notícias coletivas e 

rodeado por informações de temática diversa. 

Quadro III 

 

Títulos de notícias que inserem informação sobre governadores, 
procuradores régios, administradores de concelho, regedores, juízes 
de comarca, em 1 de abril de 1906. 

 

 Diário Notícias O Século 

p.1, Notícias Diversas, coletiva p.1, Massano Amorim (governador distrito 
Moçambique, “ Pertence este distinto oficial à 
plêiade daqueles que de alma e coração se têm 
dedicado(...)” etc., termina “ Oxalá seja prolongada 
a sua estada no cargo(..)” 

p.1 , Governadores Civis p. 6, O “ Século” nas Províncias ( Fafe posse novo 
administrador concelho “ manifestações festivas”; 
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Penedo novo administrador concelho“ nomeação 
acertadíssima e geralmente bem recebida por todo o 
concelho”; Trancoso, festa receção, “ foram 
queimadas muitas girandolas”; Ancião, 
administrador concelho “ já deu sobejas provas”), 
coletiva 

p.1, Procuradores Régios p.5, Governadores Civis ( Santarém: “ Ainda hoje 
se falava por toda a cidade a imponente e 
espontânea manifestação de ontem ao novo 
governador civil deste distrito(...) sendo a opinião 
unânime de que nunca se fez acolhimento igual a 
um chefe de distrito” , “ Afabilidade e delicadeza”; 
Viana Castelo governador civil partiu grande 
despedida, listagem nomes, deram-se vivas Partido 
Regenerador e Hintze), coletiva 

p.1, Eleições ( refere que presidente conselho teve 
com governadores civis Coimbra e Castelo Branco 
e conselheiro“ demorada conferência”), coletiva 

p.5 Administradores de Concelhos ( partiu para 
Torres Vedras “ inteligente e conciliador”), coletiva

p.1, [Sem título] ( listagem nomes administradores 
conselho) 

p.6, Arredores de Lisboa (”grandiosa” receção 
administrador concelho “ grande número de 
influentes políticos de todas as freguesias” 

Cascais:“ bem recebido“), coletiva 

p.2,  Fora de Lisboa ( Dois Portos: “ foi recebida 
com geral satisfação a notícia de ter sido nomeado 
secretário do senhor governador civil”; Castelo 
Vide: cumprimenta elogiosamente novo juiz da 
comarca, “ foi muito bem recebida nesta vila 
nomeação administrador conselho”), coletiva 

p.6, O “Século” nas Províncias ( “ bem recebido” 
novo governador civil Coimbra; Lamego: “ 
galopins preparam festa novo administrador 
concelho”; Mafra: “ nunca aqui houve tão viva 
manifestação “; “ geral contentamento” posse 
administrador concelho; Alenquer, novo 
administrador concelho. “ estamos certos que ele 
desempenhará o seu importante cargo em elevado 
critério”; governador civil da Guarda “ foi 
geralmente bem recebida”; Sardoal bem “ recebida” 
notícia novo administrador concelho; Cadaval-
saída escrivão da fazenda “ tinha em cada 
contribuinte um amigo”, o novo escrivão também “ 
distinto”, novo administrador Concelho tem “ 
simpatia de todos”),  coletiva 

p.2, Administradores Concelho ( Torres Vedras “ 
cavaleiro ilustrado e amável , com seu espírito culto 
e conciliador”), coletiva 

p.7, “ O Século” na Província (  Castelo de Vide: 
tomou posse juiz da comarca “ estranhou-se 
ausência coletiva dos senhores juízes substitutos “, 
“ mostrou-se visivelmente contrariado”; Benavente 
: posse administrador. concelho, festa com povo, 
música filarmónica, marcha aux flambeaux, vivas 
ao rei), coletiva 

p.2, Conselheiro Queiroz Veloso  ( partiu 
governador civil de  Viana Castelo , “ grande 
multidão” “ soltaram-se vivas ao partido 
regenerador, a Viana do Castelo e ao seu ilustre 
governador civil” 

p.9 , Arredores de Lisboa ( Barcarena bem recebido 
administrador concelho“ qualidades de caracter”), 
coletiva 



24 

 

p.3, Notícias Judiciais , coletiva p. 9, “O Século” nas Províncias ( Arronches antigo 
administrador concelho exerceu cargo “ toda 
proficiência” sobre o novo “ de quem tivemos as 
melhores informações pelo nosso colega de Vila 
Real que numa correspondência para o Século 
enaltece as suas qualidades”; Vagos,: despediu-se 
administrador concelho que exerceu cargo “ com 
bastante zelo e justiça”; Leiria: “ acolhida com 
alegria” nomeação director interno da 2ª direção 
serviços fluviais”)  coletiva. 

p.3, Notícias de Portalegre (receção governador 
civil “ O entusiasmo tocou as raias do delírio”), 
coletiva 

 

p.3, Notícias de Coimbra, coletiva  

p.4, Fora de Lisboa, coletiva  

p.4, Fora de Lisboa, ( Leiria: “ nosso amigo” 
administrador concelho; Pombal: novo 
administrador concelho: “ É geral contentamento”; 
Silves: anexação Lagoa a Portimão , presidente 
telegrafou ministros e m. reino),  coletiva 

 

p.7, Fora de Lisboa, ( posse administrador 
concelho Gouveia “ escolha acertada”; Barcarena: 
novo administrador concelho “causou muito boa 
impressão”; Monte Caparica: administrador 
concelho “ muito bem recebido”; Alvaiázere: “ 
muito satisfeitos novo governador civil; Santarém 
sobre novo administrador “ que seja por muito 
tempo que é o que desejamos”; Lamego: satisfeitos 
novo administrador concelho), coletiva. 

 

Os dois jornais incluíam grande número de comentários parciais e pró-

governamentais. 

Estamos pois em condições de afirmar que no jornalismo informativo o governo 

tinha um tratamento distinto e favorecido em relação a todos os outros protagonistas 

políticos. A questão é tanto mais significativa quanto estamos em pleno processo 

eleitoral.  

Já os jornais de opinião não transmitem exaustivamente os nomes dos novos 

quadros políticos, preferem referenciá-los de forma casuística e sempre interpretativa. 

Não fazem balanços de conjunto, pessoalizam e traçam “perfis” de alguns políticos. E 

introduzem mais informação.  
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Nos jornais da oposição, em vez de distante e respeitável reverência, a atitude é 

de desconfiança ou denúncia. A exceção vai para o Popular, pró-governamental, que 

opta por uma abordagem próxima dos jornais informativos.  

Naqueles diários a entrada e a saída de administradores dos concelhos e outro 

pessoal político não assume a forma festiva e consensual. Sem querermos ser 

exaustivos, veja-se a Vanguarda sob o título Echos (notícia coletiva), quando refere e 

comenta um incidente em Lamego: os regeneradores “ lançaram algumas bombas de 

dinamite “ à porta de casa do administrador do concelho, “Se o caso fosse cometido por 

gente que não fizesse parte das caranguejolas ministeriais, com certeza que a lei de 13 

de Fevereiro seria aplicada (...). Mas trata-se dos defensores do escandaloso regímen e 

por consequência têm carta-branca para cometer estas e outras selvagerias”. Não 

deixando de apontar: “ O sistema que nos rege, porém, por tal forma corrompe os 

homens, deturpa os caracteres e inutiliza as inteligências, que os anos vão passando, o 

país afundando-se na miséria e os graves problemas continuam de pé (...) As 

inteligências mais lucidas e as almas patrióticas que há anos e por vezes têm deslizado 

pelo poder, viram sempre os seus esforços inutilizados, inutilizados pelo fossado dessa 

grande porca que se alimentas e nutre da monarquia. Não tenhamos, pois esperanças, de 

que enquanto em Portugal existir monarquia, se resolvam os complexos problemas”. 

No O Mundo, podiam ler-se informações sobre o novo regedor da freguesia de 

São João, embora de forma codificada e impressiva: “ fazemos votos por que, ao menos, 

saiba não imitar em virtudes o Mirolho seu antecessor”. Já quanto ao novo regedor da 

Lapa adiantava: “ biografia edificante, como se poderá inferir da leitura de um atestado 

passado, a 12 de novembro de 1886, pelo então director do Limoeiro”. 

Veja-se ainda no Diário Illustrado, órgão do partido regenerador liberal, o 

extenso editorial intitulado“ Hintze” que denuncia o envolvimento do novo governador 

civil numa fraude na câmara municipal de Pombal. Declarando o jornal “ estranhar que 

o partido que atualmente governa não tivesse melhor esteio e mais limpo representante 

“, refere factos “ admiráveis” “ estupendos”. Comentando: “ Com efeito, há muito 

tempo que a brandura, encobridora e passa-culpas, dos nossos costumes políticos e 

administrativos, se não encontra em presença de um exemplo tão completo e frisante”, 

de “ impunidade do prevaricador” contra “ defesa moral e da fazenda pública”. 

Interpelando Hintze, em nome dos mais “ honestos” e dos mais “céticos”, remata: “ 

oferecemos-lhe no artigo de hoje um excelente ensejo para quebrar a tradição ou para a 
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reatar...de caixão à cova”. Ao fundo segue-se, no mesmo jornal, crónica ficcionada de 

um diálogo de Hintze com Pimentel Pinto sobre a escolha do novo governador civil de 

Évora. Aqui o leitor atinge um máximo de proximidade com o político sendo chamado a 

escutar uma “conversa” imaginada (privada e secreta) entre os dois políticos. É pois a 

experiência do “político”( proximidade) inversa do jornalismo informativo (distância). 

Nos jornais de opinião a luta político partidária presente no próximo ato eleitoral 

domina a interpretação das atuais nomeações. Pelo contrário, o Diário de Notícias e o O 

Século tratam as eleições de forma residual (veja-se Quadro IV). Nenhum destes jornais 

refere uma única vez a palavra “eleitor”. Ambos privilegiam a informação curta e não 

contextualizada da luta política. As eleições surgem por meio de conflitos clientelares e 

rivalidades pessoais dos influentes locais: os vínculos partidários pessoalizados e 

desideologizados e as divergências políticas doutrinárias ficavam por explicar. 

Quadro IV 

 

Eleições/ Partidos, 1 de abril 1906 

Diário de Notícias O Século 

p.1,  Eleições  ( governador civil e Castelo Branco “ 
demorada conferência com o Sr. Presidente do 
conselho sobre assuntos que dizem respeito às 
próximas eleições”; presidente conselho “ demorada 
conferência com Jacinto Cândido, a qual versou, 
segundo consta sobre eleições”; Coimbra nomes 
deputados republicanos, Lisboa ; “ Centro Eleitoral 
Democrático de Lisboa, realizou ontem uma sessão 
sobre a presidência do Sr. Feio terenas(..) aprovaram 
as listas de deputados(...) discursaram(...) os 
oradores foram muito aplaudidos”) 

p.1, Conselheiro Abel de Andrade 

p.1 Sessão Legitimista (aniversário) p.2, Informações (“ larga conferencia de Francisco 
Botelho” com Hintze sobre Instituto Gomes da 
cunha e eleições), coletiva. 

p.1, Excursão Académica a Paris P.2,Últimas Notícias (Conselho Ministros trata 
assunto eleições sem especificar temática) 

p.1 Companhia Geral Crédito Predial Português “ 
vendo-se na sala as figuras mais salientes da 
política, decorreu por vezes bastante agitada” 

p.4, Conferência ( refere-se conferencia de 
Angelina Vidal) 
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p..2 Instituto Gomes da Cunha , “ Francisco Botelho 
que na última situação regeneradora exerceu com 
muita distinção o cargo de governador civil distrito 
da Guarda teve ontem uma demorada conversa com 
o Sr. Presidente do Conselho sobre vários assuntos 
que interessam a política regeneradora em alguns 
concelhos do distrito de Braga”  

p.5, Academia Estudos Livres, (Conferência 
Agostinho Fortes) 

p.2, Fora de Lisboa (Covilhã:  incompatibilidade 
administrador. Conselho e presidente Camara este 
com apoio progressistas e franquistas 

p.6, Centro Legitimista (aniversário) 

p.2, Banquete ao Sr. Conselheiro Abel de Andrade “ 
(afirma não ter “caracter político”) 

p.6, O Século nas Províncias (“ o Sr.(...) que 
sempre tem militado no partido progressista, 
reuniu em sua casa alguns dos seus amigos para 
deliberar acerca da atitude que devem adotar 
perante o atual estado da política portuguesa, 
resolvendo unanimemente continuar no seu posto 
de progressistas, na esperança que este partido se 
reorganiza e retempere para cumprir lealmente o 
seu programa, e resolvendo também por agora 
apoiar o atual governo em tudo o que seja 
conducente ao bem do país e designadamente 
deste concelho”), coletiva 

p.3, Centro Escolar Rodrigues Freitas ( conferência 
Angelina Vidal) 

p. 6,  As Próximas Eleições 

(“ Em Ponte de Lima houve uma grande reunião 
política de todos os elementos do partido 
progressista, em que se prestou homenagem ao Sr. 
José Alpoim, apoiando-se a atitude dos 
dissidentes. 

Organizou-se ali um novo centro progressista (...). 
Todos os elementos e influentes do partido 
progressista daquela cidade com exceção de uma 
ou duas pessoas que se mantêm neutros, prestaram 
o seu apoio na organização desse centro (...). 
reproduz carta destes para José Luciano 
anunciando a presidência honoraria de Alpoim e a 
presidência efetiva de Luciano 

Braga “ o Sr. Visconde da Torres, chefe da politica 
regeneradora de Braga, tem sido nos últimos dias 
procurado por influentes eleitorais (...) entre eles 
contam-se alguns antigos progressistas, que foram 
oferecer-lhe a influência de que podem dispor 

- Regressou ontem de Aveiro a Lisboa o Sr. Mario 
Duarte, um dos candidatos governamentais (...) 
tendo obtido segundo nos consta, valiosas 
adesões”, outras sobre candidatos maioria “ pela 
minoria talvez se proponha um franquista” 

“ Afirma-se que um dos candidatos 
governamentais pelo círculo de Santarém é o Sr. 
Gil Cabral Guedes de Queiroz Garcia Castelo 
Branco, filho do Sr. Marquês da Foz. Patrocinando 
essa candidatura o Sr. Pimentel Pinto, ministro da 
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guerra” 

“Crato, 30. c. “ as eleições prometem decorrer 
sossegadas porque os progressistas não vão á urna. 
O Sr. Agostinho da Conceição Bimbo tem feito 
ultimamente bastantes pedidos de votos para a lista 
francacea. 

A reunião eleitoral de ontem no centro eleitoral do 
largo D. Carlos 4, 2ª decorreu muito concorrida e 
animada (...) Foi encerrada (...) no meio de grande 
entusiasmo” 

Candidatos por Coimbra, Havas 

Póvoa de Santa Iria, 30.C “ realiza-se no próximo 
domingo, pelas 8 horas da noite na rua do cais, 
uma conferência de propaganda eleitoral, pelo 
candidato republicano Sr. Dr. Antonio José 
d'Almeida. 

Os influentes progressistas daqui, que tanto e tanto 
têm prometido, não só melhoramentos locais, 
como também obras nas estradas circunvizinhas, 
que estão em péssimo estado, nada fizeram, dai o 
desânimo latente e a ansiedade de ouvir o 
candidato republicano” 

p.3, Associação Comercial do Beato e Olivais ( 
conferência)  

 

p.7 Fora de Lisboa, (Alvito: “ Não se sabe a atitude 
certos grupos tomarão no próximo ato eleitoral; Vila 
flor “ Por aqui pouca importância se tem dado á 
entrada do governo regenerador. Ninguém contava 
com ela antes das eleições porque se esperava do 
ministério que saíssem melhoramentos importantes 
que não puderam entrar em vigor; Gouveia “ uma 
folha dessa cidade, fala-se de uma reunião entre os 
Srs. (...) não acreditamos”  “ inimigos políticos e até 
pessoais”) 

 

P.7, Boletim Liga Portuguesa da Paz (anúncio de 
publicação) 

 

As informações referentes às eleições são introduzidas de forma avulsa 

(descontínua) e circunscritas a uma iniciativa pessoal localizável no espaço geográfico 

(elementos de x localidade). A dimensão nacional do ato eleitoral é ocultada e o 

confronto nas urnas disperso em múltiplas iniciativas individuais. O carácter não 

concorrencial do ato eleitoral é evidenciado.  

Não se avaliam propostas, não se apresentam alternativas, não se confrontam 

posições. Na luta eleitoral não se referem ou comentam as atitudes ou os objetivos dos 
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chefes dos partidos que concorrem às eleições, o protagonismo recai nos influentes 

locais, mas sem qualquer fio condutor que remeta para uma lógica político-partidária. 

Note-se que a conjuntura política é de alguma indefinição político partidária. 

Ainda não tinha sido anunciada a coligação liberal de progressistas e franquistas que 

viria a ser decisiva para a formação do governo de João Franco. O partido progressista 

ameaçava a estabilidade governativa com a possibilidade de não participar nas próximas 

eleições. O partido regenerador não formara lista para Lisboa, esta vinha pela mão de 

independentes. O receio do peso do partido republicano nas urnas da capital era já um 

facto político. Mas nada disto surge sequer aludido no Diário de Notícias e no O Século, 

sendo vagas as referências nestes jornais ao partido regenerador liberal.  

No dia 1 de abril, os dois jornais informativos optavam não só por apagar toda e 

qualquer controvérsia político-partidária, como por relegar para um lugar secundário na 

atualidade política o ato eleitoral.  

A postura dos jornais de opinião era distinta. Estes dedicam especial atenção às 

eleições, aos chefes dos partidos monárquicos e à luta político-partidária. Alguns davam 

a ler as próximas eleições num quadro desprestigiante, salientando a vertente 

fraudulenta destas. No republicano Vanguarda sob o título “Eleições” e subtítulo 

“Galopins de Sotaina” lia-se: “ Em muitas freguesias de Lisboa já a padrilhada (sic) 

encetou campanha eleitoral, pedindo descaradamente votos aos seus amigos e 

apaniguados”. E noutro subtítulo, “Movimento de galopins”, dava conta o mesmo 

jornal: na Fábrica Victoria, em Lisboa, preparava-se uma reunião de“ influentes” para 

“arranjarem votação para o governo, que para aí nos desgraça”. Também o Novidades 

comentava a propósito de um telegrama sobre a prisão de candidatos liberais à Duma, 

na Rússia: “menos escandaloso que Pinhal da Azambuja e que, ao menos, tem a 

qualidade de ser sincero”. Mesmo o Popular, órgão pró-governamental, não evitava 

referir-se ao adversário político como corrupto, e citava, para o efeito, o Notícias de 

Lisboa: “ «O partido progressista trás atravessado na garganta – e já por mais de uma 

vez o seu órgão na imprensa a isso se tem referido com azedume- que, na oposição, o 

partido regenerador se tivesse prestado á rigorosa fiscalização das urnas. Que demónio 

queria ele fazer nas urnas, que tanto o incomodava a fiscalização?» ”, comentando:” O 

que ele queria sabe-se bem“. 

Mas sobretudo os jornais de opinião enfatizam o comentário, a interpretação e a 

avaliação do comportamento dos chefes dos partidos face ao ato eleitoral. E parece ser 



30 

 

aqui que se centra e limita o debate político jornalístico. Mas atenção os profissionais da 

política, os chefes, ou notáveis, são figuras presentes mas simultaneamente ausentes. Os 

chefes estão calados. Os jornalistas “falam” por eles.  

Assim não temos a figura do jornalista independente do confronto partidário mas 

o jornalista no cerne do conflito. Porque a discussão é protagonizada pelos próprios 

jornais. Cada jornal é uma trincheira. O debate jornalístico promove assim os seus 

interlocutores principais, estabelece limites sobre o que se discute, tomando como alvo 

indivíduos e não ideias ou programas. O debate era forçosamente partidário e 

pessoalizado.  

O Popular comentava com particular interesse a aproximação do partido 

progressista ao partido regenerador liberal:  “O Sr. José Luciano de Castro, tendo dado 

cabo do partido progressista tenta agora fazer o mesmo ao grupo do Sr. João Franco”; “ 

Parece que o Sr. João Franco tendo percebido a tempo as espertíssimas manobras do Sr. 

José Luciano de Castro, não está disposto a funcionar-se com sua excelência”, 

esclarecendo que “marechais progressistas “estão “ desconfiados” e “ não apoiam ideia 

de fusão”, adiantando: “ pode resultar o agravamento da situação no partido progressista 

e o seu desaparecimento da cena política (…) Só há um meio de resolver a questão: é 

retirar a chefia ao Sr. Luciano de Castro, cuja vida tem sido uma serie ininterrupta de 

intrigas e manigâncias com o fim exclusivo de anular todos os que no partido tiveram 

ou têm merecimento. Não há outro meio para salvar o partido progressista digno de 

melhor sorte”.  

O mesmo jornal dialogava também com republicanos (jornal O Mundo) e 

progressistas (jornal Diário), explicando o posicionamento do partido regenerador em 

Lisboa (“ Ao contrário do que diz o O Mundo, nós clara e expressamente dissemos, que 

o partido regenerador, como partido monárquico, não podia nem devia abster-se de 

disputar as eleições no país e, consequentemente, nos círculos da capital (...). Essa é que 

é a verdade do que dissemos a respeito das eleições”) e responsabilizando a posição 

hesitante dos progressistas de favorecer os republicanos (ao jornal Diário: o ” presado 

colega” informava ontem que pelos círculos eleitorais de Lisboa “ se apresentarão 

candidatos monárquicos, desligados, porém, de qualquer partido militante, disputando 

as minorias. Segundo nos informam são nomes respeitados e queridos na cidade, e vão 

no intuito especial de dar uma lição aos que tendo por dever ir á urna fogem, deixando 

campo livre aos adversários das instituições.”). O A Opinião, órgão do partido 
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nacionalista, intervinha zombando do partido progressista “ que anda aí em leilão, 

oferecido a quem mais der”. 

Também o O Mundo participa na discussão entre partidos monárquicos: “ cresce 

a irritação entre vários progressistas contra a ideia de fusão” com os franquistas. No 

entanto este jornal é o único que insere insinuações sobre o lugar ocupado pelo monarca 

na definição do rumo político do país. A propósito do próximo ato eleitoral, cita o 

pedido do Jornal do Comercio, (órgão regenerador  de Henry Burnay) ao partido 

progressista para que participasse nas eleições,  e denuncia: “ sempre zeloso em prestar 

serviços à coroa”. Ou ainda: “só falta Hintze ir ao Paço dos Navegantes”( refere-se à 

casa do chefe progressista) e “ se ajoelhe aos pés do Sr. José Luciano...Ou que alguém 

lhe dê ordem terminante”.  

A explicitação de programas eleitorais estava ausente dos jornais de opinião de 

todos os quadrantes partidários. O republicanismo participa, pelo menos em parte, na 

construção desta visão da política como palco de divergências pessoais. Sem se colocar 

à margem, insere-se nesta mesma lógica jornalística, encontramo-lo em constante 

diálogo com os adversários e esclarecendo os partidários.  

 Vejam-se o O Mundo e a A Lucta, que nas suas primeiras páginas, respondem às 

acusações dos monárquicos sobre as divergências internas no partido republicano 

português. Citemos a A Lucta que, a este propósito, insere uma pequena nota sobre a 

alternativa republicana ao sistema liberal oligárquico: “Descobriram os jornais 

monárquicos profundas divergências no partido republicano” a propósito da“ escolha do 

chefe”, desconhecem que “ o partido republicano nunca teve, não tem, nem virá a ter 

um chefe, no rigoroso significado do termo. Nenhum dos nossos correligionários tem a 

pretensão de chefia, cada qual procurando apenas servir como melhor pode o seu 

partido e a sua causa”. Leia-se ainda no mesmo jornal: “ anda o Diário Illustrado a 

queixar-se de que os republicanos têm uma grande má vontade contra o seu partido, e, 

nós queremos hoje, mostrar-lhe que são infundadas as suas queixas imagine-se que nós 

vamos transcrever um trecho do mesmo Diário Illustrado, e vamos aplaudi-lo”, e cita 

“« ou estes [republicanos]são uma espécie de super-homens, de inteligência privilegiada 

e invencível, ou a administração monárquica tem sido um amontoado de crimes e de 

infâmias, que a eloquência antimonárquica poria a nu, obrigando o país inteiro a tapar a 

cara, pelo menos, e a tapar o nariz, de nojo»”. E não deixa de comentar :“Ora muito 

bem. Por outras palavras foi o que, por ocasião das últimas eleições, disse no seu 
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manifesto a comissão municipal republicana de Lisboa”. Em suma, os curtos 

comentários políticos suscitados pelas declarações dos jornais monárquicos, permitem ir 

sugerindo o republicanismo como alternativa política. Mas assinale-se: nenhum dos 

jornais republicanos, na noticia sobre apresentação dos seus candidatos por Lisboa e 

Coimbra, insere nas suas páginas uma ideia programática ou um apelo ao voto.  

Porém, esta afirmação necessita alguma clarificação. Os jornais republicanos 

não enfatizam da mesma forma a sua participação nas próximas eleições. O O Mundo 

destaca-se de toda a imprensa diária lisboeta no tratamento do ato eleitoral.  

À exceção do O Mundo, todos os jornais de opinião da nossa amostragem não 

destacam o ato eleitoral em curso, seja pelo título, editorial, ou notícia individualizada. 

Não obstante, o assunto domina pelo recurso a um mesmo padrão jornalístico: na 

primeira página em notícias coletivas (e títulos coletivos, como Echos, Casos do Dia, 

etc.) o tópico eleições surge em comentários breves de diversas informações políticas 

atuais.  

Neste dia apenas o O Mundo e o A Opinião tratam em editorial as eleições. Este 

último fá-lo para vincar o carácter não concorrencial e desinteressante destas: “ O leitor 

apaixonado de gazetas, que vibra de entusiasmo com umas frases campanudas ou com 

as «boutades» cruéis, que se aquenta até ao rubro com essas apóstrofes, cortando cerces 

como laminas, epilogadas por enérgicos pontos de exclamação, de há dez dias para cá 

que se move tristemente, como um esfomeado a quem rapinassem o prato predileto. (...) 

assim há milhares de seres, pelo país fora, cujo único pão espiritual...são os periódicos. 

Quando estes deixam de corresponder á ideia que em geral deles se faz, quando 

abandonam as toledanas com que espicaçam adversários, o espírito do português sente 

fome”. Explicando em seguida: “ E a razão é simples. Todos os governos, que não são 

leigos em experiência pratica, dividem metodicamente o tempo da sua duração em dois 

períodos. Há um período ante eleitoral, como há um período pós-eleitoral. O primeiro 

caracteriza-se pelo amavio (sic); o segundo pela indignação trovejante. Durante o 

primeiro as oposições esperam; durante o segundo as oposições deitam abaixo”. 

O O Mundo, pelo contrário, concilia duas formas distintas de abordagem do ato 

eleitoral. Para isso socorre-se de uma singular paginação, que divide literalmente em 

duas partes a primeira página do jornal: combinando seis colunas encimadas por três 

colunas. Na parte superior destacava com título e subtítulo sob toda a página:“ Partido 

Republicano”, “ Os candidatos pelos círculos de Lisboa”. Uma extravagância. Na parte 
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inferior integrava extensa notícia coletiva, “ Ecos & Noticias”, que seguia o tratamento 

do ato eleitoral nos moldes dos seus colegas.  

Mas convém determo-nos no tratamento dado à apresentação dos candidatos. 

Começa o jornal por informar: “ Estão definitivamente constituídas as listas”. Referindo 

a reunião republicana, mas sem mencionar os assuntos tratados, opta por destacar 

apenas o seu “efeito” político: “ O Sr. Dr. Afonso Costa, acedendo a indicações da 

assembleia, fez também uso da palavra, pronunciando um veemente discurso que 

causou a maior sensação”; “ todos oradores foram aplaudidos”; “ assembleia 

animadíssima”. Segue-se a apresentação em larga prosa dos candidatos. Afonso Costa: “ 

É um trecho da história dum país, afirmando o protesto audaz, inteligente e esforçado 

dum Futuro contras as infâmias e as bandalheiras de um Passado, e dum Presente. Então 

esse homem não foi apenas um homem representou uma legião. (...). A sua vibrante 

palavra traduziu toda a energia, toda a inteligência e toda a convicção daquele potente 

lutador que tudo sacrifica à Republica- a começar pela sua saúde. Como ele empolgou a 

assembleia, como ele nos fez vibrar de entusiasmo a quantos o ouvimos” , tem o“ dom 

de parecer sempre um enviado da Justiça – quer acuse os opressores, os tiranos e os 

espoliadores, quer defenda os oprimidos, os miseráveis e os desgraçados, quando 

executa a acusação da monarquias como quando faz a defesa da Republica”; Antonio 

José d'Almeida:“ Tribuno da Revolução, a sua palavra inspira as almas a sugestionar-

lhes heroísmos redentores” “ qualidades de inteligência e palavra”; Bernardino 

Machado era “ Encarnação e símbolo da bondade, o homem no estado da perfeição 

moral e intelectual” “ verdadeiro homem de Estado” com“ nobilíssima missão (...) 

educando com o seu exemplo a sua palavra a sociedade portuguesa”; Alexandre Barga “ 

há-de impor-se pelo seu talento que é enorme, e também pela sua audácia, que é a de 

quem possui a consciência dos seus direitos e os quer ver respeitados”; João de Freitas “ 

uma grande austeridade ao serviço do trabalho, da inteligência, do estudo e do método”; 

Bettencourt Raposo “ polemista inexpugnável e independência invencível”, etc. 

Nem um apelo ao voto. Nem uma indicação programática. Antes a pessoalização 

do político através do recurso à mistificação dos candidatos republicanos. Arquétipos de 

um ideal cívico. Desfile de histórias de vida virtuosas, tomadas pela convicção, 

coragem, inteligência e estudo8. 

                                                 
8 Na parte inferior desta primeira página do O Mundo, pode também, ler-se, entre outras informações, sob 
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Em conclusão, estamos já em condições de afirmar que, nos jornais de opinião, 

os assuntos políticos da atualidade tendiam a obedecer a uma construção jornalística que 

tinha como principal preocupação dar a ler a luta travada no campo político (mesmo que 

apenas pela ótica da luta político partidária, contrastando com os jornais informativos 

que procuravam destituir os factos políticos do seu carácter conflitual.  

Mas os jornais informativos tinham, no que respeita à informação política, 

algumas virtualidades, ausentes dos jornais políticos. Não se prendiam elas com a 

participação direta no debate, mas sim na sua capacidade de dar maior visibilidade a 

informação (mais) plural. 

O leitor do jornal informativo encontrava no seu jornal um leque mais 

diversificado e plural de notícias sobre assuntos políticos (veja-se no Quadro IV, o 

banquete oferecido a um conselheiro regenerador, os nomes dos candidatos 

republicanos, a referência à conferência de Angelina Vidal num centro republicano, e 

ainda a sessão legitimista que ocorre neste dia). Este pluralismo informativo era a mais-

valia destes jornais. 

Contudo, a informação sobre as várias forças partidárias segue o figurino 

reverencial, valorativo e respeitoso, presente nas notícias governamentais. Embora mais 

residual – não esqueçamos o preponderante lugar ocupado pelo governo- o tratamento 

era qualitativamente igual (na primeira página do Diário de Notícias a propósito da 

apresentação dos candidatos republicanos por Lisboa colocava: “ os oradores foram 

muito aplaudidos”).  

Esta pluralidade obedecia a limites que não previam a inclusão de todos sectores 

políticos. O Diário de Notícias e o O Século tinham critérios de respeitabilidade 

informativa de índole conservadora. Assim, ambos inserem informação sobre a fação 

monárquica legitimista, não constitucional, mas omitem a convocatória de uma reunião 

                                                                                                                                               
o título Ecos & Notícias: Manuel Arriaga “ Bastante conhecido e adorado pelo povo português”; “ deixa 
em todos os corações que respeitosamente o acatam um rastro de luz” ;“ Tem a alma dum novo;” sonoro 
e vibrante” “ em frases que toda a gente compreende (donde se vê que lhe saem do coração) caso tão 
pouco vulgar nestes nossos tempos de linguagem...irrisória e desaforadamente rendilhada” “ os seus 
lábios têm sempre um sorriso de bondade” “ aureolado de luz, como outrora o sublime crucificado de 
Judeia que chamava a si os humildes e os pequeninos”. Não se hesitando aqui em recorrer à primeira 
pessoa: “ E esta uma das mais sublimes qualidades que descobri na sua boa alma, desde o momento em 
que lhe apertei as mãos. Ele tem para toda a gente, sem distinção de classe, o mesmo sorriso de bondade. 
A desgraça comove-o profundamente. Engrandece os que trabalham e aos indolentes esforça-os por 
conduzi-los ao caminho do Bem. Enfim: se o mundo estivesse composto de homens com os raros 
sentimentos que possui o Dr. Manuel de Arriaga, teríamos conseguido a regeneração da Humanidade 
inteira”. 
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dos socialistas revolucionários incluída, neste dia, apenas nos jornais republicanos, O 

Mundo e A Lucta. 

Esta faceta ordeira, visível ainda na forma como esses diários tratam os conflitos 

sociais, fogem à lógica partidária instituída.  

Lembremos a luta reivindicativa da classe corticeira do Barreiro, contra a 

exportação de cortiça em bruto, que envolvia largas centenas de operários, com 

paralisações de trabalho e boicote de linhas de caminho-de-ferro. Nenhum jornal 

monárquico refere no dia 1 de abril estes acontecimentos. O O Mundo também não. O 

jornal a A Lucta faz uma chamada de atenção na sua primeira página sobre um artigo de 

Jacinto Nunes que sairá no dia seguinte: “ porque se trata dum ponto capital da 

economia da nação, desejamos ardentemente que todos a encarem serenamente, sem 

egoísmos de classe, num grande espirito de conciliação e harmonia, cada qual 

respeitando legítimos interesses alheios”. Apenas o Vanguarda informava, na terceira 

página, o estado do movimento, juntando o telegrama de Silves, enviado aos operários 

do Barreiro, onde se lia: “ os operários corticeiros (...) lamentam deveras não poderem 

estar junto dos camaradas do Barreiro para engrossar o número dos sedentos de justiça”, 

solidários com o “ pelejar pelo negro pão que almas perversas, com entranhas de 

abutres, querem tirar” adiantando que se “ até aqui nos temos mantido cordatos”, “ 

seremos obrigados” “ a um ato que a nossa alma de pacifistas tem repudiado”. 

Em contrapartida, o O Século e o Diário de Notícias davam ampla cobertura ao 

desenrolar desses acontecimentos, mas retiravam-lhe toda e qualquer referência 

ideológica ao espírito de luta de classe presente no movimento9.  

                                                 
9 Veja-se o Século, com o título, A Questão Corticeira, e subtítulo Solução provável do conflito- O que se 
tem passado no Barreiro e noutros centros da indústria corticeira:“ O estado da questão levantada entre 
os operários corticeiros e os negociantes que pretendem exportar a cortiça sem ser manufaturada não tem 
sofrido, nos últimos dias, alteração sensível. A atitude expectante adotada pelos operários não foi ainda 
alterada, por a cortiça que se pretendia fazer seguir para Espanha permanecer ainda na estação do 
Barreiro”, “ Os corticeiros das fábricas existentes na área do Poço do Bispo trabalharam ontem durante 
todo o dia, falando-se muito, entre eles, dos acontecimentos do Barreiro. (...) Fomos ontem procurados 
por uma comissão de descarregadores de diferentes comissários da estação de caminhos-de-ferro do Sul e 
Sueste, que nos declarou que vão oficiar á Associação de descarregadores de mar e terra, pedindo-lhes 
que não venham dali operários fazer cargas ou descargas de cortiça em bruto que se queira exportar”. 
Com algum pormenor davam conta: do Barreiro partiu “ ás 8horas e 45 minutos da manhã, o Sr. Antonio 
Costa, delegado da Associação marítima daquela cidade que viera representar a sua classe no movimento 
efetuado pelos corticeiros” chegaram ao Barreiro, recebido telegrama solidariedade operários corticeiros 
de Évora, e carta anónima denunciando exportação em Ponte de Sor. Companhia viu negado pedido para 
transporte cortiça que tem no Barreiro para Setil, pelo conselho administração dos caminhos-de-ferro do 
Estado”; “ Évora, 30- Os operários corticeiros desta cidade, ao terem conhecimento do movimento 
levantado pelos seus colegas do Barreiro, para evitarem que a cortiça não embarque para o estrangeiro, 
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Os dois jornais informativos tratavam do caso mas, porém, não o faziam da 

mesma forma. O O Século “puxava-o” para a primeira página, acrescentando alguns 

ingredientes sensacionalistas (“ Continua-se a afirmar ontem que o regimento de 

infantaria se encontra pronto a marchar para o Barreiro no caso de ali se dar algum 

acontecimento anormal, afirmando-se também que um dos navios que se encontra 

fundeado no Tejo está de caldeiras acesas e pronto a seguir para defronte daquela vila. 

Estes boatos têm corrido insistentemente no Barreiro, dizendo-se também que andavam 

há dias ali agentes da judiciária e homens pagos pela firma Burnay & Ca, encarregados 

de vigiar os operários”).  

Já o Diário de Notícias remete a notícia sobre o desenrolar da luta para a 

segunda página, “chamando” para a primeira, uma carta enviada ao jornal por um 

representante de um proprietário, envolvido nas exportações de cortiça em bruto, onde 

se lia a propósito: “ Não é exato que o senhor Sagrera tenha trazido onze operários de 

Espanha para cozer e raspar cortiça”, “ também não é exato que a cortiça tenha sido 

cozida e raspada antes de enfardá-la” “ os recortadores foram de Castelo Branco e 

chamam-se Joaquim Correia José, António João Martins e Pedro Carvalho” assina “ 

Domingos Marques Franco”. Isto é o Diário de Notícias não só retirava ao movimento 

toda a carga política como elegia para a sua primeira página a versão patronal dos 

acontecimentos. 

Em suma, estamos pois em condições de afirmar que o O Século e o Diário de 

Notícias partilhavam a mesma atitude de silenciar a dimensão ideológica do conflito. O 

que não significa que o fizessem da mesma forma. O tom dos jornais era distinto. 

Tudo parece indicar que o jornal O Século seguisse, de perto, o modelo francês 

do Le Petit Parisen, sobretudo “ en la apuesta fundamental por la sensación como eje 

directriz de los contenidos. (...) La importancia de los articulos queda subordinada al 

grado de efectos sentimentales que pueda ser capaz de provocar: emoción, infado, 

                                                                                                                                               
sem que seja recortada, abandonaram as fábricas e reuniram-se na sua associação em número superior a 
trezentos, resolvendo ir em manifestação procurar o governador civil” comissão falou com governador 
que já expediu telegrama para m. reino e das obras publicas” Em silves, “ hoje às 3 horas da tarde 
realizou-se  imponente comício do operariado silvense, no largo dos Mártires, contra a saída de cortiça 
em prancha” em Almada sessão extraordinária Associação operários corticeiros de Almada  “ em numero 
de 400” 
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indignación...El objectivo es claro: se trata de buscar permanentemente la sensación 

como permissa económica para vendar más”10.  

Se olharmos o Quadro I apercebemo-nos que a sua primeira página aposta 

claramente no sensacionalismo. O O Século privilegia os artigos de interesse humano, 

devidamente expugnados de dimensão política. 

A sua atitude face ao facto político atual exprime-se bem no editorial que recai 

sobre a tragédia humana presente num desmoronamento ocorrido nas minas francesas 

de Courrières. Aqui em tom melodramático, constrói um elo invisível entre o diário e o 

leitor- com recurso a um sugestivo “nós” os “ portugueses”-, contraposto a uma 

entidade distinta, num sugestivo“ vós” os políticos. Abre o editorial do jornal:“ A 

quantos ontem, no Século, leram os telegramas relativos à tragédia de Courriéres, 

fazemos a justiça de acreditar que a sua sensibilidade vibrando como a nossa lhes 

marejasse os olhos de lágrimas. Todos nós portugueses, somos feitos da mesma argila”, 

terminando: ” Se pois o trabalho é a lei suprema da vida e vós, políticos, nem extraís a 

hulha, nem lavrais a terra, nem fiais o linho, nem descobris a radio, nem curais a peste, 

nem escreveis um livro, que quereis que fique de vós se nem ao menos garantirdes a 

liberdade, a propriedade, a vida, o pensamento, a atividade, o direito e a justiça dos que 

extraem a hulha, lavram a terra, fiam o linho, disciplinam as forças da matéria e 

inventam modos e meios de suavizar a dor?”.  

O apoliticismo que o O Século parece reclamar revela-se, quer na forma como 

“empurra” as questões político partidárias e administrativas para o interior do jornal 

(vejam-se os quadros II e III), quer pela representação de um jornal/leitor à margem do 

terreno político (distinto e exclusivo). 

A procura de identificação do leitor com o jornal faz-se à revelia do político, 

pelo cultivo de laços afetivos assentes na exploração emocional. O tom progressista11 

deste jornal informativo concretiza-se nesta postura que assume de defensor dos leitores 

- os mais fracos, os mais desfavorecidos- contra a elite política dominante. Acolhe, 

                                                 
10 Francesca A. Martinez Gallego, Antonio Laguna Plateri, Enric Borderia Ortiz, Historia de la 
comunicación social, Madrid, Editorial Sintesis, 1996, p.313. 

11 Este posicionamento parece confirmar-se de outras formas. No Século, ainda que “ escondidas” em 
notícias coletivas, encontramos referências a realidades sociais ausentes no Diário de Notícias. Veja-se a 
informação em “ Últimas Notícias”  (p.2), sobre a expulsão de dois polícias por terem agredido meretriz, 
que o Diário de Notícias omite. Ou atente-se na informação contida em ”Arredores de Lisboa” (p.9) sobre 
um automóvel apedrejado por operários em Sintra.  
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aliás, todos os descontentamentos. Não por acaso o jornal tende a realçar informação 

que recai sobre reivindicações sectoriais (veja-se na sua primeira página sob o título 

Indústria de Moagem a noticia em primeira mão sobre a intenção dos industriais de 

moagem de virem a requerer ao ministro medidas de proteção industrial).  

A procura de cumplicidade e comunhão de sentimentos com o leitor era uma 

postura jornalística que o Diário de Notícias não partilhava com o O Século. Nascido 

em pleno período da regeneração, este jornal formara-se numa cultura política liberal 

paternalista, que valorizara a tolerância e privilegiara a conciliação política. Este jornal 

servia assim de perto o legalismo reformista, aspirando influir na progressiva formação 

cívica de uma comunidade política alargada. O jornal não pretendia confundir-se, nem 

com os políticos, nem com os leitores. Em 1906, a sua vocação formativa, legalista e 

conciliadora, mantinha-se intacta em 1906. O tom conservador, prudente e reverencial, 

era visível na fórmula protocolar que seguia na paginação de informações de carácter 

político (veja-se o Quadro I), dando a honra da primeira página ao governo, ministros, 

governadores civis e atos administrativos. A função educativa dos leitores era 

assegurada por critérios de destaque de informações bem distintos do O Século. E 

observe-se como coloca na sua primeira página um “ Louvor” a um funcionário público, 

e uma ordeira representação operária pedindo aumento de salários ao ministro, “ 

Operários do Arsenal da Marinha”. Ambas as notícias surgiam no O Século imersas em 

notícias coletivas.   

3.Conclusão 

No dia 1 de abril de 1906, o apoliticismo que o Diário de Notícias reclama e que 

o O Século partilha, não correspondia à ausência de temas políticos. Os dois jornais 

enchem as suas páginas com atos de governação administrativa. Muito menos remetia 

para uma lógica informativa de desqualificação do facto político. Os dois jornais 

inserem, na sua primeira página, respeitosas informações de carácter governativo.  

Ser apolítico significava, não só não pertencer a nenhum partido mas, sobretudo, 

abster-se de participar de forma clara no debate político, reservado aos órgãos de 

imprensa partidária. “Abster-se” de participar, no debate político, significava silenciar a 

existência de luta política. 

A imparcialidade do O Século e do Diário de Notícias era obtida, em grande 

medida, pela recolha diversificada de factos político partidários e pela reprodução 
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descontextualizada destes ( informações avulsas, dispersas e sobrepostas). Em termos 

de lógica jornalística significava o império dos factos, das ocorrências, sobre o contexto 

Esta linha editorial estava longe de significar total ausência de comentário. Este 

obedecia a regras precisas: curto e sempre laudatório.  

O jornalismo do O Século e do Diário de Notícias vivia do registo de factos 

avulsos, sem aparente hierarquização temática. Esta imprensa transmitia pelas suas 

convenções jornalísticas uma forma de ler o político: arena distante e inatingível. 

Tendendo a apresentar todas as tomadas de posicionamento político como igualmente 

dignas e representativas. O governo surgia porém favorecido. 

A divisão de tarefas jornalísticas, entre os jornais informativos e de opinião, 

parece clara. Os jornais políticos estavam no centro do debate político, eram 

incontornáveis para quem pretendesse participar nele. Eram os jornais de opinião quem 

dava um contexto, um significado, uma dimensão controversa à realidade informativa. 

Entrar no debate político alargado era entrar na comunidade do jornalismo de opinião. A 

este cabia a interpelação do poder. 
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Anexo 2. 
Caso de Estudo 2: Análise de títulos de jornais diários 

1.Objeto e Metodologia 

No início do século XX entre os dispositivos comunicacionais disponíveis para 

enfatizar o político sobressai o recurso ao título e à fotografia já então eficazes meios 

disponíveis para publicitar as notícias atuais tornando-as proeminentes e mais 

acessíveis. 

O historiador Luís Trindade distingue os jornais informativos, Diário de 

Notícias e O Século, da restante imprensa diária, do início do século XX, por serem “ 

simultaneamente produtos comerciais e industriais: verdadeiras máquinas narrativas”1. 

Realçando o lugar ocupado pela reportagem, título e fotografia, o historiador chega 

mesmo a sugerir: “ o que talvez se possa dizer em relação ao jornalismo informativo na 

forma como surgiu na segunda metade do século XIX e se desenvolveu depois é que 

aqui a escrita se deixou de tal modo contaminar pela imagem- e, mais abstratamente 

pelo som- que deu lugar a uma forma híbrida onde ler era já, de algum modo, ver” 2.   

Para Luís Trindade a introdução da fotografia nestes jornais acompanhara a 

crescente utilização de títulos operando-se uma relevante mudança comunicacional: 

num “ processo através do qual os grandes títulos jornalísticos se tornaram obrigatórios 

e constantes na primeira página de forma rigorosamente simultânea com a utilização de 

fotografias: quando estas entraram com todo o seu poder de evidência no meio das 

tradicionais colunas de letra miúda, criou-se um desequilíbrio entre imagens e palavras. 

A descrição destas contrastava com a exuberância daquelas. Nesse sentido, os títulos 

tiveram que alargar o texto – e a própria dimensão das colunas- para acompanhar o 

poder expressivo da ilustração. Numa palavra, foi o próprio texto, em forma de título, 

que ganhou poder expressivo. A partir desse momento, a palavra tornou-se, finalmente 

                                                 
1 Luís Trindade, Primeiras Páginas, O século XX nos jornais portugueses, Lisboa, Tinta-da-China, 
2006,p.22. 
2 Idem, p.26. O historiador salienta, a propósito: “ foi exatamente por esse início do século XX que o 
Século, primeiro e o seu rival, logo depois, começaram a utilizar quotidianamente a fotografia como parte 
integrante do noticiário”, concluindo: “ os jornais atingiram a transparência total na sua relação com a 
realidade, ibidem, pp.24-25. 
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imagem, e o texto tradicional adaptou-se ao novo regime comunicacional dominado 

pelas imagens e pelos sons”3.  

Isto é, coincide o nosso objeto de estudo, o jornalismo político do jornal o O 

Mundo (1900-1907), com a introdução, pelos jornais de negócio, de duas práticas de 

comunicação jornalística novas: títulos e fotografia. Como bem refere o mesmo 

historiador tratar-se-ia de um processo de crescente “ cumplicidade” entre as duas 

formas de dar a “ ver” o facto noticioso. A este respeito Trindade aponta o carácter 

gradual e multifacetado da introdução destas novidades: “ as imagens do jornalismo 

informativo começaram a chegar, timidamente à primeira página, não para informar, 

mas para ilustrar”4. Lembrando que antes da reprodução diária de fotografias se passara 

por uma fase transitória, sendo “frequente a publicação dos chamados croquis, desenhos 

sobre fotografias que já era possível tirar mas ainda não imprimir num órgão 

quotidiano”5. 

Entre as possíveis abordagens de uma análise mais sistemática dos conteúdos 

jornalísticos do jornal O Mundo (por exemplo análise de conteúdo publicitário, 

informativo, de opinião, de entretenimento; análise de um só género jornalístico, como a 

reportagem, crónica, comentário, fait divers, etc.) optámos por estudar mais 

detalhadamente o uso do título. 

A esta escolha estiveram presentes considerações de diferente natureza. Por um 

lado, esta prática jornalística constituía-se como “elemento” com elevado grau de 

autonomia no conjunto do conteúdo jornalístico. Num período em que os géneros 

jornalísticos estão longe de estar “estabelecidos”, quando o comentário “ invade” quase 

todo o conteúdo informativo, a escolha de um objeto de estudo com reduzido grau de 

imprecisão foi fator de ponderação para a nossa decisão.  

Por outro lado, a análise desta “unidade” autónoma apresentava outra vantagem, 

um elevado grau de autossuficiência (isto é, sem dependência de outros “elementos” 

constitutivos do jornal) permitindo algum esclarecimento sobre o jornalismo político do 

jornal O Mundo, quer pela perspetiva da sua linha editorial (o recurso ao título obriga a 

escolhas, classificações e hierarquia de assuntos pertinentes) quer na perspetiva da 

avaliação do leque de leituras possíveis do seu conteúdo (a crescente utilização de 

                                                 
3 Ibidem, p.28. 
4 Ibidem, p.26. 
5 Ibidem, p.25. 
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títulos altera as práticas de leitura de um jornal, tornando-a mais rápida, imediata e 

diversificada, isto é, possibilitando ler “no ver”). 

Acresce que os historiadores ao colocarem no cerne das novas práticas 

jornalísticas informativas os “destaques visuais” enquanto estímulo adicional à venda e 

leitura de jornais suscitam várias questões que aqui procuraremos resolver.  

Dado o carácter de “novidade” atribuído à prática de intitulação o seu estudo 

seria um bom ponto de referência para situar o nosso jornal no terreno jornalístico em 

que se inseria. Com esse propósito tomámos uma segunda decisão: a nossa análise teria 

que ser forçosamente comparativa. 

Sabendo nós que o jornal O Mundo se reclamava de democrático e republicano 

radical, isto é, que no seu programa afirmava a dupla ambição de alargar a inclusão 

política e concorrer como alternativa política e ideológica ao regime monárquico 

estabelecido, comparar o uso deste novo “aparato” jornalístico em jornais de índole 

política diversa ajudar-nos-ia a compreender o jornalismo político do jornal o O Mundo. 

Perante uma imprensa diária de Lisboa que rondava os vinte títulos anuais e 

tendo estabelecido como âmbito do nosso trabalho o período de 1900 a 1907, 

apresentou-se como obrigatória a escolha de um método de amostragem. Tivemos que 

optar entre duas possibilidades de amostra: por curtos períodos, em todos os jornais, 

anualmente, ou pela análise de alguns títulos cobrindo todo o âmbito temporal da nossa 

dissertação. 

Uma breve análise pelos jornais da época permitiu-nos compreender um dos 

traços que caracteriza a imprensa diária do início do século, a irregular e escassa 

utilização do grande título, isto é, com alguma facilidade a amostra por curtos períodos, 

em todos os jornais, poderia resultar inconclusiva. A segunda modalidade de 

amostragem- a consulta integral de alguns dos títulos da imprensa diária de Lisboa- 

permitiria contornar esta dificuldade. Além do mais, o objeto do nosso estudo era o 

jornal O Mundo, entende-lo era o nosso objetivo, a amostragem mais exaustiva, 

permitiria não só maior rigor na comparação genérica deste, com outros jornais diários 

de Lisboa, como aprofundar o conhecimento sobre o jornalismo político do nosso 

jornal. 

Duas questões surgidas no âmbito da nossa investigação pesavam ainda a favor 

desta decisão. Em primeiro lugar, apercebemo-nos que o jornal O Mundo não foi criado 
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em setembro de 1900, tendo origem no jornal O Paiz, criado em 1895, por Alves 

Correia. Entender o recurso ao título desde essa data pareceu-nos da maior importância. 

Em segundo lugar, como vimos, Luís Trindade refere que a introdução do título pelos 

jornais informativos foi um processo gradual que arranca antes do início do século XX.  

A nossa análise de títulos teria toda a vantagem em alargar o âmbito 

cronológico, devendo abarcar a década de noventa. Neste sentido o estudo integral de 

títulos em alguns jornais diários surgiu-nos como única opção possível.  

A dificuldade encontrar-se-ia agora na escolha dos títulos de jornais a analisar. 

Face aos limites temporais de um programa doutoral era necessário proceder a novas 

opções que permitissem viabilizar o nosso estudo. A recolha de informação no primeiro 

jornal por nós consultado, o O Mundo, e títulos antecedentes, no período de 1895 a 

1897, ocupou-nos dois meses de trabalho. A possibilidade de alguma variação era alta, 

esperava-nos um trabalho mais simplificado em alguns jornais políticos monárquicos, 

mas também uma recolha mais complexa nos jornais informativos como o O Século e o 

Diário de Notícias, apontados como pioneiros no recurso a imagens.  

Neste sentido limitar o recurso a cinco títulos pareceu-nos a opção correta. Esta 

amostragem teria que ser diversificada e conter obrigatoriamente um jornal informativo, 

o O Século ou o Diário de Notícias, dois jornais republicanos (um deles o O Mundo) e 

dois jornais monárquicos.  

Pelas informações que dispúnhamos o jornal O Século apresentava-se como o 

jornal informativo, no início do século XX, com maior iniciativa a nível da introdução 

de várias novidades jornalísticas, como os concursos ou a fotografia, optar pela sua 

análise pareceu-nos inevitável. Acresce que este jornal iniciara o seu percurso no campo 

jornalístico como um jornal político partidário republicano, estudá-lo na perspetiva aqui 

proposta permitiria ainda algum esclarecimento acrescido sobre o seu percurso político.  

Quanto aos jornais republicanos, para além do jornal O Mundo (incluindo O 

Paiz e títulos sucedâneos) a nossa escolha recaiu no jornal Vanguarda, por este 

constituir o jornal diário republicano de Lisboa de maior longevidade política, isto é, o 

único que cobria toda a década de noventa, estendendo-se até 1907. 

Tínhamos pois já um núcleo de três jornais: O Século, O Mundo (e títulos 

antecedentes) e o Vanguarda.  
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Perante mais de uma dezena de títulos monárquicos a escolha dos títulos a 

analisar tornava-se complexa. Acresce que a instabilidade político partidária, em 

particular na década de noventa, se refletia na vida dos jornais, que mudaram de 

proprietários, de direção política, tendo alguns sucumbido. No que respeita aos jornais 

monárquicos dado o alargado âmbito cronológico do nosso estudo tornou-se clara a 

necessidade de proceder a uma subdivisão cronológica. 

Os jornais monárquicos obrigavam-nos a uma análise subdividida em duas 

amostragens cobrindo dois períodos: um que recairia na década de noventa e outro nos 

primeiros sete anos do século XX.  

Na conjuntura do início do século o partido regenerador liberal de João Franco 

era apresentado como um partido monárquico que “caçava no terreno republicano”. No 

que respeita à segunda amostragem o estudo comparativo do O Mundo com um jornal 

deste partido assumia a maior relevância. Os dois órgãos diários que o partido 

regenerador liberal dispunha em Lisboa eram o Jornal da Noite e o Diário Illustrado, 

este último “ tomado” ao partido regenerador apresentava uma declarada vertente 

ilustrativa. Uma vez que nos interessava associar à nossa análise a vertente ilustrativa, 

ainda que de forma pouco aprofundada, optámos por incluir na nossa amostragem o 

Diário Illustrado.  

Mantinha-se em porém em aberto a escolha do título monárquico que poderia 

acompanhar o Diário Illustrado nesta segunda amostragem, e que títulos deveriam ser 

incluídos na primeira amostragem. 

O critério político partidário mais estrito obrigava-nos a incluir pelo menos 

quatro órgãos (partido regenerador, partido progressista, partido regenerador liberal, 

dissidência progressista), o que seria impraticável pelo dispêndio de tempo que 

obrigava. Justificar a opção por um deles seria matéria controversa.  

Nas várias memórias e testemunhos históricos que dispomos, o jornal 

Novidades, de Emídio Navarro, o Diário Popular, de Mariano Cirilio de Carvalho, e o 

Dia, de António Ennes, eram consensualmente apresentados como os jornais 

monárquicos de combate político mais intervenientes do último quartel do século XIX. 

Não sendo exequível a análise dos três, optamos por incluir na primeira amostragem 
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(relativa à década de noventa) os dois primeiros, por apresentarem continuidade na sua 

direção política no início do século XX6. 

Porém, na impossibilidade de manter a análise destes dois jornais monárquicos, 

na segunda amostragem (relativa ao início do século vinte), por nela já constar o Diário 

Illustrado, mas interessados em obter algum grau de coerência, fizemos nova opção, 

manteríamos um destes dois títulos. A escolha de qual dos dois jornais - Novidades ou 

Diário Popular- integraria as duas amostragens, acabou por resultar, uma vez mais, das 

fontes por nós consultadas: invariavelmente as memórias dos jornalistas e dos políticos 

tendiam a realçar o lugar do jornalismo praticado pelo Novidades. 

Em suma, as dificuldades pareciam ultrapassadas. Um núcleo de quatro jornais 

fora encontrado para as duas amostragens: O Século, O Mundo, Vanguarda, Novidades. 

Quanto ao quinto título, seria na primeira amostragem, o Diário Popular, e na segunda, 

o Diário Illustrado. 

No entanto, a nossa preocupação em aprofundar no campo jornalístico o fator 

“inovação” levou-nos ainda a introduzir uma outra nuance na amostragem relativa á 

década de noventa: a análise do jornal Diário de Notícias. Este “ desvio” permitiu-nos 

esclarecer algumas dúvidas sobre o recurso aos títulos no jornalismo informativo. 

O âmbito cronológico foi também ponderado. Para a primeira amostragem 

obedeceu à perceção da importância que a crise política do ultimato, de 1890, teve na 

imprensa diária de Lisboa. Pareceu-nos de toda a utilidade recuar ao ano anterior, a 

1889, seguindo até ao ano de 1899. Quanto à segunda, de forma a operacionalizar a 

nossa tese optámos por cobrir o período de 1901 a 1907. No entanto, não deixámos de 

fazer uma incursão pela prática de título grande durante o ano de 1900, mas apenas nos 

jornais, O Mundo, Vanguarda e Novidades. 

Definidos os órgãos de imprensa tornou-se necessário afinar critérios. A 

imensidão de informação suscetível de ser recolhida obrigou a limitar a nossa análise.  

A primeira opção recaiu na análise dos títulos na primeira página. Em Portugal a 

imprensa diária institucionalizara a prática de colocar na sua primeira página os artigos 

com maior destaque no jornal, e entre eles, o texto do editorial, ou “ fundo”, como lhe 

                                                 
6 António Ennes morreria no ano de 1900, sendo o Dia vendido ao partido progressista, e desde 1903, 
dirigido por conselheiro José Alpoim, que faria deste o órgão da dissidência progressista. 
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chamavam. Ao contrário de outra imprensa, como a americana, que já no início do 

século XIX reservava esta para anúncios de carácter comercial.  

No período que tratamos são inúmeras as referências à importância da primeira 

página. Veja-se a título de exemplo como, em 2 de julho de 1905, o O Mundo, 

explicava: “ No nosso lugar de honra damos hoje um excerto dum dos capítulos do novo 

livro do nosso querido amigo e prestante correligionário Dr. Bernardino Machado”. Ou 

ainda como na reunião de 1 de janeiro de 1905, da “ Liga Contra a Lei de 13 de 

Fevereiro”, entre outras resoluções, apontava: “ que à imprensa se peça também para 

publicar na primeira página tudo quanto se referir à campanha contra a lei de 13 de 

fevereiro”7. 

No que respeita ao recurso aos títulos registamos apenas aqueles que recaiam 

sobre mais de uma coluna nas primeiras páginas dos jornais por estes constituírem a 

maior novidade do período. Porém, entre os títulos registados destacaremos aqueles que 

recaem sobre toda a página encimando-a (sobre todas as colunas). 

Note-se que neste período era frequente o recurso ao título permanente, que 

anunciava determinada secção do jornal (regular mas não necessariamente diária), de 

caracter informativo, como o movimento marítimo, bolsa, espetáculos, etc., ou de 

comentário, (crónicas, normalmente assinadas) ou de informação e comentário (como as 

generalizadas rubricas de “ecos e notícias”). Tinham a particularidade de nunca serem 

encimadas por títulos sobre mais de uma coluna distinguindo-se assim claramente dos 

títulos contingentes por natureza efémeros8. 

Sem perdermos de vista o objeto da nossa tese - o estudo do jornalismo político 

praticado pelo O Mundo- e procurando não nos dispersar perante a riqueza temática dos 

títulos dos jornais elencámos um conjunto de questões que longe de esgotarem a análise 

desta prática limitam os nossos objetivos. Recaem estes no tratamento do assunto 

político nos diversos jornais, desde logo pela frequência do seu “uso”, mas também pela 

aproximação aos formatos discursivos e gráficos de exposição do assunto tratado.  

Assim, procurando estabelecer um critério de análise dos títulos, que nos 

permitisse abordar os conteúdos aqui contidos, começamos por estabelecer uma 

classificação genérica: títulos de assunto político e “não político”. Procederíamos à 

                                                 
7 In O Mundo de 2 janeiro de 1905. 
8 Sobre o assunto veja-se Ricardo José Gouveia in O Século na crise do ultimato, Lisboa, Universidade 
Católica Editora, 2010, p.30-31. 
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avaliação dos conteúdos dos títulos com base na conceção do político no seu sentido 

restrito, circunscrito à temática institucional (administrativa e de governação), atividade 

de organizações político-ideológicas (partidos e outras formas de associação com 

intervenção política declarada) e conflito social. Os títulos políticos, seriam 

subdivididos em assuntos de política nacional e internacional. A nossa grelha de análise 

contaria com três categorias temáticas, assim divididas: política nacional; política 

internacional; assuntos não políticos.  

Tendo presente que a nossa análise sobre títulos os concebia como unidades 

textuais autónomas, com vida própria (pelo destaque tipográfico, pela diversidade de 

leitura que propunham), não obstante tenderem a articular-se sempre a algo que lhes era 

exterior, anunciando outro texto (ou outros textos, como veremos), a submissão dos 

títulos à nossa grelha exigia uma última clarificação. 

A razão desta última explicitação resulta da prática jornalística da intitulação 

recorrer, no período que estudamos, em particular no jornal O Século, a uma vaga e 

genérica indicação temática, isenta de conteúdo informativo, espécie de rótulo, sem 

elementos dinâmicos (verbos, ou “ação” explícita ou implícita, metáforas, adjetivação, 

etc.). Normalmente um nome de um indivíduo, localidade ou instituição. Isto é, o 

recurso ao título, enquanto resumo da notícia estava longe de ser uma prática 

generalizada surgindo frequentemente como “texto” vago e obscuro. 

Note-se que os jornais consultados se referiam frequentemente ao título como 

“epígrafe”, termo tomado ao campo literário, que remetia para a inscrição solene de 

uma frase de abertura ou introdução de uma obra. 

O problema é que o leque de práticas relacionadas com a intitulação era muito 

vasto. Nos títulos sobre uma coluna era frequente a falta de autonomia do título face ao 

texto, constituindo uma unidade textual que estabelecia como obrigatória a leitura “ 

seguida”. Veja-se a título de exemplo o jornal O Mundo, de 3 abril de 1904, sob o título 

“Informações e boatos” que abre assim o texto da notícia: “É o título de um artigo das 

Novidades tomando a sério as ameaças progressistas (...)”. Ou ainda, no mesmo jornal, a 

3 de outubro de 1905, sob o título, “Loubet”, e subtítulo: “ República Francesa”:“ Como 

ontem noticiámos, publicar-se-á com o título acima, por ocasião da visita de Loubet a 

Portugal, o número único de um jornal comemorativo, que será exclusivamente 

colaborado pelos principais escritores do Partido Republicano”. 
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Em contrapartida, no jornal O Século, até 1892, e nos jornais O Mundo e 

Vanguarda, o título tendia a assumir, quer quanto à forma gráfica, quer quanto ao 

conteúdo, um elevado grau de autonomia. São disso exemplo os títulos sobre todas as 

colunas que se apresentam como um “resumo” do dia, listando em títulos sucessivos 

informação sobre assuntos diversos, por vezes de carácter nacional e internacional. Ou 

ainda os títulos sobre todas as colunas, seguidos de extensos subtítulos explicativos, que 

incorporam no corpo do título o essencial da “ notícia” ( espécie de título lead). No 

primeiro caso, veja-se a título de exemplo o Lanterna, em 2 de setembro de 1898, com 

título sobre todas as colunas: “ A Venda das colónias Portuguesas- A Revisão do 

Processo Dreyfus- suicídio do coronel Henry”. Sendo porém vulgar a sobreposição de 

temáticas nacionais. Veja-se o O Mundo, de 6 de outubro de 1904, onde 6 títulos 

sucessivos, utilizando diferentes “tipos” de caracteres, encimavam o jornal: “ O desastre 

de Africa”, “ O general Dantas Baracho acusando o governo”, “ Um agravo do 

«Mundo» ”, “ Um ato de justiça- a história da Cochinchina”, “ A questão 

constitucional”, “ Na camara Alta- o Sr. Dantas Baracho pugna pela lei”. O título 

resumia três “histórias” do dia, a questão colonial, a liberdade de imprensa e a 

constitucionalidade da dissolução parlamentar.  

A margem de autonomia do título grande sobre todas as colunas, reforçava-se 

pela disposição gráfica deste. Mesmo quando contendo um único assunto do dia, este 

quase nunca recaía integralmente sobre o texto das colunas que encimava. Veja-se, no 

dia 5 de outubro de 1904, no O Mundo, o título sobre todas as colunas: “ O desastre de 

Angola”, com subtítulo, “ 254 perdas e 54 feridos nas forças portuguesas”, que remete 

para artigo a duas colunas, sendo as restantes quatro ocupadas com assuntos diversos.  

Acresce que por contraste com a prática de intitulação do jornal O Século (a 

partir de 1892), que tendia a circunscrever a sua intitulação a um designação simples 

(um nome, uma localidade, uma instituição, etc.), alguns jornais, e em particular o O 

Mundo, não se limitavam a sobrepor temáticas, a multiplicar subtítulos, mas ainda, 

esporadicamente, davam ao título sobre todas as colunas um corpo de texto totalmente 

autónomo9. Veja-se o O Mundo, de 6 de outubro de 1901, sobre todas as colunas lia-

se:” Aos eleitores dos Círculos de Lisboa” seguia-se extenso subtítulo: “Como protesto 

contra uma política corrupta, egoísta e antipatriótica, que tem arruinado o país e 

sacrificado o contribuinte em proveito de uma oligarquia de privilegiados, como 

                                                 
99 Ricardo José Gouveia chama-lhes superleads in idem, p.98. 
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protesto contra um regímen que falsificando por completo a sua missão e o seu 

programa, tem exercido o mais genuíno absolutismo; e como protesto contra um decreto 

ditatorial que é a negação em que assenta o sistema representativo; - todos os cidadãos 

honestos dos círculos de Lisboa que amam o seu país, que prezam a Liberdade, que 

odeiam a corrupção, que desejam o progresso e que não querem ser roubados e 

ultrajados, devem votar na seguinte lista (…).Estes homens dignos de estima e apreço 

dos seus concidadãos pelas suas qualidades de caracter e inteligência são os 

representantes (…) duma política pura, nobre, humana que se propõe a regenerar o país, 

melhorando as condições políticas e económicas do povo. (…). À urna pelos candidatos 

que representam as aspirações, a vontade e os interesses do povo!”.  

O certo é que campo jornalístico, na segunda metade do século XIX, não se 

abalançara sequer na discussão em torno do que deveria ser um “bom título”. Lembrá-lo 

é importante, sobretudo quando detetamos uma permanência notável, na segunda 

metade do século XX, nos livros de divulgação vocacionados para instruir profissionais 

sobre esta temática. Em 1944, num texto editado pelas Oficinas Gráficas da Casa 

portuguesa, intitulado “Os títulos das Notícias nos Jornais”, já se lia a propósito desta 

prática jornalística: “as funções do título são servir de identificação, de resumo, de 

adorno e de engodo. Destas funções a de identificação é a mais importante”10. Esta 

conceção do que se pretende com um título (informativo e apelativo) estava quase 

ausente dos jornais do nosso período.   

A diversidade na intitulação, mesmo num único órgão, remetia para múltiplos 

relacionamentos do título com o seu contexto. Tais considerações chegaram a levar-nos 

a pensar na falta de operacionalidade das nossas categorias. No entanto, ao olharmos 

para o levantamento de títulos que fizéramos do jornal O Século, na década de noventa ( 

Tabelas I e II), não podíamos deixar de considerar a informação recolhida pelos de uma 

enorme riqueza sobre o jornalismo político praticado por este jornal. Olhemos para o 

Tabela I. 

                                                 
10 Os títulos das Notícias nos Jornais, Lisboa, Oficinas Gráficas da Casa portuguesa,1944, p.3. 
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Tabela I 

Títulos sobre mais de uma coluna na primeira página do jornal O 
Século, ano de 1889 

“A  António de Oliveira Marreco” 

“Ao Comício Contra o Governo!” 

“O Comício Contra o Governo!” 

“O Centenário da Revolução”, subtítulo, “5 de Maio de 1789- 5 de Maio de 1889”, subtítulo, ”Reunião 
dos Estados Gerais” 

“A Infâmia de Ontem” 

“O Centenário da Revolução, A Tomada da Bastilha”             

“A José Estevão Coelho Magalhães”, subtítulo,“ Em Nome da Pátria e da Liberdade” 

“À Urna pela República!” 

“À Urna pelos Candidatos Republicanos!” 

 “Proclamação da República no Brasil?”, subtítulo, “ Um nosso amigo recebeu ontem, do seu 
correspondente particular no Rio de Janeiro, o seguinte telegrama: Rio. 15, às 2h. e 30m. Da t. ( via cabo 
marino)- República Proclamada sem Conflitos” 

“Viva a República Brasileira! O Século enviou ontem o seguinte telegrama: - Quintino Bocanyva, Rio de 
Janeiro- Saudamos a nascente República- Século” 

“Declaração da República dos Estados-Unidos do Brasil”, subtítulo, “Telegrama do ministro da fazenda a 
Latino Coelho” 

 

Note-se que em 1889 todos os títulos recaíam sobre todas as colunas. Os seus 

conteúdos eram predominantemente político- partidários, parciais e mobilizadores. 

Olhemos agora o Tabela II. 

Tabela II 

Títulos sobre mais de uma coluna na primeira página do jornal O 
Século11, ano de 1892 

“Os Paços de Concelho de Beja e as suas Coleções”  

“Uma visita a Santarém” 

“O Quartel dos Marinheiros da Armada em Alcântara” 

“Horrível Desgraça”12 

                                                 
11A tabela seguiu a ordem de publicação dos títulos no jornal O Século. 
12Refere-se a um naufrágio de pescadores. 
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“Os Naufrágios na Costa do Norte” 

“Os Naufrágios na Costa do Norte” 

“Os Naufrágios na Costa na enseada da Póvoa do Varzim” 

“A Póvoa do Varzim” 

“O Jardim Botânico da Universidade de Coimbra” 

“A Exposição em Chicago em 1893” 

“As Igrejas de Lisboa” 

“Os Teatros de Lisboa” 

“Caixa Económica Operária” 

“O 1º de Maio” 

“O Hospital do Conde de Ferreira” 

“Associação Promotora de Ensino dos Cegos” 

“Viana do Castelo” 

“Francisco Maria de Sousa Brandão”13 

“Sociedade das Casas de Asilo de Infância desvalida de Lisboa” 

“Arquipélago de Cabo Verde” 

“A noite de Santo Antonio e a Praça da Figueira” 

“A Exposição de Portalegre” 

“O Partido Republicano ao País” 

“Um passeio a Caparica” 

“Cintra e as suas maravilhas” 

“Os Festejos da Rainha Santa em Coimbra” 

“As Creches de Lisboa” 

“A Pesca em Portugal” 

“Sintra e as suas maravilhas” 

“Praia de Banhos – Belém a Caxias” 

“Instituto de Agronomia e Veterinária” 

“O Crato- Flor da Rosa” 

“Sesimbra e arredores” 

“A Vila de Torres Vedra” 

                                                 
13 Utilizámos o bold para assinalar os títulos sobre todas as colunas. 
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“Serviços de Socorros a Náufragos” 

“Marvão- Os banhos da Fadagosa” 

“ Jardim Zoológico e de aclimação em Portugal” 

“Candidatos Republicanos por Lisboa”, mais subtítulo. 

“Sanatório na Serra da Estrela e Club Herminio” 

“Dia dos Finados” 

“A Pesca em Portugal” 

“A Sociedade Voz do Operário” 

“A cidade de Luanda” 

“O Atlético” 

“Quadros da Sé de Viseu” 

“O Novo Modelo de Equipamento da Infantaria” 

“A vila de Moçâmedes “ 

 

Em 1892 a prática de intitulação do jornal o O Século tinha sofrido uma 

profunda alteração, o assunto político deixara de constituir o “ destaque” do jornal, só 4 

títulos, num total de 47, recaíam sobre atividade política nacional ( a festa do “1º de 

Maio”, data que tinha sido consagrada, pelo Congresso Operário Internacional, em 

Paris, três anos antes; a morte de “Francisco Maria de Sousa Brandão”, um dos 

fundadores do partido socialista português; a atividade do partido republicano, “ O 

Partido Republicano ao País”, “Candidatos Republicanos por Lisboa”), e naqueles, 

apenas 2 recaíam sobre todas as colunas (“Francisco Maria de Sousa Brandão” e “O 

Partido Republicano ao País”). Note-se que os títulos políticos do jornal perderam a sua 

vertente mobilizadora. O republicanismo do jornal surgia tímido, neste ano de 1892, 

com 2 títulos “grandes”. 

Através destas tabelas, não era só possível avaliar a mudança de linha editorial, 

há muito assinalada pelos historiadores, mas ainda colocá-la num período anterior à 

saída de Magalhães Lima, em 1896. O que nos permitia, por exemplo, compreender 

melhor o clima de desagregação do movimento republicano, no rescaldo da revolta do 

31 de janeiro de 1891, pautada pela profunda transformação da linha editorial do maior 

órgão diário de Lisboa do partido republicano. Em última análise, aqui encontraríamos 
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o contexto de criação e consolidação de jornais político partidários republicanos 

radicais, em Lisboa, como, o O Paiz, antecessor do O Mundo (em 1895). 

Tendo presente que este não era um estudo de análise de conteúdo sobre 

intitulação no período, mas tão só um contributo para uma aproximação a várias práticas 

jornalísticas do jornal O Mundo, entre elas a intitulação, optámos por introduzir alguma 

informação adicional que desse conta da diversidade de práticas seguidas pelos jornais. 

Em particular, contabilizámos o número de títulos enquadrados por antetítulo e/ou 

subtítulos presentes nas nossas amostragens. 

É certo que este instrumento de avaliação de títulos mantém ainda uma larga 

margem de imprecisão pois, como vimos, o próprio subtítulo podia assumir, desde a 

forma de uma pequena síntese informativa, até um corpo de texto verdadeiramente 

autónomo. No entanto, esta abordagem permitia uma valiosa aproximação ao “ 

trabalho” jornalístico colocado no título.  

1.1. Um complemento: a fotografia 

No final da década de oitenta a reprodução de uma fotografia na imprensa diária 

de Lisboa era uma raridade absoluta. Eduardo Shwalbach, conta  nas suas memórias, 

das dificuldades que teve, por altura da morte do rei D. Luís (1889), em aceder a um 

retrato do seu sucessor, e da forma expedita como resolveu a situação enquanto director 

do jornal regenerador Tarde: “ dentro em pouco a aclamação de D. Carlos, e eu 

barafustava, arrepelava a imaginativa a pensar na forma de arranjar outro suplemento 

com um grande retrato, de todo desconhecido, do novo monarca. Andava nesta continua 

lucubração quando de repente vejo á porta duma tabacaria uma ilustração francesa com 

um aparatoso retrato do general Boulanger a cavalo. Lampeja-me no cérebro uma ideia 

maravilhosa, compro a Ilustração, mando chamar o Pastor e digo-lhe «meu amigo 

substitui neste retrato do Boulanger a cabeça dele pela cabeça de D. Carlos, põe-lhe um 

capacete e veste-lhe uma farda nossa de generalíssimo- aqui temos um retrato do rei D. 

Carlos a cavalo, que ele nunca tirou, mas que lhe ofereço!» ”14. E com alguma 

precipitada imodéstia o jornalista conclui: “ a gravura do acontecimento rápida e precisa 

                                                 
14 Eduardo Schawlbach, Á Lareira do Passado, Memórias, Lisboa, Edição do autor, 1944, p.133. 
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inaugura-a a Tarde e com ela conquista de todo aura popular, duplicando-lhe, 

triplicando-lhe as tiragens (...) ”15.  

Na década de noventa tirar um retrato fotográfico assumia ainda foros de 

acontecimento. Veja-se como nas suas memórias o repórter Esculápio o associa ao seu 

primeiro momento de “glória”, em 1894: “ A minha estreia definitiva em teatro trouxe-

me grande fama e novas revelações. O capitalista senhor Guerra (...) tirou-me um 

retrato, obra-prima que ainda conservo”16. 

Uma abordagem, mesmo que superficial, da imprensa no início do século XX, 

permite detetar a importância, no conjunto da imprensa portuguesa, e não só na diária, 

do recurso à reprodução fotográfica. Talvez a melhor forma de o entendermos seja 

lembrar como esta podia constituir objeto de notícia. Em 1901, o jornal Novidades 

escrevia na sua primeira página, num suelto: “ Um operador da Photographia 

Portuguesa, da rua do Poço dos Negros, tirou ontem, no arsenal da marinha, e a seu 

pedido, clichés da oficialidade em serviço na inspeção do arsenal, tendo á frente o 

respetivo inspetor o Sr. Contra almirante Cipriano Lopes de Andrade. Hoje tirou 

também clichés, um com um grupo de oficiais da majoria general da armada, com o Sr. 

Conde de Paço d'Arcos, major general, outro com a oficialidade da direção geral da 

marinha (...) destinadas a um grande álbum, que aquela fotografia vai oferecer a Suas 

Majestades (...) ”17. O O Mundo, no mesmo ano, na sua secção “Notícias”, também 

anotava: “ Publicou-se ontem no nº16 do semanário O Cyclista, ilustrado com o retrato 

de José Maria Dionísio, o primeiro vencedor das provas de 100 quilómetros (...) ”18. Era 

ainda vulgar os jornais político partidários felicitarem e agradecerem aos seus colegas, 

pela inserção de fotos com retratos dos correligionários. Vejam-se alguns exemplos 

insertos no jornal o O Mundo: “ o nº2 da 3ª série do Boletim da Associação Comercial 

dos Lojistas publica o retrato do nosso prezado amigo e correligionário, Sr. Domingos 

Luiz Coelho da Silva”, em 4 de outubro de 1905; a Revista de Paris “ estampa, na sua 

primeira página, um delicioso retrato de Magalhães Lima (...) ”, em 4 de abril de 1905; 

“ A Vanguarda publicou ontem, o retrato deste distinto médico [Augusto José das 

Neves] ”, em 6 de abril de 1906. Noutras ocasiões anunciava-se previamente que 

determinado periódico iria introduzir o retrato de alguma figura partidária. Foi o que 

                                                 
15 Idem. 
16 Ibidem, p.127. 
17 No dia 3 de julho. 
18 No dia 1 de abril de 1901. 



55 

 

aconteceu, por exemplo, quando o O Mundo publicita uma homenagem feita a Afonso 

Costa: “ É no próximo domingo que o Povo de Guimarães publicará o retrato deste 

nosso querido amigo acompanhado dum artigo do diretor do Mundo” (em 6 de abril de 

1904). 

A “ fotografia” não era um objeto banal, constituindo o postal ilustrado o suporte 

mais vulgar para a sua divulgação pública, ao ponto da sua venda avulsa poder 

constituir a base de uma recolha de fundos (veja-se como em 1903, o O Mundo, 

noticiava, na sua segunda página: “ Ao preço mínimo de 400 réis estão à venda nesta 

redação 24 retratos-álbum de Ernesto Silva, oferecidos pelo fotografo Júlio Novaes, 

para o produto da venda ser entregue à família do finado lutador. A fotografia é a 

melhor que existe de Ernesto Silva”19).   

A valorização da imagem fotográfica é ainda visível pelo multiplicar de 

iniciativas institucionais e partidárias que recaem em publicações ilustradas que 

assinalam eventos atuais. Lembremos como o partido republicano celebrou a visita do 

presidente da república francesa a Portugal: “ Como ontem noticiámos, publicar-se-á 

com o título acima, por ocasião da visita de Loubet, em 1904, a Portugal, o número 

único de um jornal comemorativo, que será exclusivamente colaborado pelos principais 

escritores do Partido Republicano. Além do retrato de Loubet – o melhor que até hoje se 

conhece do ilustre Chefe de Estado – a Republica Portuguesa inserirá também outras 

gravuras de homenagem ao prestigioso democrata (...) ”20. 

Servem estas “notas” para salientar a importância que assume o reforço da 

“ilustração” dos jornais diários no período que estudamos. Tanto mais que a introdução 

desta nova prática jornalística, embora se mantenha centralizada no “retrato”, vai tender 

a diversificar-se, em alguns títulos, pela introdução de novas formas de “ilustração” da 

atualidade. E se num primeiro momento se assiste à afirmação de um esforço “gráfico” 

de carácter meramente decorativo, pela introdução de fotos “ alusivas” ao conteúdo 

noticiado (objetos, edifícios, documentos, mapas, etc.), num segundo, a partir do final 

da década de noventa, já surge o fotojornalismo cobrindo e noticiando um 

acontecimento.  

                                                 
19 No dia 1 de julho. 
20 O Mundo, 3 de outubro de 1904. 
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Não por acaso a figura do repórter fotográfico constitui também objeto de “ 

notícia”. Veja-se a propósito como o O Mundo noticía, em 1906, um jantar no hotel 

Avenida Palace com o ministro do Brasil: “ Durante o almoço foram tiradas muitas 

fotografias”21. Ou ainda, como o Novidades, dá conta, em 1905, da visita dos duques de 

Connaught, referindo:“ Entre os curiosos vários fotógrafos armados e equipados para os 

melhores clichés”22.  

Em suma, temos razões suficientes para considerar da maior importância o 

estudo da progressiva ilustração, desde logo fotográfica, dos jornais diários do nosso 

período.  

No entanto, uma análise rigorosa deste campo de atuação dos jornais, não era 

possível de realizar em tempo útil. Procurando contornar este obstáculo, optamos por 

proceder a uma abordagem menos apurada, que se detém em dados quantitativos que 

permitem acompanhar a introdução dos elementos ilustrativos dos jornais. Desta forma, 

contabilizamos o número de fotos, mapas e gravuras, presentes nas primeiras páginas 

dos jornais das nossas duas amostragens, sem porém registar alguns aspetos, que 

mereceriam estudo aprofundado, como a sua dimensão ou disposição. Quanto aos 

conteúdos tivemos como preocupação fundamental detetar a forma como o 

fotojornalismo se foi insinuando na imprensa diária de Lisboa.  

A análise genérica da ilustração jornalística acompanhará assim a avaliação mais 

detalhada que fizemos dos títulos. 

2. Os títulos “ grandes” nos jornais de negócio e nos jornais 
monárquicos (1889-1899): a ausência do assunto controverso 
de política nacional  

Estamos pois em condições de poder avaliar a Tabela III respeitante ao uso de 

títulos “ grandes” (sobre mais de uma coluna) pelos jornais da nossa primeira 

amostragem.  

                                                 
21 Em 4 de julho de 1906. 
22 Em 7 de janeiro de 1905. 
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Tabela III 

Total de títulos primeira página (sobre mais de uma coluna), 1889 a 
1899 

 
 

O Século Diário de 
Notícias 

Novidades Diário 
Popular/ 
Popular 

O Paiz/ 
O Mundo 

Vanguarda 

Total S/tod
as 
colun
as 

Total S/tod
as 
colun
as 

Total S/tod
as 
colun
as 

Total S/tod
as 
colun
as 

Total S/tod
as 
colun
as 

Total S/tod
as 
colun
as 

1889 12 12 1 1 0 0 0 0 - - - - 

1890 (9)23 (7) 2 2 2 1 0 0 - - - - 

1891 59 12 1 1 1 1 0 0 - - 17 13 

1892 47 3 0 0 1 1 0 0 - - 28 20 

1893 53 2 0 0 0 0 0 0 - - 40 12 

1894 47 3 2 0 1 1 0 0 - - 153 35 

1895 55 4 25 0 2 2 0 0 12 624 19 5 

1896 54 38 12 1 3 0 0 0 123 29 163 36 

1897 72 30 4 0 0 0 0 0 88 35 49 6 

1898 49 17 0 0 0 0 0 0 127 94 141 17 

1899 55 17 9 1 1 0 0 0 2 0 6 0 

Legenda: Total - total de títulos sobre mais de uma coluna; S/todas - títulos sobre todas as colunas 
 

Pela análise da Tabela III verifica-se que o título “ grande” estava longe de 

constituir uma prática generalizada. Os jornais políticos republicanos, o O Mundo e o 

Vanguarda, logo seguidos do O Século, distinguiam-se pela maior frequência no uso de 

títulos sobre mais de uma coluna, na segunda metade da década de noventa. Nestes, a 

prática do título surge mais diversificada, no que toca ao “ formato”, não recaindo 

exclusivamente no título sobre todas as colunas. 

Não obstante não termos conseguido analisar integralmente O Século, no ano de 

1890, e os números aqui recenseados recaírem apenas sobre três meses, tudo parece 

apontar para a “crise do ultimato” constituir um momento de charneira neste jornal, 

                                                 
23 Os números respeitantes ao O Século incluem neste ano apenas os meses de janeiro, fevereiro e março, 
por estarem indisponíveis à consulta os meses seguintes.  
24 Refere-se apenas mês de novembro e dezembro 1895. 
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possibilitando a introdução mais regular do título grande. Através de uma curta ( e 

marginal) incursão pela intitulação do O Século em 1888 verificámos que nesse ano o 

jornal apenas utilizou por 5 vezes títulos com mais de uma coluna. Isto é, nos três 

primeiros meses de 1890 o jornal recorreu mais vezes ao título que durante todo o ano 

de 1888. Sabendo nós que o O Século assumiu, no campo do jornalismo republicano, 

um protagonismo político inédito, e que, segundo toda a historiografia, sobretudo 

depois da saída de Magalhães Lima em 1896, se consolidou como jornal de negócio, 

olhar para o Tabela IV permite compreender as implicações desta mudança.  

Tabela IV 

Títulos na primeira página (sobre mais de uma coluna), 1889 a 1899 

Primeira amostragem: totais por categoria  

 
 

O Século Diário de 
Notícias 

Novidades Diário 
Popular/Popu
lar 

O Paiz/ 
O Mundo 

Vanguarda 

PN PI NP PN PI NP PN PI NP PN PI NP PN PI NP PN PI NP 

1889 11 125 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 

189026 (9) (0) (0) 1 0 1 2 0 0 0 0 0 - - - - - - 

1891 24 0 35 1 0 0 1 0 0 0 0 0 - - - 17 0 0 

1892 4 0 43 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - - - 28 0 0 

1893 5 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 39 1 0 

1894 4 11 32 0 0 2 1 0 0 0 0 0 - - - 151 2 0 

1895 9 5 41 25 0 0 2 0 0 0 0 0 - - - 19 0 0 

1896 14 13 27 3 1 8 3 0 0 0 0 0 96
27 

15 12 150 13 0 

1897 6 5 61 0 0 4 0 0 0 0 0 0 85 1 2 49 0 0 

1898 8 3 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 1 32 25 116 0 

1899 4 6 45 4 0 5 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0 

Legenda: PN - Política Nacional; PI - Política Internacional; N/P - Não políticos 

                                                 
25 Trata-se notícia sobre proclamação da República do Brasil, que refere amigo do jornal. 
26 Neste ano, por se encontrar indisponível à consulta, só nos foi possível analisar o O Século no período 
de janeiro a março.  
27 Um dos títulos tem assunto internacional e nacional, colocamo-lo aqui por termos definido, para títulos 
com esta característica ( abordagem de várias temáticas) a sua inclusão no primeiro tema referenciado. 
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Desde de 1891 no O Século os títulos passam a recair de forma preponderante 

nos assuntos “ não políticos” (crimes/ tragédias; assuntos culturais, efemérides, desporto 

e faits divers, curiosidades).  

No entanto, saliente-se que os assuntos de interesse humano estão longe de 

assumir um peso relevante nesta categoria, pelo contrário, as temáticas eleitas são as 

“curiosidades”, destituídas de carga emotiva (com ênfase nas reportagens sobre 

localidades portuguesas, ou instituições culturais, desportivas e assistenciais, por 

exemplo, “A Vila de Olhão”, “Abrantes, “O Balão”, “Automobilismo”, “A Ginástica 

Sueca”, etc.) ou reportagens sobre um quotidiano pautado pelo calendário religioso 

(procissões, romarias, semana santa, etc.). 

Na década de noventa, no que respeita ao O Século, o crescimento do número de 

títulos é acompanhado por um progressivo abandono do título sobre todas as colunas, 

prática em que se destacara no início da década.  

Ao longo dos anos 90, num momento de renovação do jornalismo de negócio, o 

O Século tende a “despromover” o uso dos títulos sobre todas as colunas. Veja-se a 

Tabela III onde é possível verificar um quase abandono deste formato, nos anos de 

1892, 1893, 1894 e 1895.  

E tudo parece indicar que à lógica do jornalismo de negócio assente no lucro se 

sobrepunha, preponderante, uma outra, talvez de ganho de credibilidade, pela 

moderação, junto das esferas “ dominantes” do terreno jornalístico em que o jornal se 

inseria. 

Relevante é compreender como o percurso de autonomização do jornalismo 

informativo face ao jornalismo político-partidário prossegue por entre contradições. 

Entendê-lo passa também por constatar o “ desinteresse” crescente do O Século em 

destacar na primeira página os assuntos de política nacional. A análise do recurso ao 

título sobre todas as colunas na categoria de política nacional é elucidativa ( Tabela IV). 

Já vimos (nas Tabelas I e II) como o abandono do título político se localiza no ano de 

1892, porém, nos dois anos seguintes, nenhum título sobre todas as colunas recai sobre 

política nacional. Já no ano de 1895, 3 dos 4 títulos28 sobre todas as colunas recaem na 

categoria de política nacional, embora recorram a uma vaga nomeação geográfica - “ 

Lourenço Marques”- remetendo para o sucesso da operação Chaimite, conduzida por 

                                                 
28 O outro título a todas as colunas deste ano: “ Ensino de Cegos”. 
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Mouzinho de Albuquerque, que culminára com a detenção do chefe dos Vátuas, 

Gungunhana.  

No ano seguinte, dos 38 títulos sobre todas as colunas do O Século, apenas 12 

recaíam sobre temáticas de política nacional, e destes, 11 tratavam de temas coloniais: 

“Lourenço Marques”, “Na Hora da Aclamação”, “ Os Expedicionários”, “ Viva o 

Exército! Viva a Marinha”, “ No País dos Vátuas”, “ O comércio em África”, “A cidade 

de Macau“, “ A Revolta na Índia, “As terras da Lunda, O Planalto de Malange”, “ Os 

Namarrais” ,“ O Congo Português”. Nenhum deles era um título “explicativo”, embora 

dois deles se distinguissem dos restantes, pela clara tomada de posição: celebravam o 

sucesso da expedição militar, em Moçambique, atrás descrita (“Na Hora da 

Aclamação”, “ Viva o Exército! Viva a Marinha”). Tratava-se, porém, de um assunto 

político atual cuja leitura patriótica dispunha de um largo consenso na sociedade 

portuguesa.  

Em contrapartida, os assuntos polémicos de debate e combate político- partidário 

permaneciam ausentes dos “ grandes” títulos do O Século. Em 1896, apenas um título 

sobre todas as colunas referenciava vagamente a temática político-partidária, “José 

Joaquim Rodrigues de Freitas”, assinalando a morte deste destacado político 

republicano. 

No ano seguinte, a política nacional praticamente desparecera do título sobre 

todas as colunas: em 30 “ grandes” títulos (sobre todas as colunas), apenas um 

referenciava “levemente” um facto ligado à política nacional, “ Elias Garcia”, 

remetendo para o falecimento deste republicano histórico.  

Contudo, já na viragem do século surge uma novidade na intitulação do O 

Século: um destaque informativo sobre a atividade política do monarca português. A 21 

de maio de 1899, ainda sobre quatro colunas, lia-se o título: “ Visita Real a Évora”. O 

facto é tanto mais assinalável quanto, nesse ano de 1889, dos 55 títulos sobre mais de 

uma coluna, apenas 4 eram de política nacional (ver Tabela IV). Em termos qualitativos 

o O Século aproximava a sua postura política do jornalismo conservador do Diário de 

Notícias que se reclamava de apartidário.  

Mas as mudanças no tratamento do assunto político eram mais profundas. 

O uso de “ todas as colunas” seguia agora a nova lógica de “ elevar” com título 

temas “não políticos” (a título de exemplo: “As Mulheres espanholas”, “A fotografia 
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através dos corpos opacos”, “As Abelhas”) e em menor percentagem temas de política 

internacional (por exemplo: “Os ingleses no Soldão”, “O Assassínio do Xá da Pérsia”, 

“A Festa de Coroação do Tzar”, “A guerra na ilha de Cuba”, que surge por duas vezes 

com grande destaque). Por outro lado, a partir de 1894, cresce o peso do título vago, na 

categoria de Política Nacional. E veja-se o Tabela V onde registamos o total de títulos 

sobre mais de uma coluna, no O Século e no Diário de Notícias, que apenas nomeiam 

um individuo, localidade ou uma instituição, e recaem sobre política nacional 

(chamemos-lhes “com referente” à política nacional). 

Tabela V 

Títulos (sobre mais de uma coluna) com referência a Política 
Nacional na primeira página 

O Século e Diário de Notícias, 1889 a 1899 

 
 O Século Diário Notícias 

C/Ref. Total C/Ref. Total 

1889 4 929 0 1 

1890 0 9 0 1 

1891 10 24 0 1 

1892 5 7 0 0 

1893 0 5 0 0 

1894 4 4 0 0 

1895 9 9 0 25 

1896 14 14 0 3 

1897 5 6 0 0 

1898 7 8 0 0 

1899 2 4 2 4 

Legenda: C/Ref.- Total de títulos com referência vaga a assunto político; Total - total de títulos de política 
nacional 
 

 Assim o O Século tende a tratar de forma vaga os assuntos de política nacional. 

Acresce que quase abandona o título informativo mais “explicativo”, perdendo 

                                                 
29 Três títulos sobre nova República do Brasil  referem o partido republicano português mas não foram 
aqui integrados, ver nota 27. 
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expressão o uso de subtítulos/antetítulos ( ver Tabela VI). A postura “apartidária” é 

acompanhada pela ocultação debate político nos títulos sobre mais de uma coluna.  

Tabela VI 

Total de Antetítulos e Subtítulos na primeira página (sobre mais de 
uma coluna), 1889 a 1899 

 
 O Século Novidades O Paiz/ Pátria Vanguarda 

Total  
Ant./Subt. 

 Total 
títulos 

Total 
Ant./Subt. 

Total 
títulos 

Total 
Ant./Subt. 

Total 
títulos 

Total 
Ant./Subt. 

Total 
títulos 

1889 4 12 0 0 - - - - 

1890 5 9 0 2 - - - - 

1891 12 59 1 1 - - 1 17 

1892 1 47 1 1 - - 16 28 

1893 2 53 0 0 - - 14 40 

1894 0 47 1 1 - - 80 153 

1895 3 55 0 2 - - 12 19 

1896 0 54 1 3 49 123 139 163 

1897 4 72 0 0 58 88 14 49 

1898 5 49 0 0 101 127 47 141 

1899 3 55 1 1 2 2 5 6 

Legenda: Total Ant./Subt. - total de títulos sobre mais de uma coluna que apresentam antetítulo e/ou 
subtítulo; Total títulos - total de títulos sobre mais de uma coluna. 
 
 

Em suma, o O Século tende ao longo da década de noventa a assumir um “ 

rosto” despolitizado. Os assuntos de política nacional e internacional perdem relevância 

e são apresentados de forma vaga e sem contextualização. A partir de 1892 o O Século, 

tende a apresentar uma postura neutra e apartidária.  

Observemos agora o comportamento face ao título “ grande” (sobre mais de uma 

coluna) do jornal Diário e Notícias e dos jornais monárquicos na década de noventa 

(Tabela III). É claro o “desinteresse” destes diários por esta prática jornalística. Com o 

Diário de Notícias e o Novidades a socorrerem-se dela apenas a título excecional, e o 

Popular ignorando-a. Através do Tabela IV constatamos que o recurso ao título tende 
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nestes jornais a recair sobre temática de política nacional enquadrada por 

subtítulos/antetítulos (ver Tabela VI). Assim a prática de intitulação embora rara parece 

cumprir o propósito de valorizar (orientar) a leitura do acontecimento. 

Este alinhamento do Diário de Notícias com a prática de intitulação dos jornais 

políticos monárquicos merece a nossa atenção.  

Na década de noventa, aquele que era considerado o maior jornal de negócios do 

período, o Diário de Notícias, quase prescinde deste “expediente” jornalístico suscetível 

de atrair leitores. Este jornal, sempre apresentado como dinamizador do jornalismo 

informativo português, surge pouco disponível em incorporar a nova prática do “grande 

título”, que a imprensa popular de massas adotara, da Europa aos EUA. Ao invés de 

inovador, o seu comportamento face à intitulação parece alinhado com os jornais 

político-partidários do campo da monarquia. 

 Interpretar esta coincidente postura face ao título, presente no próspero 

jornalismo de negócio da empresa do Diário de Notícias e no jornalismo político, do 

Novidades e do Popular, coloca-nos algumas questões sobre a gama de motivações 

presentes na adoção do título grande. A possibilidade desta decorrer de limitações de 

ordem orçamental e/ou técnica, por exemplo, sai relativizada. A coincidência aqui 

descrita permite-nos sugerir que a não utilização de títulos “grandes” se prende com o 

cultivo da sobriedade nestes jornais (assumindo, entre outras dimensões, fator de 

distinção social que remete para o “gosto”).  Esta postura assente na prudência protegia 

a classe política ao permitir evitar as inconveniências e perigos da excessiva exposição 

na praça pública do assunto político. Mas era mais do que isto. 

Esta opção pela abordagem mais discreta e sóbria no tratamento dos assuntos 

políticos não só impedia a leitura rápida e simplificada sobre a informação atual, como 

tendia a reforçar uma conceção de um campo político reservado ( a alguns) e mantido “ 

à distância”. 

Detenhamo-nos no recurso ao título sobre todas as colunas no Diário de 

Notícias, na década de 1889-1899 (Tabela VII).  

Tabela VII 

Títulos sobre todas colunas no Diário de Notícias, 1889 a 1899 

1889 - “ Sua Majestade El-Rei o Senhor D. Luiz I”, subtítulo: “ 31º Rei de Portugal “ 
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1890 - “ Inauguração da linha Urbana”, subtítulo: “ A linha- A estação- O grande Túnel” 

1890 -“ Primeiro de Dezembro” 

1891-“ A África Portuguesa Oriental e Ocidental”, Subtítulo: “ Segundo as últimas Convenções” 
Segundo subtítulo: “ O Tratado luso-britânico- Resumo das negociações e seu resultado- O nosso mapa 
da África- O que ele representa perante o convénio” 

1896 - “ Homenagem aos Heroicos Expedicionários de Lourenço Marques”  

1899 - “ O primeiro Centenário do Nascimento de Garrett”  

 

Neste jornal o recurso ao título sobre todas as colunas assume um carácter 

excecional. Nele está ausente o debate político partidário, dominando a postura neutra, 

quebrada, aqui e ali, pela “ apresentação” solene e celebrativa dos temas atuais 

noticiados. À semelhança do O Século, no Diário de Notícias a única tomada de posição 

recai na temática colonial, já por nós referenciada como consensual (atrevendo-se o 

jornal a apelidar de “ heroicos” os expedicionários).  

Neste sentido, contrariando uma leitura apressada do Tabela III, é um erro 

colocar o O Século ao lado do jornal O Paiz/ O Mundo e Vanguarda, no que respeita 

uso do título grande (aqui entendido sobre mais de uma coluna).  

Os números dizem-nos pouco, afinal, sobre a problemática da prática de 

intitulação dos jornais diários de Lisboa. O jornal O Século apesar de se distinguir do 

Diário de Notícias e dos jornais monárquicos (Novidades e Popular), pelo recurso mais 

frequente ao “grande título”, apresenta uma postura muito próxima destes, no que toca 

aos “grandes” títulos que recaem sobre política nacional. A partir de 1892 o uso que o O 

Século fazia do título “grande” sobre política nacional colocava-o bem mais próximo do 

Diário de Notícias e do jornalismo político monárquico do que poderíamos pensar.  

Em última análise, com alguma probabilidade, podemos estar perante uma 

convenção jornalística que tendia a dominar o terreno do jornalismo português, esta 

valorizava a postura de moderação, “ proteção” e “ fechamento” do campo político. 

Acresce que o vigor desta convenção jornalística podia articular-se com a conceção 

dominante dos limites do “ político” presente no sistema representativo vigente, pautado 

pela fraca inclusão e ausência de competição eleitoral.  



65 

 

Interessante é comparar estas nossas conclusões, relativas à década de noventa, 

com os dados recolhidos na nossa segunda amostragem, relativa a 1900-1907 ( ver 

Tabela VIII).  

Tabela VIII 

Total de títulos primeira página (sobre mais de uma coluna), 1901 a 
1907 

 
 
 O Século Diário Illustrado Novidades O Mundo Vanguarda 

Total S/todas  
colunas 

Total S/todas 
colunas 

Total S/todas 
colunas 

Total S/todas 
colunas 

Total S/todas 
colunas 

1901 87 16 - - 1 0 130 95 0 0 
1902 113 11 - - 26 1 120 33 6 0 

1903 69 16 255 6 64 12 114 17 4 1 
1904 19 1 294 4 9 0 158 30 22 9 

1905 30 9 207 14 10 4 165 39 29 13 
1906 202 6 143 9 1 1 284 80 150 43 

1907 517 0 81 9 24 5 283 69 156 64 

Legenda: Total - total de títulos sobre mais de uma coluna; S/todas -  títulos sobre todas as colunas 
 

É então possível verificar como se intensificou, genericamente, a utilização de 

títulos sobre mais de uma coluna. Porém, esta prática esteve longe de seguir um sentido 

progressivo e linear nos diferentes órgãos diários que o adotaram. Em particular o O 

Século, que na década de noventa se destacara em intensidade e regularidade no “uso” 

do título “grande”, quase abandona esta prática, nos anos de 1903-1904, e o Novidades 

intensifica o seu uso, em 1902 e 1903, para logo o deixar, e a ele regressar em 1907. 

Estas oscilações permitem-nos salientar como a “ grande” intitulação pode ser 

considerada uma prática “ sensível”, isto é, sujeita a “ lutas” (constrangimentos) pela 

definição do seu âmbito (relevo).  

Pensamos que a resistência em elevar o “ debate” político a assunto destacável 

por título revela uma convenção jornalística “imposta” pelo campo político. Esta 

interpretação torna-se mais plausível quando observamos, na década de noventa, as 

exceções por nós recenseadas: os jornais republicanos da nossa amostragem, o 

Vanguarda e o O Paiz/ Lanterna/ Pátria. 

Apesar do uso intenso do título também nestes jornais se observam“ hesitações” 

conjunturais no recurso a esta prática, visíveis na oscilação dos totais anuais. E vejam-se 

na Tabela III, os totais de títulos do Vanguarda e do Pátria, no ano de 1899. 
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Coincidiam estas “quebras” com mudanças de direção política, o Vanguarda passara, no 

final do ano anterior, para as “mãos” de Magalhães Lima, e João Chagas passara a 

direção do O Paiz/ Lanterna para as mãos de José Benevides, membro do diretório do 

partido republicano Português. A 1 de janeiro de 1900, quando França Borges assume a 

direção do Pátria, a intensa intitulação é retomada, como veremos, já o Vanguarda 

manterá uma postura mais “ reservada” ( ver Tabela IX). 

Tabela IX 

Total de títulos primeira página O Paiz/ O Mundo e Vanguarda 
(sobre mais de uma coluna), 1898 a 1907 

 
 O Paiz / O Mundo Vanguarda 

Total   Títulos S/ todas as colunas Total  Títulos S/ todas as colunas 

1898 127  94 141 17 

1899 2 0 6 0 

1900  
144 

 
90 

66 0 

1901 130 95 0 0 

1902 120 33 6 0 

1903 114 17 4 1 

1904 158 30 22 9 

1905 165 39 29 13 

1906 284 80 150 43 

1907 283 69 156 64 

Legenda: Total - total de títulos sobre mais de uma coluna; S/todas - títulos sobre todas as colunas 
 

Quando olhamos para as “quebras” absolutas que ocorrem nestes jornais 

republicanos não podemos deixar de considerar que a prática de intitulação constituía, 

uma opção editorial relevante, sobre a qual recaía uma estrita “distinção” política. 

O certo é que no ano de 1899 quase se poderia dizer que houvera um retrocesso 

no uso do título político nos jornais diários de Lisboa. E nem o O Século constituía 

exceção.  
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2.1. Os títulos “ grandes” de assuntos controversos da política 
nacional no O Século e nos jornais monárquicos: 1905 ano de 
inovação   

Na viragem para o século XX a adoção do título “grande” (aqui entendido sobre 

mais de uma coluna) continuava a ser uma prática jornalística que estava longe de se ter 

imposto no jornalismo diário de Lisboa.  

Contudo no período de 1901 a 1907 assiste-se a um alargar do uso do título “ 

grande”. Entre os jornais políticos monárquicos da nossa segunda amostragem observa-

se a adoção, mesmo que conjuntural, deste moderno destaque jornalístico ( ver Tabela 

VIII).  

E uma análise rápida na Tabela X, relativa à distribuição por categorias 

temáticas, da nossa segunda amostragem ( de 1901-1907) confirmaria o papel modelar e 

dinamizador do jornal o O Século no período que estudamos. Nela é possível constatar 

como o Novidades (1902-03), o Diário Illustrado (1903-05) e o O Mundo (1902-03 e 

1906-07) parecem seguir, embora de forma titubeante, uma prática de intitulação que 

recai sobre temática mais diversificada. 
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Tabela X 

Títulos primeira página (sobre mais de uma coluna),1901 a 1907 

Totais por categoria de temática genérica 

 
O Século Novidades Diário Illustrado O Mundo Vanguarda 

PN PI N/P PN PI N/P PN PI N/P PN PI N/P PN PI N/P 

1901 21 11 55 1 0 0 - - - 121 2 7 0 0 0 

1902 57 5 51 15 0 11 - - - 108 0 12 6 0 0 

1903 18 9 42 41 6 17 67 91 97 79 14 21 3 1 0 

1904 2 6 11 5 0 4 71 114 109 141 13 4 21 0 1 

1905 25 0 5 9 0 1 95 74 38 143 19 3 27 2 0 

1906 123 10 69 1 0 0 116 8 19 261 7 16 148 1 1 

1907 92 11 414 23 0 1 79 0 2 183 18 82 152 0 4 

Legenda: PN - Política Nacional; PI- Política Internacional; N/P- Não políticos 
 

O Novidades insere, no ano de 1902 e 1903, um número significativo de títulos 

não políticos, e esporadicamente títulos de política internacional. Em 1904 abandona 

quase por completo esta abordagem do título, voltando os assuntos de política nacional 

a dominar nos seus títulos “grandes”, em particular no ano de 1907.  

É possível afirmar-se que no início do século, embora sem a regularidade do O 

Mundo, o Novidades tende a recorrer mais à prática do título grande (sobre mais de uma 

coluna) sobre política nacional. Este jornal utiliza-o 71 vezes, em cinco anos (entre 

1901 e 1905), número bem superior ao por nós contabilizado para os dez anos anteriores 

(1889-1899), apenas 11 títulos “grandes” ( ver Tabela IV). Porém, em 1906, esta prática 

cairia quase para zero, ressurgindo no ano de 1907.  

A análise do uso do título sobre mais de uma coluna pelo Novidades exige 

porém uma primeira clarificação. O uso do título sobre todas as colunas permaneceu 

afastado da polémica política, servindo para destacar, consagrar e celebrar, com 

solenidade, figuras e acontecimentos que se pretendiam consensuais.  
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Tabela XI 

Títulos sobre todas colunas do Novidades (1900-1907) 

1900 - Antetítulo “Os nossos Suplementos de hoje ( 1ª e 2ª edição)”, título: “ Assassínio do Rei de Itália 
“  

1900- Antetítulo: “Suplemento ao Nº 5:098”, título, “O Crime de Alhandra”, subtítulo: “A Sentença” 

1902- “Afonso de Albuquerque”, subtítulo, “A Inauguração do monumento de Belém” 

1903- “A Visita do rei de Inglaterra”, subtítulo, “Eduardo VII em Lisboa” ( repete-se seis vezes) 

1903-  “Morte do Pontifice” 

1903- Antetítulo “Suplemento ao nº5:914, título “O Novo Papa”, subtítulo “Cardeal Sarto foi eleito 
Papa” 

1903- “A Visita do Rei de Espanha”, subtítulo, “Afonso XIII em Lisboa”, subtítulo, “Primeiro dia” 

1903- “A Visita do Rei de Espanha”, subtítulo, “Afonso XIII em Lisboa”, subtítulo, “Segundo dia” 

1903- “A Visita do Rei de Espanha”, subtítulo, “Afonso XIII em Lisboa”, subtítulo, “Terceiro dia” 

1903- “A Visita do Rei de Espanha”, subtítulo, “Afonso XIII em Lisboa”, subtítulo, “Quinto dia” 

1905- “A Rainha de Inglaterra”, subtítulo, “Sua Majestade em Lisboa”, subtítulo: “Primeiro Dia” 

1905- “Emídio Navarro”, subtítulo “O nosso Morto” 

1905- “Emídio Navarro” 

1905-“ Emídio Navarro” 

1906- “Emídio Navarro”, subtítulo, “Um ano depois da sua morte” 

1907- “ Amor de Perdição”, subtítulo, “O drama Lírico de João Arroio” 

1907-  “Hintze Ribeiro”, subtítulo, “No dia do Funeral” 

1907- “Emídio Navarro”, subtítulo, “Dois anos depois da sua morte” 

1907-  “Hintze Ribeiro”, subtítulo, “As exéquias na Igreja de S. Domingos” 

1907- “A Expedição Aos Cuamatas”, subtítulo, “O regresso dos expedicionários”, subtítulo, “O capitão 
Alves Roçadas e os seus companheiros de armas em Lisboa” 
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Em particular no ano de 1900 verificamos que o uso do título sobre todas as 

colunas recaiu sobre temática internacional e de interesse humano, o que reforça a nossa 

perceção do carácter “experimental” associado a esta prática, permitindo-nos ainda 

compreender a permeabilidade do jornalismo político-partidário ao modelo do 

jornalismo informativo de negócio. 

Neste início do século, o Novidades diversificou também o formato de título, 

passando a utilizar títulos sobre 2, 3, ou 4 colunas. Nestes títulos, que não recaem sobre 

todas as colunas, encontramos duas linhas editoriais: aquela que reforça o “regular” 

funcionamento da vida política portuguesa, pela mão de 6 destaques sobre a atividade 

da família real portuguesa (quatro em 1900: “A Viagem da Rainha”, subtítulo “ Partida-

Carta do Porto-Hoje- A Entrada em Gaia”; Suas Majestades no Norte”, subtítulo, “ 

Cartas do Porto”; “ A Viagem Real, Cartas do Porto IV”; “O Regresso de Suas 

Majestades”; um, em 1902, “ “O juramento de Sua Majestade perante as cortes gerais”; 

um, em 1903 “ A viagem da rainha”, subtítulo “ A partida do Yacht  “Amélia”); e, uma 

outra que destaca assuntos controversos da atualidade política. Detenhamo-nos nesta. 

Entre 1901 e 1904, os 18 títulos “grandes” que informam sobre assuntos 

controversos ( mas que nunca recaem sobre todas as colunas) assumem um conteúdo 

informativo tendencialmente neutro: um em 1901 ( “ Ao País em Geral e ao Clero 

Português em Especial”); nove, em 1902 (“ Cronica de S. Bento”, com subtítulo “ A 

discussão do convénio na Camara dos Deputados”30); quatro em 1903 (“ Coimbra”, com 

o subtítulo “Os tumultos. De ontem para hoje”; “ A viagem da rainha”, com subtítulo 

“Incidente parlamentar”; “ Agricultores”, com subtítulo “ A questão vitícola, A 

manifestação de hoje”; “ As minas de Cassinga”, com subtítulo “Situação perigosa ao 

sul de Angola”); quatro em 1904 (“ Duas Propostas”, surge dois dias, e “Monopólio dos 

Tabacos, Confronto entre o contrato provisório com a Companhia de Tabacos e a 

proposta da Companhia de Fósforos”, também reproduzido em duas edições). Isto é, até 

1905 apenas um título sobre política nacional recorre à adjetivação (“ perigosa”).  

Porém, se olharmos para o mês de dezembro de 1905, encontramos o Novidades, 

não só a publicar um suplemento intitulado “ O Comício de Hoje”31, enfatizando  uma 

mobilização de “rua”, como por via do título “grande” a assumir posição face a um 

                                                 
30 O título “ Crónica de S. Bento” ressurge, sem subtítulo, em 1903, sendo utilizado 12 vezes.  
31 Já no dia anterior, a bold, sob uma coluna, anunciara a convocação do comício “ contra a ditadura”. 
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acontecimento atual (“ O ditador” com subtítulo “ Drama em um ato do repertório do 

Teatro da Arcada”). Dois momentos assinaláveis porque inéditos na história do jornal. 

A análise formal por nós realizada realça como, até ao final de 1905, neste jornal 

a política vivia “recatada”, imersa no conteúdo do fundo, ou nas alusões dispersas dos 

“soltos” (da sua rubrica “ Casos do dia”), que exigiam iniciação prévia à temática 

política, não fomentando a exposição nem a leitura rápida sobre assuntos políticos. E só 

muito timidamente esta postura é contrariada.  

Acresce que neste jornal não encontramos nenhum título “grande” que recaia 

sobre atores políticos vivos, conteúdos programáticos do governo ou das oposições. A 

temática eleitoral que fora objeto de título grande nos anos de 1890, 1891 e 1892, 

desaparece. No entanto, no ano de 1906, apesar da ausência de títulos “ grandes” sobre a 

temática eleitoral, esta não deixa de ser alvo de atenção redobrada, comprovam-no os 

dois suplementos que edita, em abril e agosto de 1906, no rescaldo daquelas que podem 

bem ser consideradas as mais competitivas eleições desde 189232. 

Mas o uso do título sobre todas as colunas continua a servir quase 

exclusivamente para “ enfatizar” vitórias políticas (como na década de noventa) e 

solenizar e/ou celebrar as instituições monárquicas.  

Uma mudança assinalável opera-se neste jornal a partir de junho de 1907. Os 

títulos recaem sobre a luta política atual e tornam-se combativos e explicativos (com 

grandes subtítulos). O novo ciclo começa a 19 de junho, com o título sobre duas 

colunas, “ Turquia no Ocidente”, com subtítulo: “ À hora a que o ditador, na rua da 

Emenda, com a casa cercada pela força pública, prepara novas violências, a polícia e a 

guarda municipal, no Rocio, repetem a carnificina da véspera---O argumento das balas 

para demonstrar…que a “ opinião pública” está com o governo! O Ministro do reino 

mistificador confesso, manda efetuar rusgas nas hospedarias e vielas escusas, com o 

intuito de fazer acreditar que os manifestantes, do dia 18 eram gente de má nota, quando 

a verdade é que a simples leitura da lista de feridos, por exemplo, demonstra o 

contrário- Mais uma vez desmascarado”. De acordo com a nossa análise nunca o jornal 

Novidades apresentara em título um resumo narrativo sobre a atualidade com tal carga 

de indignação. Este facto merece ser assinalado porque em nosso entender entre outros 

                                                 
32 Suplementos de 29 de abril e de 19 de agosto de 1906. 



72 

 

factores o que distingue o “ franquismo” de outros períodos “ ditatoriais” da monarquia 

constitucional é um novo contexto de comunicação política.  

Assim, entre junho e dezembro de 1907, o Novidades utiliza 8 títulos “grandes” 

explicativos, assumindo posição clara sobre a atualidade política. Mas o tom indignado 

só reaparece no dia 21 de outubro, no título “ A Paciência dos Partidos Esgotada”, com 

o subtítulo, “ A obra do despotismo sai inconsciente há-de terminar por uma revolta ou 

por uma catástrofe- A anarquia de onde sai inevitavelmente uma revolução que ninguém 

sabe onde pode chegar- O partido regenerador não provocará a revolução, porque é um 

partido da ordem; mas para o bem da pátria e da monarquia representativa, não a 

deixará passar por cima de si”. A forte adjetivação tomava conta dos títulos “grandes” 

deste jornal monárquico (“ Coactos” a 19 de novembro, “ Loucura”, a 21 de 

novembro“). 

Entender a mudança operada na intitulação do Novidades levou-nos a ponderar a 

ligação desta prática às mudanças de posicionamento político deste jornal. Convinha ter 

presente que o Novidades tivera um percurso político sinuoso, nestas quase duas 

décadas em que o analisámos. O seu diretor Emídio Navarro, um dos marechais do 

partido progressista, na década de oitenta, evoluíra para a órbitra de influência do 

partido regenerador, no final da década de noventa, posição que manteria, praticamente, 

até ao final do ano de 1904, isto é, durante todo o período em que este partido esteve no 

governo. Após a morte do seu fundador e diretor político, Emídio Navarro, em agosto 

de 1905, o jornal contaria com um novo director, Barbosa Collen. Este coloca o 

Novidades na esfera de influência da dissidência progressista, de José Alpoim, no 

contexto discussão sobre o “ monopólio” do Tabaco. No verão de 1907, uma nova 

direção reposicionaria o jornal na órbitra de influência do partido regenerador ( então na 

oposição), mas desta vez ligado à fação do putativo líder Teixeira de Sousa.  

Porém, os dados por nós levantados não permitiam perceber em que medida o 

uso do título político pelo Novidades, nos anos de 1905 e 1907, poderia ser considerado 

uma inovação ou, pelo contrário, uma prática inerente ao seu novo posicionamento 

oposicionista. Procurando sair deste impasse, resolvemos realizar uma curta e marginal 

incursão sobre a utilização do título “grande” por este jornal na década de oitenta (desde 

o seu primeiro número, a 7 de janeiro de 1885, até ao ano final do ano de 1888, isto é, 

no período imediatamente anterior ao âmbito cronológico da nossa primeira 

amostragem), quando este se distinguira pelo seu jornalismo oposicionista, permitindo 
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ao seu diretor ganhar as “ esporas de ouro” neste campo de actividade, segundo os 

testemunhos da época. Foi então possível confirmar que no ano de 1907 o Novidades 

utilizou o título político de forma inovadora ( ver Tabela XII).  

Tabela XII 

Novidades - Títulos sob mais de uma coluna, 1885 a 1888 

 1886 – “Plano do local do incêndio e ruas próximas” 

 1887- “ Mapa Geral de deputados pelo círculo de Lisboa”33 

1888 “ O Grande incêndio do Teatro Baquet , no Porto”, subtítulo, “Veja-se na segunda página”  

1888 - “ A transformação de Lisboa”  

1888- “Província de Moçambique”, subtítulo, “Delegação da Fazenda do distrito de Inhambane” 

 

A Tabela XII revela a irrelevância assumida pelo título “ grande” (sobre mais de 

uma coluna) no jornalismo monárquico oposicionista praticado pelo Novidades na 

década de oitenta. Permite ainda chamar a atenção para a necessidade de levar mais a 

sério as transformações jornalísticas ocorridas no início do século XX.   

Demonstrando como é lenta e irregular a adoção do título “grande” pelo 

Novidades. Na entrada do século XX, o seu uso continuava a ser pouco frequente. Os 

editoriais, ou fundos, eram a rubrica por excelência intitulada, a uma coluna, e só aí se 

recorria a adjetivação e interjeição, embora raramente se explicitasse o assunto atual 

tratado. Isto é, uma espécie de véu caía sobre a temática política tornando impossível a 

leitura rápida.  

Só em 1907 o Novidades muda a sua prática de intitulação sobre política 

nacional. 

Já o Diário Illustrado foi por nós analisado a partir de 1 de maio de 1903, data 

em que no cabeçalho o jornal se assume como órgão do partido regenerador liberal. 

                                                 
33 Colocamos a bold  os títulos que recaem sobre todas as colunas. 
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Procurando compreender em que medida esta data podia ser tomada como uma 

mudança editorial e sem nos desviarmos do nosso objeto de estudo - o uso da “grande” 

intitulação- fizemos uma curta incursão sobre esta prática no período imediatamente 

anterior (janeiro de 1900 a maio de1903). 

Assim verificámos que o Diário Illustrado antes de ser tomado por João Franco 

seguira uma postura muito semelhante ao Novidades e ao Popular. Isto é, só 

excecionalmente utilizara o título “grande” (em 1900 o jornal apenas intitulara, sobre 

mais de uma coluna, 9 vezes, 5 no ano de 1901, uma no ano de 1902 e uma até Maio de 

1903).  

No entanto o Diário Illustrado distinguia-se dos outros órgãos por nós 

consultados, na forma como tratou a família real: 6 destaques recaíram sobre o rei D. 

Carlos e/ ou rainha D. Amélia e dois deles eram ilustrados com grandes fotos (veja-se: “ 

Sua Majestade a rainha regente, em janeiro de 1901; “ Sua Majestade El Rei” em 

dezembro de 1902). Facto inédito na imprensa por nós consultada. Mas não só. 

Também neste jornal do partido regenerador encontramos, em março de 1900, pela 

primeira vez, um título “ grande” celebrativo de um chefe de um partido (“ Conselheiro 

de Estado Ernesto Rodolfo Hintze Ribeiro, com subtítulo “ O novo chefe do Partido 

Regenerador”, seguida de grande foto). 

Esta constatação coloca-nos perante os limites da nossa amostragem. Na verdade 

seria de toda a utilidade alargá-la aos órgãos oficiais dos partidos rotativistas, talvez 

pudéssemos aí aprofundar o carácter pessoalista da política no final da monarquia. 

Note-se que ao longo da década de noventa nenhum político ativo, monárquico ou 

republicano, tivera igual destaque nas nossas duas amostragens. 

O certo é que, entre janeiro de 1900 e abril de 1903, o Diário Illustrado, apenas 

recorrera a16 títulos “ grandes” sobre mais de uma coluna. Contudo, a partir de maio e 

até dezembro, desse último ano, e já sobre a direção do partido regenerador liberal, este 

jornal utilizaria 255 títulos sobre mais de uma coluna (veja-se Tabela VIII). 

Estamos pois em condições de afirmar que o Diário Illustrado, enquanto órgão 

franquista, no que respeita à prática de títulos assume um rosto “ moderno”, se por 

moderno entendermos uma intensa e diversificada temática intitulada (veja-se Tabela 

X). Assinale-se a forte presença de temas “ não políticos” ( 97 títulos, valor superior 

quer aos títulos sobre política nacional, quer aos títulos sobre política internacional), 
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onde temas de índole científica, literária, filosófica, se entrecruzam com curiosidades 

(veja-se a titulo de exemplo, no ano de 1903: “Cabeleireiros”, “ A Cura do Cancro por 

Raios X”, “ A mulher inglesa e o Sport”, “ Artes de adivinhação”, “ O filósofo Kant”, “ 

Porque têm as mulheres má língua). Na intitulação “grande” os assuntos de política 

internacional quase igualam a temática “não política”.  

A ênfase dada à política internacional pelo Diário Illustrado distingue-o de 

todos os outros jornais diários consultados.  

O título “ grande” servia aqui para acentuar um perfil cosmopolita pouco 

cultivado na imprensa lisboeta. A temática de política internacional era aliás 

diversificada, e ao contrário dos outros jornais que tendiam a utilizar o “ titulo grande”, 

nos assuntos de política internacional, apenas para o tratamento de casos excecionais 

(conflitos, diplomáticos e militares, crises ministeriais ou registo de mortes, casamentos, 

etc., de chefes de estado estrangeiros), o Diário Illustrado elevava de forma original 

para a época, a informação e o comentário sobre as linhas de política interna de vários 

países, em particular sobre da Grã-Bretanha, França, Alemanha e Vaticano. A título de 

exemplo veja-se em julho de 1904: “ A Inglaterra entre doutrinas opostas”, “ A 

Inglaterra e a sua energia”, “ Livre cambismo ou protecionismo? Vencerá 

Chamberlain…Quando voltar?”. Ou refiram-se, ainda, os 15 artigos que o jornal dedica 

à questão do socialismo, e em particular ao SPD alemão, entre 1903 a 1905 (a título de 

exemplo, veja-se em junho 1903: “ Vitórias Socialistas na Alemanha”, com subtítulo, “ 

As eleições do Reichstag. Dois partidos fortes: o socialista e o católico”). Saliente-se o 

lugar ocupado pela informação relativa ao Vaticano. Em 1903, o Diário Illustrado 

insere 31 títulos “grandes” sobre a Igreja Católica, no ano seguinte publica 25, nos anos 

seguintes a centralidade desta temática perde-se (em 1905, 5 títulos; em 1906, 2 títulos; 

em 1907, nenhum título). 

A historiografia, talvez excessivamente interessada no posicionamento crítico do 

partido regenerador liberal face aos seus adversários políticos internos não tem dado o 

devido relevo a esta valorização do catolicismo institucional patente nestes destaques 

dos títulos “ grandes” do Diário Illustrado. Estes contemplam desde o artigo de “ 

curiosidades”, como “ Ocupações diárias do Papa Pio X” (em janeiro de 1904), ao 

artigo laudatório, “ Pio X- a força da evolução” (em novembro de 1903), até àqueles de 

cariz político-informativo que recaem sobre as relações do papado com a república 

francesa (então a braços com a aplicação da lei da separação da igreja do estado). 
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O certo é que na nossa amostragem o Diário illustrado é quem se destaca na 

utilização do título “ grande” nos artigos de opinião sobre a temática internacional (a 

título de exemplo, dois artigos:“ Acordará a raça amarela? “, em novembro de 1903;“ 

Estados Unidos da Terra. Caminharemos para esse ideal? Satisfará ele as ambições dos 

Estados grandes e pequenos”, de agosto de 1903).  

A cobertura da atualidade internacional não se cingia a questões políticas. À 

semelhança do O Século, O Diário Illustrado não foge ao destaque de temas de 

interesse humano, privilegiando os que ocorrem no estrangeiro (a título de exemplo, em 

1903: “ Tríplice Crime do bairro d’Arguelles”; “ Uma Madame Humbert italiana”, “ No 

metropolitano de Paris. Catástrofe horrorosa”). Provavelmente numa estratégia de 

distinção jornalística também pela ótica do fait divers.   

No entanto, esta aposta editorial é conjuntural, sendo abandonada em 1906. 

Nesse ano o jornal reforça o “peso” dos títulos “ grandes” sobre política nacional (ver 

Tabela IX).   

Mas avaliação qualitativa dos títulos “grandes” sobre política nacional revela-

nos mais sobre o Diário Illustrado. No ano de 1903, dos 67 títulos sobre política 

nacional, 23 foram aqui colocados por referência, são títulos “ vagos”, que registam 

apenas um nome de um protagonista político, aos quais se devem somar outros 13, que 

associam ao nome a realização de uma conferência, com apresentação de temática 

genérica (“ Marinha de Guerra”, conferência“ Magistratura judicial” , conferência). Isto 

é, quase metade dos títulos “ grandes” sobre política nacional tem um teor neutro e 

vago. Acresce que apenas um título sobre mais de uma coluna refere o partido 

regenerador liberal (em maio, sobre todas as colunas, lê-se: “ Centro Regenerador 

Liberal”, com subtítulo, “ Uma imponente manifestação Política”, ilustrado com grande 

reprodução de foto de João Franco). 

Neste ano os assuntos controversos de política nacional surgem timidamente. O 

jornal insere duas, chamemos-lhes “campanhas”, por insistirem num mesmo título 

”grande” neutro, sobre o tema em debate. A primeira, que dura vinte dias, repete de 

setembro a outubro, sobre duas colunas, o título, “ Tabela comparativa das taxas do 

imposto real de água e do imposto de consumo”; a segunda, também no mês de outubro, 

dura três dias (“ A nova Circunvalação”).  
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A menção “ vaga” a individualidades partidárias e o discreto tratamento de 

assuntos políticos só foi interrompido em 7 títulos que remetiam para conteúdo 

valorativo: a já atrás mencionada “ manifestação “ do partido regenerador liberal 

(maio); João de Deus perante o socialismo (julho); um livro “ patriótico” de Morais 

Sarmento (agosto); as relações anglo-lusas (2 artigos em setembro); e por último, dois 

artigos doutrinários de carácter assistencial, em outubro e novembro. Estes de teor 

celebrativo. Veja-se a título de exemplo: “ As vítimas do trabalho”, subtítulo, “O 

mealheiro das viúvas e órfãos operários. Uma obra de justiça”. 

No ano de 1904 o jornal reforçaria de várias formas a componente político- 

partidária. Assim, dos 71 títulos de política nacional, 29 continuavam a recair em títulos 

“vagos”, que nomeavam apenas correligionários ( 6 outros títulos associavam ao 

referente -nome a realização de uma conferência).  A menção ao partido regenerador 

liberal multiplicava-se (surgia 19 vezes) e, sobretudo, ganhava expressão a evocação do 

nome do seu chefe político. Logo a 11 de janeiro de 1904, lia-se em antetítulo “ 

Propaganda Política”, seguido do título, “ Partida do Sr. Conselheiro João Franco para o 

Porto. Manifestação política imponentíssima”, no corpo da notícia listavam-se “nomes” 

presentes neste meeting. Durante os dez dias seguintes, o jornal reproduzia o mesmo 

antetítulo, destacando aspetos de reportagem política sobre a viagem do chefe ao Porto 

(a 21 de janeiro, lia-se o antetítulo “ Regresso a Lisboa”, e o título “O Sr. João Franco 

aclamado à chegada por milhares de pessoas. Imponente manifestação”, seguia-se, de 

novo a listagem de presenças). No mês seguinte, durante cinco dias, entre 3 e 8 de 

fevereiro, surgia de novo a cobertura diária da viagem de Franco, agora ao Alentejo e 

Algarve.  

Esta utilização política do “ grande” título era inovadora. Lembremos que até 

este ano de 1904, nos jornais da nossa primeira e segunda amostragem, nenhuma 

personalidade política, nem mesmo o rei D. Carlos, contara com este tipo de cobertura 

jornalística. Contrariando a prática presente em todos os jornais por nós consultados, no 

que toca ao uso de títulos sobre mais de uma coluna, o Diário Illustrado dava ainda 

destaque inédito a um género jornalístico de tipo novo, a entrevista, que embora 

utilizada frequentemente nunca constava dos títulos sobre mais de uma coluna. O jornal 

inova aqui de duas formas, pelo destaque que dá a uma entrevista, e pelo conteúdo desta 

incidir sobre um protagonista político, o chefe do partido (entrevista a João Franco, a 18 

de agosto).  
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Não recaindo o nosso estudo sobre o franquismo consideramos importante 

assinalar a inovadora “centralidade” da figura de João Franco, presente no “ título 

grande” do seu órgão político. Esta proeminência do chefe juntamente com a evocação 

constante do “apoio” que detém (de caracter numérico), parece dotar a atividade do 

partido regenerador liberal de um caracter pessoalista de tipo novo.  

Tanto mais que nos jornais monárquicos analisados, o Diário Illustrado haveria 

ainda de se destacar por utilizar o “ título” grande para “ expor” e enfatizar o seu 

posicionamento sobre assuntos controversos da atualidade política. Fá-lo gradualmente 

a partir de 1904. Abandona assim a postura neutra de 1903, adotando um tom crítico de 

oposição ao governo. Em fevereiro já se podia ler: “ Enterro de um projeto e de um 

ministro- Magnífico discurso do Sr., Mello e Sousa“. Enquanto 4 outros títulos grandes 

denunciavam a “exautoração de um ministro”. Note-se que apenas um destes destaques 

recaía sobre todas as colunas (lia-se nesse mesmo mês: “ Partido Regenerador Liberal”, 

e o subtítulo, “ Um caso de sensação: aliança do governo com os inimigos da sociedade- 

Em Faro- Regresso do Sr. Conselheiro João Franco- Novas e imponentes 

manifestações”). Era uma exceção, mas digna de nota, uma vez que o jornal recorria 

muito pouco a títulos sobre todas as colunas (ver Tabela VIII), mantendo-os “ 

reservados” para assuntos celebrativos, partidários e de âmbito político nacional. E veja-

se, neste ano de 1904, em dezembro, o título sobre todas as colunas, “ A Família Real 

Portuguesa”, com fotos do rei, rainha, rainha-mãe, e príncipes.  

Estas flutuações no tratamento do assunto político, por parte do órgão franquista, 

nos anos de 1903 e 1904, não devem porém impedir-nos de assinalar 1905, como o ano 

de mudança na linha editorial do jornal, à semelhança do Novidades. 

Em primeiro lugar, cresce o peso dos títulos “grandes” de política nacional (ver 

Tabela X). É certo que nestes destaques continua a predominar o teor celebrativo do 

tema partidário. Porém, o órgão franquista por via do título sobre mais de uma coluna, 

assume com maior frequência tomadas de posição no debate político, participando na 

controvérsia, com recurso a palavras de ordem: em setembro, em dois títulos, sobre 

duas colunas, lia-se: “ O Alçapão Reillac. Continua o Enterro. Na Câmara dos 

Deputados. Discursos do Sr. Queiroz Ribeiro e Pedro Martins. Abaixo o contrato dos 

tabacos! Tumulto e encerramento da sessão”; “ Contrato infamado. Governo morto”, 

seguido de subtítulo. Em novembro, ia ainda mais longe, trazendo o rei para o centro da 

polémica política: “Centro Eduardo Segurado”, lia-se o subtítulo: “Importante discurso 
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político do Sr. Conselheiro João Franco- O novo absolutismo- 1832-1905- a coroa 

atraiçoada pelos seus ministros- El Rei o Homem Público mais discutido do seu País- a 

anunciada dissolução- Elementos Liberais”. Este título tinha a particularidade de recair 

sobre “ todas as colunas”. 

Note-se que este formato de título neste ano 1905 passara a ser mais frequente 

no jornal (ver Tabela VIII) recaindo sobre política nacional (14 títulos). 

No tocante ao tratamento dos títulos sobre política nacional refira-se ainda que 

dos 95 títulos desta categoria, 47 eram títulos vagos, que registavam o nome de uma 

figura política. Só 29 utilizavam subtítulo ( ver Tabela XIII), e 17 destacavam a 

atividade partidária (abertura de centros do partido, conferências e discursos do líder), 

sempre parciais, contendo referências positivas (“ entusiásticas” e “imponentes” 

manifestações”). E por último refira-se que 15 títulos “grandes” referiam o chefe 

político João Franco.  

Em 1906, os títulos sobre mais de uma coluna recaíam já de forma 

preponderante sobre política nacional. O Diário Illustrado abandonava quase por 

completo a intitulação de assuntos de política internacional e “não políticos”. O total de 

antetítulos/subtítulos crescia. O título mais “ explicativo” ganhava relevância. Dos 66 

subtítulos ( ver Tabela XIII) por nós aqui registados, 60 recaíam sobre política nacional. 

Este ano seria de mudança de posicionamento político do partido regenerador 

liberal, por em maio passar de força de oposição a partido do governo, não deixando 

este facto de se repercutir na intitulação deste órgão político. 

É certo que manteve o seu traço de intitulação por vaga referência a um nome 

(37 títulos), prática que se estende neste ano à evocação de um nome seguido de um 

cargo (16 títulos referentes aos novos governadores civis nomeados pelo governo de 

João Franco). Porém, na intitulação de assuntos políticos atuais por intermédio de 

subtítulos mais longos (semelhantes aos utilizados pela imprensa republicana) reforçam-

se de forma significativa as tomadas de posição celebrativas dos atos do governo e de 

combate aos adversários políticos. E veja-se a Tabela XIII. 

Tabela XIII 
 

Total de Antetítulos e Subtítulos na primeira página (sobre mais de 
uma coluna), 1901 a 1907 
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 O Século Novidades Diário Illustrado O Mundo Vanguarda 

Total  
Ant./Subt. 

 Total 
títulos 

Total 
Ant./Subt. 

Total 
títulos

Total 
Ant./Subt.

Total 
títulos

Total 
Ant./Subt

Total 
títulos 

Total 
Ant./Subt 

Total 
títulos

1901 21 87 0 1 - - 27 130 0 0 

1902 52 113 25 26 - - 20 120 6 6 

1903 5 69 47 64 154 255 79 114 0 4 

1904 6 19 7 9 144 294 72 158 19 22 

1905 13 30 4 10 29 207 58 165 25 29 

1906 144 202 1 1 66 143 185 284 131 150 

1907 367 517 16 24 52 81 171 283 147 156 

Legenda: Total Ant./Subt. - total de títulos sobre mais de uma coluna que apresentam antetítulo e/ou 
subtítulo; Total títulos - total de títulos sobre mais de uma coluna. 

 

Ao contrário dos anos anteriores, em que os títulos expondo controvérsia política 

se “ contavam pelos dedos da mão”, em 1906 dos 116 títulos sobre política nacional, 49 

incluíam extenso comentário político, participando no debate político (veja-se a título de 

exemplo, em agosto: “ Centro Regenerador Liberal Marques Leitão”, subtítulo, “ A 

sessão inaugural- Brilhantíssimo discurso do Sr. Conselheiro João Franco- Outros 

discursos- Manifestações- A vozearia e as pedradas do partido republicano”; ou em 

novembro: o antetítulo, “ Boletim Parlamentar”, seguido de título “ Boletim 

Parlamentar, Na Camara dos deputados”, e subtítulo: “ Os Srs. Afonso Costa e 

Alexandre Braga propositadamente infringem o regimento para serem suspensos- Os 

dissidentes aplaudem (…)”).  

Não se pense porém que o uso do “ título” era já sistemático. Na verdade, temas 

da maior relevância para o partido regenerador liberal não eram elevados a título, como 

a formação da coligação liberal com o partido progressista, em maio deste ano, que 

viabilizaria o governo chefiado por João Franco. Outros, que marcavam a luta político 

partidária, como a revolta da marinha, em 8 e 13 de abril, ou os violentos confrontos 

entre republicanos e a polícia de Lisboa, na estação do Rossio, à chegada de Bernardino 

Machado, a 4 de maio, foram assuntos sem direito a “grande” título. A estratégia 

político partidária sobrepunha-se à “ força” dos acontecimentos.  
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O recurso ao título sobre todas as colunas mantém o seu carácter esporádico (9 

títulos), sendo quase exclusivamente reservado à figura do chefe do partido, agora 

também do governo (6 títulos sobre todas as colunas respeitam a João Franco). Mas não 

só. No “ grande” título já não se assinalam polémicas, sendo este espaço ocupado por 

temáticas políticas laudatórias e mobilizadoras: seja pela celebração (e veja-se o “ 

grande” titulo de 20 de maio, “ O novo Ministério” seguido da reprodução de retrato de 

grandes dimensões de João Franco, rodeados por pequenos retratos do restante elenco 

governamental; ou em 27 de maio, “ Programa do Governo”, subtítulo “ A sessão no 

centro Mello e Sousa- Espantosa concorrência- Mais de dois mil correligionários não 

conseguem obter lugar na sala- O discurso do Sr. Presidente do Conselho- O mais 

completo trunfo oratório e político”), seja pelo inovador apelo ao voto. E este aspeto 

merece ser aprofundado.  

Nos jornais das nossas duas amostragens, à exceção dos jornais republicanos - o 

Pátria/ Mundo, a partir de 1900, e depois o Vanguarda, em 1905- os atos eleitorais não 

eram objeto de títulos sobre mais de uma coluna, sendo esta temática remetida para a 

publicação de mapas de “votações”, no período pós eleitoral. Os jornais acomodavam 

nas suas práticas o carácter não concorrencial das eleições da monarquia constitucional. 

Ora já em 1905 o Diário Illustrado tinha introduzido o tema eleitoral no título “ 

grande”, ainda que sobre duas colunas, revestindo-o de um âmbito concorrencial, isto é, 

cobrindo o período pré-eleitoral, à semelhança do partido republicano (veja-se: a 20 de 

janeiro: “ Centro Regenerador Liberal”, subtítulo, “Eleições. Uma reunião imponente 

(…)”; a 12 de fevereiro, “ Eleição de Lisboa”, com apresentação dos nomes dos seus 

candidatos). Este tratamento da temática eleitoral não se repetiria nas eleições de abril 

de 1906, que decorreram em ambiente político tenso. Porém, em agosto de 1906, nas 

eleições que ocorrem já sobre o governo franquista, o ato eleitoral assume de novo 

relevância. E salientemos esta novidade. 

Pela primeira vez num jornal não republicano da nossa amostragem o recurso ao 

título sobre todas as colunas é utilizado para tratar a temática eleitoral (4 títulos em 

agosto) e, o que é mais significativo, o jornal insere no título um discurso político que 

remete para o jornalismo republicano, com um apelo à cidadania (“ Cidadãos!”, lê-se a 

19 de agosto) e ao voto: “ À urna pelos candidatos liberais”. Não faltando mesmo um 

original, ainda que discreto (pelo tamanho de letra utilizado) título “grande” celebrativo 

do resultado eleitoral (“ Victória”). 
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No ano de 1907 à semelhança do jornal Novidades e contrariando a prática que 

assinalámos para a década anterior, o jornal monárquico Diário Illustrado “ elege” o 

assunto de política nacional para o título “ grande”. Neste ano só dois títulos sobre mais 

de uma coluna não recaem sobre política nacional (ver Tabela X), mantendo-se intenso 

o recurso ao antetítulo/ subtítulo ( ver Tabela XIII) e ao comentário político. Não 

obstante assinalemos duas notas sobre a prática de intitulação deste ano. 

 A primeira refere-se ao uso de inúmeros subtítulos (em títulos sobre todas as 

colunas), com clara influência do jornalismo republicano. Veja-se no dia 25 de 

setembro, como a primeira página assume a estética de um cartaz, sendo difícil 

descortinar o que é título, antetítulo, subtítulo, “ cobrindo” o destaque de forma 

“entusiástica” a campanha militar colonial contra os Cuamatas. Ou ainda, dia 8 de 

outubro, o título sobre o regresso dos “ expedicionários”, que descreve sobre todas as 

colunas: “ O povo saúda delirantemente os heróis de África”.  

Já a segunda diz respeito ao uso do título sobre todas as colunas. Este é utilizado 

apenas 9 vezes, e inclui 3 títulos com referência a atividades do partido republicano. 

Lembremos que não era prática deste jornal evocar os adversários políticos nos “ 

grandes” títulos. A única exceção terá recaído no ano anterior, a propósito do ato 

eleitoral de agosto. A conjuntura política pautada pelo estabelecimento da ditadura, no 

início do verão de 1907, enquadra este novo uso do título. No rescaldo dos incidentes do 

dia 18 de junho de 1907 (dia de confronto violento da polícia com a oposição 

monárquica e republicana, na gare do Rossio, à chegada de João Franco do Porto), o 

Diário Illustrado não hesita em atacar os adversários, e elege como “inimigo” principal, 

os republicanos. A título de exemplo, logo a 19, lia-se: “ Viagem do Sr. Presidente do 

Conselho ao Porto (…) notabilíssimo (…) imponentíssimo (…). Na Gare do Rossio- Os 

que querem cravar unhas aduncas no Tesouro Público apresentaram-se na gare à frente 

de uma multidão de vadios e garotos- a intervenção da força- Prisões e ferimentos- 

Notas várias”. 

Em conclusão, a análise do uso de títulos pelo Diário Illustrado permite chamar 

a atenção para a dinâmica de inovação jornalística, no início do século XX, que 

atravessa todo o campo jornalístico, comportando o terreno do jornalismo monárquico, 

não se detendo no jornalismo “informativo”.  

Mas o uso do título sobre mais de uma coluna, no jornal franquista, dá-nos conta 

do caminho sinuoso desta prática jornalística, sujeita a mudanças editoriais, que tanto o 
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aproximam numa primeira fase (1903-1904), da prática de intitulação do O Século, 

como da prática de intitulação do jornalismo republicano (em particular, no ano de 

1907). Algumas questões porém ficam em aberto. Seria certamente útil compreender a 

extensão destas “ novidades”, em particular junto das forças monárquicas que, pelo 

menos conjunturalmente, tendem a assumir, à semelhança do partido regenerador 

liberal, uma conceção moderna da luta política, pautada pela competição no espaço 

público, e refiro-me em especial ao jornal Dia, da dissidência progressista, liderada por 

José Alpoim. 

Mas a nossa análise do título “ grande” dá-nos conta do elevado grau de 

experimentalismo e constante apropriação de práticas jornalísticas no início do século 

no campo jornalístico. E convém a propósito olhar para O Século. 

Já atrás referimos como em 1899 o O Século se distinguia da restante imprensa 

pelo intenso o uso do título “grande” (sobre mais de uma coluna) de temática 

predominantemente “não política”.  

A análise deste jornal, no período de 1901 a 1907, revela um percurso irregular 

no uso de títulos sobre mais de uma coluna, pautado por um período de crescimento, 

entre 1901 e 1902, seguido de desinvestimento (em 1903) e quase abandono desta 

prática (em 1905), a que se segue uma intensa“ recuperação” desta prática, em 1906-

1907. Dir-se-ia, como já atrás referimos, que a intitulação ainda era assumida como uma 

prática dispensável até por um jornal de vocação comercial como o Século. 

Entre 1901 e 1907, também a abordagem por categoria temática revela uma 

acentuada flutuação dos números respeitantes aos títulos que recaem sobre política 

nacional. Contrariando a tendência que se verificara em toda a década de noventa, a 

política nacional regressa aos títulos do O Século, em 1901. Esta reforça a sua presença, 

em 1902, para decair de novo, nos anos de 1903 e 1904 (ver Tabela X). À semelhança 

do Novidades e do Diário Illustrado, os anos de 1905 e 1906, revelar-se-iam anos 

excecionais no que toca ao uso de títulos “grandes” sobre política nacional.  

Nestes dois anos modifica-se a prática de intitulação lançada em 1892. O 

número de títulos sobre política nacional ultrapassa o das outras categorias temáticas. 

No ano de 1907, apesar dos títulos “ não políticos” voltarem a dominar, esta mudança 

não implicou, como na década anterior, o abandono da temática política nacional, que se 
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mantém vigorosa. Em termos genéricos, a temática de política nacional volta a ocupar 

um lugar importante na prática de intitulação do O Século a partir de 1905. 

Mas mais uma vez a abordagem qualitativa permite algum esclarecimento sobre 

os dados expostos. 

A análise dos títulos sobre todas as colunas é a elucidativa. No ano de 1901, o 

jornal o O Século, que se afirmara no jornalismo diário de Lisboa como um jornal 

republicano, utiliza de novo o “ grande” destaque para cobrir a viagem da família real 

aos Açores. E concede-lhe 4 (nos meses de junho e julho) dos seus 16 títulos sobre 

todas as colunas (a que se junta mais um título com duas colunas). Note-se que esta 

seria a única temática de política nacional com direito a este formato de intitulação no  

O Século. 

Por intermédio da prática de intitulação é ainda possível verificar uma crescente 

presença deste jornal na luta política. Neste ano, em que o anticlericalismo ganharia 

expressão com o“ Caso Calmon”, tomando conta do debate político, em particular no 

início da primavera, o O Século que, na década anterior, seguira a linha editorial de não 

realce do assunto político, modificaria a sua postura, com 2 títulos “grandes”: um em 

março (sobre 3 colunas, lia-se: “As Ordens Religiosas”, subtítulo A fraqueza do 

governo-conivência das autoridades- promessas do Sr. Hintze Ribeiro- Apreensão do 

Século), com explicita tomada de posição política, facto assinalável; e um outro, em 

abril, de carácter mais neutro (sobre 2 colunas:“ Regularização das ordens religiosas”, 

com subtítulo, “O Decreto do Governo”). Assinalável é ainda o “ regresso” em Outubro 

deste ano da temática eleitoral, com um título isento de qualquer comprometimento 

político, onde se lê em subtítulo “ algumas notas cómicas”.  

Em 1902, o Século assumiria pela intitulação, conjunturalmente, uma 

surpreendente posição combativa: durante 44 dias, entre julho e agosto, lança uma “ 

campanha” denunciando as negociatas de Eduardo Burnay em torno do monopólio dos 

tabacos, reproduzindo repetidamente o título a duas colunas: “ O Monopólio dos 

Tabacos”, com subtítulo, “ Extorsão Colossal de Milhares de contos”. Isto é, no total de 

57 títulos sobre política nacional (ver Tabela X), 44 recaem nesta temática. Constituíam 

uma exceção num jornal que continuava a tratar por intermédio de título vago a temática 

nacional. No ano seguinte, apenas 1 título remete para assuntos controversos da 

atualidade política (em maio lia-se em título: “ A Questão Vinícola, subtítulo A 

manifestação de ontem- Uma vitória dos vinicultores”). O tratamento “ vago” e 
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celebrativo mantinha-se. E vejam-se os 6 títulos, sobre todas as colunas, em abril, “ O 

Rei de Inglaterra” enfatizando, a viagem de Eduardo VII a Portugal, ou os 3 títulos, 

também “ grandes”, “ Rei de Espanha”.  

O recuo no uso do título, no ano de 1904, acompanhava o tratamento do assunto 

político, este surge apenas 2 vezes, “ secamente”, recaindo sobre temática 

governamental, há muito arredada deste jornal (em outubro, “ O Novo Ministério”, 

sobre 4 colunas; em março, “ As propostas da Fazenda”, sobre todas as colunas). 

O assunto político é retomado em 1905. Saliente-se a propósito: a cobertura de 

comícios, com 4 títulos (que envolvem republicanos e monárquicos), temática excluída 

da intitulação desde a década de noventa (veja-se em novembro, “ O Comício de 

ontem”, com subtítulo, “ Uma manifestação imponentíssima (…)”; e em dezembro “ O 

comício de ontem”, que surge por 2 vezes, e ainda o título “O comício de Coimbra”); o 

primeiro título dos últimos 15 anos que nomeia um político no ativo (a 2 colunas, lia-se 

em maio, “ Conselheiro José Maria Alpoim ”); o regresso do uso do título “repetido”, 

sobre política nacional, seguindo a lógica de “ campanha”. É o que sucede, logo em 

janeiro, com 3 títulos iguais (sobre duas colunas) que destacam polémica política atual ( 

“ Monopólio dos Tabacos”, subtítulo, “ Confronto entre o contrato provisório com a 

Companhia dos Tabacos e a proposta da Companhia dos Fósforos”). No mês seguinte, 6 

títulos “ vagos”, sobre duas colunas, de texto “ corrido”, formando uma espécie de “ 

caixa”, que se repete ( “As Roças Monte Forte e Cadão, em São Tomé”).  

Em contrapartida, o rei D. Carlos, que desde 1901 não tinha direito a destaque 

sobre mais de uma coluna, ocupa título, sobre 2 colunas, em dezembro: “ Regresso d’El 

Rei”, com subtítulo: “ Da Fronteira de Lisboa- Manifestações no Entroncamento- A 

receção (…) no Rossio”.  

Mantém-se limitado o uso de antetítulos/subtítulos nos títulos sobre política 

nacional, e os títulos sobre todas as colunas continuam “reservados” para temáticas mais 

celebrativas, como as diplomáticas visitas em março, da rainha britânica, com 3 títulos ( 

“ A Rainha da Inglaterra”), e de Guilherme II, com 2 títulos ( “ O Imperador da 

Alemanha”) , e no final do ano, em outubro, do presidente da república francesa, com 3 

títulos ( três deles,“ O Presidente Loubet”, um com subtítulo, “Bem vindo”). 

Em 1906 o O Século altera de forma mais significativa a sua intitulação. 

Disparam o número de títulos sobre política nacional, reforça-se o uso do antetítulo e do 
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subtítulo (ver Tabela XIII), decaem os títulos “ vagos”, passando o jornal a cobrir com 

desconhecida prontidão estas temáticas (ver Tabela X). A prática de intitulação mais “ 

explicativa” permaneceria intacta no ano seguinte. Podendo afirmar-se que à 

semelhança do Diário Illustrado e do Novidades (em 1907) o O Século optava por 

abandonar o título “grande” vago (que remetia para uma individualidade, localidade, ou 

instituição). 

 Só que neste ano, no que toca à cobertura dos assuntos de política nacional 

atual, O Século alarga substancialmente o âmbito do que considera digno de ser 

intitulado, abandonando a postura “ neutral” que procurara cultivar nos anos anteriores.  

Não nos é possível no âmbito deste trabalho analisar de forma aprofundada a 

mudança observada. No entanto iremos assinalar alguns aspetos que podem ajudar a 

compreender o que de novo ocorreu na intitulação deste jornal. 

A frequência do uso do título sobre todas as colunas permite dar conta da 

mudança. O O Século embora utilize menos títulos sobre todas as colunas (ver Tabela 

VIII) num total de 6, apresenta 4 que remetem para assuntos da atualidade política. Pela 

primeira vez as eleições surgem no formato do “grande” título, e por 3 vezes, 1 nas 

eleições de 29 de abril (título “ As eleições” de hoje”, subtítulo ”Candidatos por 

Lisboa”) e 2 nas eleições de 19 de agosto (lia-se nesse dia, “ As Eleições de Hoje, 

subtítulo, “ Candidatos por Lisboa”, e no dia seguinte, “ As Eleições de ontem”, 

subtítulo, “Resultados apurados em Lisboa e nas províncias”). E não era só o destaque 

dado a esta temática que era inédito, era ainda o conteúdo, que não se limitava a 

“cobrir” resultados, mas nomeava os candidatos por Lisboa- ainda que no próprio dia. 

Os títulos obedeciam a um tratamento “neutro”. 

Num jornal que optara pela diversificação temática na intitulação, quase 

abandonando o título político, 1906 é o momento de viragem, em que o assunto político 

assume de novo um lugar central. Sendo mesmo possível verificar, nos primeiros meses 

deste ano, o regresso ao debate pela intervenção política diversificada. Veja-se como, 

logo em janeiro o O Século trata, com longo e parcial subtítulo, o comício realizado por 

várias forças oposicionistas (impulsionadas por dissidentes e republicanos) contra o 

contrato dos tabacos celebrado pelo governo progressista. Ao invés, da velha fórmula, 

que atrás descrevemos, de apenas nomear a realização do comício, lia-se no O Século: “ 

O comício de ontem”, seguido do subtítulo: “ Imponente manifestação contra o contrato 

dos tabacos- A condenação do governo atual- afirmações e revelações importantes- A 
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famosa circular e o concurso burla”. A questão dos tabacos faria o jornal abrir uma nova 

rubrica, intitulada “ Parlamento”, cobrindo entre 2 a 4 colunas, seguida de extensos 

subtítulos, “ explicativos”, cuja linguagem extremada, lembrava o O Século do início da 

década de noventa (veja-se o subtítulo de 6 de fevereiro; “A exautoração do governo- A 

«ladroeira dos Tabacos»).  

Apesar dos títulos grandes mais extensos não era claro o posicionamento político 

partidário do jornal. Logo em janeiro, o O Século (que no ano anterior intitulara com 

destaque o líder da dissidência progressista) “ eleva” a título sobre mais de uma coluna 

a atividade do partido de João Franco (sobre duas colunas: “ Partido Regenerador 

Liberal”, com subtítulo: “Inauguração do Centro Gama Barros. Discursos dos Srs. João 

Franco e Mello e Sousa”). Nos quinze anos analisados era a primeira vez que o jornal 

cobria com título grande a atividade interna de um partido monárquico. Mas no mês 

seguinte em pleno embate da oposição regeneradora com o governo de Luciano de 

Castro podia ler-se a duas colunas: “ Reunião das minorias regeneradoras”, com 

subtítulo: “ Hintze Ribeiro proclama a luta a todo o transe- derrubar o governo para 

salvar o país e o rei!”, (e o ponto de exclamação há muito abandonado era elemento “ 

reimportado” da intitulação do jornalismo de opinião). 

Em abril, quando o partido regenerador assume o governo do país, o O Século 

reintroduzia a questão dos tabacos, em título sobre todas as colunas tomava 

posicionamento pró-governamental (“ A questão dos tabacos”, com extenso subtítulo, 

invulgar neste jornal nos assuntos de política nacional: “ O Exclusivo por concurso 

público por 19 anos – o governo já se assegurou de uma proposta que garante o preço 

máximo obtido pelo contrato de 4 de abril- Uma só condição: o preço –Partilha de 

lucros com o Estado e com os operários- por forma insofismável”). 

Contrariando as práticas do jornalismo do seu tempo, o O Século apresentava 

uma linha editorial algo sinuosa, mas politicamente abrangente. E veja-se como cobre, 

em março, a viagem de D. Carlos a Madrid, com 6 títulos sobre duas colunas, “ Viagem 

régia a Madrid”, e subtítulo, “ Serviço do enviado especial do «Século» ”.  

Na verdade, a intitulação do O Século que recai sobre a atualidade política 

nacional revela uma alteração editorial, esta ao invés de promover” temas “consensuais 

“abre” espaço à cobertura do facto político controverso. Veja-se como destaca a 

segunda revolta da marinha, em abril (com o título: “Uma nova insubordinação naval”, 

com subtítulo: A bordo do couraçado» Vasco da Gama» - Tiros de peça e descargas de 
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fuzilaria- Notas oficiosas para a imprensa- Intervenção do comandante Sr. Antas 

Ribeiro- A Revolta sufocada”) e como eleva a título “grande” o julgamento dos 

envolvidos nesta “ insubordinação”. Em agosto concede-lhe 14 títulos “ grandes”. 

A maior presença de temática política logo a partir de janeiro não obsta a que os 

republicanos só fossem destacados pelos títulos do O Século em maio. Neste mês, o 

partido republicano ressurge em título (no rescaldo dos confrontos no Rossio, já por nós 

atrás referenciados), podendo ler-se: “ Na Estação do Rossio”, com subtítulo: “ A 

chegada a Lisboa do Sr. Dr. Bernardino Machado- Tumultos e conflitos gravíssimos- 

muitas pessoas feridas. O Rocio em estado de sítio- 70 pessoas curadas nos hospitais e 

nas farmácias”. A gravidade dos acontecimentos pode explicar a carga “ emotiva” deste 

título, tão contrastante com a postura serena do jornal nos conflitos político sociais 

ocorridos nos anos anteriores. E lembremos como, em 1903, a revolta do “ grelo” em 

Coimbra, não mereceu destaque em título neste jornal.  

No segundo semestre de 1906 repetem-se os títulos “ grandes” tendencialmente 

imparciais, que envolvem direta ou indiretamente republicanos. É desta forma que 

encontramos o O Século a cobrir com 3 títulos neutros, sobre mais de uma coluna, em 

dias sucessivos, o congresso do partido republicano. Lia-se então: a 30 de junho, sobre 2 

colunas, “ Congresso Republicano”, subtítulo, “Inauguração do Congresso- 1ª e 2ª 

sessões”; a 1 de julho, “ Congresso Republicano”, subtítulo, “ Segundo dia dos 

trabalhos”; e a 2, “ Congresso Republicano”, subtítulo, “ Última Sessão”. Mas sete dias 

depois o O Século também destacava: “ Conselheiro João Franco”, com subtítulo, “ A 

conferência de ontem. Partida do Porto- chegada a Lisboa”. João Franco era assim o 

primeiro chefe de governo a “ subir” a título “ grande” no O Século. 

A presença“ republicana” ganha maior expressão nos títulos deste jornal no 

último trimestre do ano, quando a nova composição parlamentar, saída das eleições de 

agosto, que integra quatro deputados republicanos, suscita “agitadas “ sessões” 

legislativas. O Século na sua rubrica, “ Parlamento”/ “ Camara dos Deputados (que 

recaía normalmente sobre 3 colunas, sempre seguidos de subtítulos) cobriu os trabalhos 

parlamentares com forte sensacionalismo e tímido partidarismo. Vejam-se os títulos 

relativos a um dos momentos mais tensos do arranque desta legislatura, quando em 20 

de novembro, Afonso Costa e Alexandre Braga são expulsos do parlamento ( em 21, 

lia-se em antetítulo “ Camara dos deputados”, seguido de título, “ Sessão 

extraordinariamente memorável” ; a 22,“ Deputados republicanos”, e subtítulo: “ Os 



89 

 

Srs. Afonso Costa e Alexandre Braga perante a comissão de disciplina da camara dos 

deputados- uma manifestação- doze prisões”). 

Acresce que o jornal introduz na intitulação uma outra novidade digna de nota: a 

elevação a título sobre mais de uma coluna, no segundo semestre de 1906, de temáticas 

de crítica social que recaíam sobre reportagens exclusivas. Em julho sucedem-se títulos 

desta índole, todos a 4 colunas. Alguns exemplos: em julho“ O imposto de consumo em 

Lisboa e a tuberculose”; “ A higiene de Lisboa”, “Portugal inculto” subtítulo, “ Quase 

metade do país está por cultivar- A vergonha da Europa”; “ As vítimas do Trabalho”; 

em agosto: “ Portugal inculto”, “ Onde Moram os pobres”, “ Os liceus de Lisboa (…) 

três vergonhas”; em setembro: “ As Grandes vergonhas Nacionais. A Costa Negra. A 

propósito da tragédia de Cascais (…)”, etc. Note-se que esta nova vertente de 

reportagem do Século se estende pelo ano seguinte ( a título de exemplo, veja-se em 

fevereiro: “ O Casal Ventoso”, com subtítulo: “ Nova visita ao inabitável bairro de 

Alcântara(…)”.  

Os casos de interesse humano ganhavam uma nova feição de crítica social, num 

momento de particular tensão política.O O Século não introduzia destaques sobre 

reportagens suas de conteúdo interventivo e controverso desde o “caso Sara Matos” 

(1891). O O Século estava a mudar.  

O ano de 1907 confirmaria esta constatação. Neste ano o jornal absteve-se de 

usar títulos sobre todas as colunas. Mas a linha editorial adotada pelo jornal manter-se-

ia, no que toca à intitulação de assuntos sobre política nacional (sobre mais de uma 

coluna), com a cobertura dos principais “ factos” controversos que marcavam a 

atualidade. O crescente alinhamento oposicionista do jornal ficaria bem patente na 

intitulação de temas tão diversos como a discussão da lei de imprensa ou a greve 

académica de Coimbra, em abril deste ano.  

Simultaneamente a intitulação “grande” do O Século alinha politicamente com o 

republicanismo. Logo em abril, assinalando com 2 títulos o congresso Republicano e 

em maio com destaque inédito dando conta: “ Comício Republicano”, com subtítulo: “ 

Imponente manifestação popular contra a ditadura”. Em julho, o jornal dedicava um 

título em dois dias consecutivos (de 2 e 3 colunas) a Bernardino Machado ( seria a única 

figura viva do partido com destaque em título “ grande” no O Século, nos 17 anos por 

nós consultados). Bernardino regressaria em novembro ao título “grande” deste jornal ( 
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“ Bernardino Machado”, subtítulo: “ A homenagem de ontem- Os alunos da escola 

Democrática vão oferecer flores ao ilustre cidadão”).  

Neste mês O Século já fazia abertamente propaganda republicana na sua 

primeira página. E veja-se em novembro a intitulação a 2 colunas: antetítulo “ Crise 

Política”, com título, “ A Onda Cresce”, e subtítulo: “Depois da adesão do conselheiro 

Augusto José da Cunha aos ideais republicanos, o par do reino Anselmo Brancamp 

Freire volta as costas ao atual regímen”. 

Em suma o O Século voltara a ser um jornal pro republicano. 

Este facto não podia deixar de constituir um dado relevante na vida política 

portuguesa, por uma razão: coincidia a clarificação editorial deste jornal, com a 

afirmação da sua popularidade na cidade de Lisboa, visível no êxito das suas campanhas 

promocionais. Detenhamo-nos nelas. 

Em 1907, disparam neste jornal os títulos que recaem sobre “ assuntos não 

políticos”, quase que sextuplicam ( ver Tabela X). Mais de metade desta categoria de 

títulos recai na autopromoção. Esta área do jornal assumiu uma dimensão que ultrapassa 

em muito o terreno do jornalismo, ganhando “ foros” de acontecimento na história da 

“indústria” do entretenimento, com impacto no quotidiano da capital.  

É frequente a historiografia lembrar a prática inovadora de autopromoção do 

Diário de Notícias. Mas o O Século também inovou ao alargar as ofertas aos leitores 

que adquiriam o jornal por venda direta, aliciando-os com o novo formato de “ 

concurso”, associando-o a um“ luxuoso” e diversificado elenco de prémios, nunca antes 

distribuídos em território nacional. Desde dezembro de 1906, e com maior destaque (na 

intitulação) a partir de fevereiro de 1907, o jornal noticia diariamente o “ Concurso da 

Primavera. Uma famosa coleção de bichos”, publicitando: “ 10:000 $000 réis em 

prémios”, em número de dois mil. Contudo o âmbito dos prémios foi alargando 

enquanto decorreu o certame (entre dezembro de 1906 e julho de 1907), sendo estes 

publicitados em títulos apelativos: “ Outra surpresa!”, “ Mais prémios novos”. No final, 

o leque de prémios ia desde um automóvel (1º Prémio), a viagens a Paris, Londres e 

Itália, até “ bugigangas” avulsas, instrumentos de cozinha, higiene, etc.. Estes 

resultavam da adesão de vários estabelecimentos comerciais da capital ao evento. Os 

anúncios eram profusamente ilustrados, neles sobressaia o automóvel, encimado com 

títulos apelativos como “ É vosso este automóvel”, ou, “ A Felicidade Completa”. Em 
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junho, ainda o concurso não tinha encerrado e já se anunciava um outro, para 1908, só 

que desta vez, o primeiro prémio seria, não um, mas dois automóveis.  

Na altura do fecho do primeiro concurso, em julho, o O Século conseguia torná-

lo notícia do dia, expondo ao público, durante 15 dias, os brindes em sorteio (também 

ele faseado no tempo). O local escolhido para a exposição foi um luxuoso “stand” de 

automóveis, da Sociedade Portuguesa de Automóveis, marco exuberante de 

modernidade e cosmopolitismo da capital ( o anúncio a 1 de julho dava conta: 

“Exposição de Brindes”, com subtítulo: “ Na garage da Sociedade Portuguesa de 

automóveis- As decorações de Eduardo Reis- A entrega de brindes”). 

 A afluência à exposição dos “ prémios” era acompanhada por reportagem diária, 

e a 12 de Julho já o jornal avançava com o número de visitantes, a todos os títulos 

extraordinário: “ Concurso da Primavera”, com subtítulo “ 50 mil pessoas na exposição 

de prémios.” 

Neste mês de julho de 1907, enquanto decorria a “ meta” final do concurso dos 

“bichos”, a primeira página do Século dava destaque a outra iniciativa promocional 

levada a cabo pela revista semanal da mesma empresa, a Ilustração Portuguesa: um “ 

raid hípico de âmbito nacional34, que compreenderia trinta e uma etapas, em várias 

capitais de distrito.  

Não era a primeira vez que a Ilustração Portuguesa alargava o seu âmbito de 

atividade para lá do conteúdo jornalístico. Em 16 de dezembro de 1906, inaugurara uma 

“ Exposição de Arte”, nas suas instalações, que se prolongaria até janeiro35. E logo no 

mês seguinte, uma outra, homenageara a obra de Rafael Bordalo Pinheiro, com direito a 

visita do rei D. Carlos, como noticiou o jornal O Século, em Março36. As 

individualidades e grupos que visitavam as exposições da Ilustração Portuguesa eram 

objeto de notícia quase diária no O Século. 

No verão de 1907 o “ raid hípico” ganhou porém a dimensão de 

“acontecimento”. As provas, inicialmente agendadas para a semana de 16 a 23 de 

setembro, devido ao número de adesões, alargar-se-iam até ao dia 5 de outubro. A 

revisão do programa inicial permitiria ao jornal, quase diariamente, noticiar a receção 

                                                 
34 Foi lançado em 24 de junho de 1907. 
35 Abre no dia 26 de fevereiro. 
36 Em 6 de março de 1907. 
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“calorosa” à iniciativa: (lia-se em julho: “ Évora oferecerá um Prémio ao vencedor”; “ 

Vila Viçosa projeta premiar o Vencedor”, etc.).  

A 24 de julho já o  O Século anunciava: “ Raid Hípico. A imprensa espanhola 

ocupa-se desenvolvidamente da prova”. Em setembro os títulos do O Século 

noticiavam: “ A maior prova hípica organizada na Península”. O êxito deste evento 

desportivo seria confirmado em outubro, quando o Século, lança novo raid para o ano 

seguinte, esclarecendo em subtítulo: “ Em 1908 a inscrição será aberta aos cavaleiros da 

península. Lisboa-Madrid- Lisboa”.  

Neste início do outono de 1907 já o O Século se abalançava com nova iniciativa 

autopromocional, agora de índole assistencial. Em outubro, coincidindo com o início do 

ano letivo, em título sobre duas colunas o jornal pedia aos seus leitores livros para 

distribuir pelos alunos mais necessitados (lia-se, nesse mês,“ Um Apelo do Século”, em 

antetítulo, “ Crianças sem livros para estudar”, em título, “ A favor da educação 

popular”, em subtítulo). Quase diariamente contabilizava o número de livros 

rececionados e crianças ajudadas. Em 15 de novembro, 3.681 livros tinham sido 

distribuídos por 751 alunos. 

Em suma, o O Século, desde final de 1906, alargara o âmbito de atividade da sua 

empresa, organizando uma série de eventos culturais (exposições de arte), desportivos ( 

“ raid hípico”), assistenciais( recolha de livros escolares) e de entretenimento ( concurso 

dos “ bichos”). Com estas iniciativas surgia uma nova fórmula jornalística que conferia 

ao jornal a possibilidade não só de “ provocar” a notícia, como de “ ser” a “notícia”.  

Na verdade, tratava-se de seguir o modelo do new journalism americano, 

consolidado na década de noventa, pelo jornal nova-iorquino, The World, de A. 

Pullitzer, entretanto importado para várias capitais europeias. A nova fórmula 

convertera o jornal diário num agente social interveniente, por intermédio de intensas 

campanhas de autopromoção, sempre “colocadas” ao “ serviço” do público leitor.  

Contrariando o jornalismo informativo da “ primeira geração” - no qual se 

filiava, o nosso Diário de Notícias - onde avultava o propósito “ educativo” mais 

formativo e paternalista, caro aos meios conservadores, o novo jornalismo informativo 

seguido pelo O Século, construía novos elos com o leitor. Coincidia a vertente 

autopromocional com o reforço da reportagem de “ crítica” social, de carácter 

“progressista” e reformista. Assim, “ el periódico se convierte en algo más que un 
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instrumento informativo, es un improvisado portavoz, guía y casi representante del 

lector. (…). Esta postura se traducía en un posicionamento general que critica a la elite 

dominante en favor dos dominados”37. 

A análise do título “ grande” sobre mais de uma coluna, parece deixar claro que 

a aproximação ao modelo de jornalismo americano só ocorre a partir do final de 1906, e 

não na década de noventa como por vezes os historiadores tendem a afirmar.  

Coincide a adoção deste formato comercial com o abandono da linha editorial, 

chamemos-lhe tendencialmente“ apolítica”, que o O Século adotara, entre 1892 e 1904. 

Isto é, a incorporação do modelo do new journalism não impediu que O Século 

participasse no debate político a favor do republicanismo, a partir do segundo semestre 

de 1907.  

Este carácter híbrido do O Século ganha relevo político quando sabemos que, 

pela mesma altura, o jornal político- partidário O Mundo surgia também permeável à 

incorporação de elementos constantes da prática do jornalismo de negócio. Mas para ele 

reservamos um capítulo à parte. 

3. Os títulos “ grandes” sobre assuntos controversos de política 
nacional: uma prática do jornalismo republicano radical da 
década de noventa, o Vanguarda e O Paiz/OMundo  

No esforço de compreensão do jornalismo político praticado pelo jornal O 

Mundo, com base na análise de títulos sobre mais de uma coluna, esteve presente a 

preocupação de combater a tendência do historiador para enfatizar o carácter “ original” 

do seu objeto de estudo (que resulta frequentemente do maior dispêndio de esforço que 

põe em caracterizá-lo).  

Neste sentido, a abordagem dos títulos “ grandes” do O Mundo, exigia, pelo 

menos, um termo de comparação que lhe restituísse um enquadramento mais 

abrangente, que permitisse ultrapassar o artificialismo presente na sua data de “ criação” 

(setembro de 1900) e simultaneamente não esquecesse de o integrar no seu “terreno” de 

pertença, o jornalismo republicano.  

                                                 
37 Francesca A.M. Gallego; A. Laguna Platero; E. Borderia Ortiz, História de la Comunicación Social, 
vocês, registros y conciencias, Madrid, Editorial Síntesis, 1996, p.334. 
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Não é pois por acaso que neste último ponto do nosso caso de estudo analisamos 

em conjunto o jornal Vanguarda e o O Paiz/ Lanterna/ Pátria/ OMundo. 

Na década de noventa, por contraste com toda a imprensa da época, presente na 

nossa primeira amostragem (se excetuarmos o Século nos anos de 1890-91), nestes dois 

jornais republicanos a prática de intitulação foi mais intensa (ver Tabela III), recaindo 

preferencialmente sobre política nacional (ver Tabela IV) e recorrendo intensamente a 

subtítulos/antetítulos (ver Tabela VI). A importância destes assume relevância ao ponto 

de, como atrás referimos, poderem “ganhar” corpo como texto autónomo.  

Ou seja, o jornalismo republicano tendia a incorporar nas suas práticas 

jornalísticas o “ trabalho” de distinguir, resumir e salientar, quase quotidianamente, 

assuntos da atualidade política. Como vimos, nos restantes jornais da nossa 

amostragem, oscilava-se entre a quase ausência de intitulação e o “ destaque” vago 

(referência a um local, instituição, ou nome de individualidade). 

Detenhamo-nos no Vanguarda, criado por Alves Correia, em 9 de março de 

1891, no rescaldo da revolta de 31 de Janeiro. Neste jornal republicano, na década de 

noventa, foi irregular o recurso à intitulação sobre mais de uma coluna. E veja-se a 

Tabela III onde é possível observar um crescimento contínuo desta prática, nos seus 

quatro primeiros anos, com queda acentuada, em 1895, logo seguida de franca 

recuperação, no ano seguinte, para passar a recurso quase excecional, no ano de 1899. 

Se a estes dados quantitativos juntarmos a análise temática dos títulos, constatamos que 

este jornal embora apresente no ano de 1898 um total de 141 títulos “grandes”- valor 

assinalável para a época- alterara já o seu critério de intitulação: 116 destes títulos 

recaíam agora sobre política internacional ( ver Tabela IV) . No ano seguinte, a mesma 

temática ocuparia todo o “espaço” de intitulação do jornal. 

 Talvez não andemos longe da verdade ao afirmar que o Vanguarda tendeu, a 

partir de 1896, a abandonar o uso intenso do título grande sobre política nacional, 

mantendo essa postura quase sem interrupções até 1905.    

Acompanhar a intitulação do Vanguarda obriga a ter presente o percurso 

acidentado da direção política deste jornal. O ano da primeira “ quebra” no uso do 

título, 1895, coincide com a rutura de Alves Correia com os administradores do jornal, 

que se saldaria pela saída deste, em setembro (lançando em novembro o novo título o O 

Paiz, antecedente de O Mundo), tomando o seu lugar Faustino da Fonseca, até janeiro 
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de 1898. O Vanguarda permaneceria sem director (pelo menos assumido publicamente) 

até 16 de outubro de 1898, data em que Magalhães Lima toma a direção política do 

jornal, imprimindo-lhe uma linha editorial moderada.  

Estamos pois perante um primeiro facto assinalável: o jornalismo republicano 

segue à semelhança do restante jornalismo diário de Lisboa diferentes práticas de 

intitulação.  

Não obstante, é possível constatar uma espécie de padrão semelhante, entre a 

intitulação no Vanguarda, nos anos de 1892 a 1894, 1896, e de 1905 a 1907, e a prática 

de intitulação do O Paiz/ Lanterna/ Pátria e O Mundo, em todo o período de 1895 a 

1906, com exceção do ano de 1899.  

Este facto merece toda a atenção, desde logo por ser possível constatar que as 

características da prática regular de intitulação do jornal o O Mundo, em quase todo o 

período que estudamos (1900-1907), se encontram presentes não só nos títulos que o 

antecedem, como noutros jornais de filiação republicana. Tanto mais assinalável quanto, 

entre 1901 e 1906, foi O Mundo o único que cultivou com regularidade uma prática de 

intitulação singular para a época.  

Embora o âmbito do nosso trabalho não nos tenha permitido estudar, com o 

devido relevo, as transformações ocorridas no jornalismo republicano durante a crise do 

ultimato, tudo aponta para a necessidade de remeter a prática de intitulação seguida pelo 

jornal Vanguarda, para a linha editorial do O Século, nos anos de 1890 e 1891. 

Porém, provavelmente devido ao novo quadro legal (Lei de imprensa de Lopo 

Vaz), o Vanguarda não estabelece de imediato o padrão de intitulação que haveria de 

seguir a partir de 1892.  

Este jornal, criado em março de 1891, só em 15 de novembro desse ano 

introduziria o uso do subtítulo. Nesse dia lia-se no Vanguarda, o enorme subtítulo: “ A 

questão está posta: Quem tiver coragem e audácia para sacrificar as garantias 

municipais e com elas um dos mais preciosos direitos populares; quem for tão cínico e 

impudente que possa aplaudir o insulto revoltante feito à cidade de Lisboa, pelos 

homens que arrancaram ao município as escolas, onde os nossos filhos eram educados, 

dando como compensação abjeta a esse município a faculdade de estabelecer casas de 

vício, onde muitos se hão-de perverter; quem for capaz de não corar, sentindo-se 

esbofeteado e escarnecido, deve votar hoje com a lista do governo. Pelo contrário, os 
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homens de bem, os que prezam o decoro e a honra da cidade, têm o dever imprescritível 

de se insurgir contra a afronta que o governo fez à liberdade e à capital do país. Só a 

estes nos dirigimos e só para eles apelamos. Cumpram todos o seu dever. À urna pelas 

liberdades municipais”. 

O carácter “ explicativo” e mobilizador do subtítulo não era novo no jornalismo 

português, o O Século adotara-o entre 1890 e 1891. 

 O que distinguiria o percurso do Vanguarda seria a consolidação nos próximos 

anos desta prática de subtítulos, a par da gradual intensificação do uso do título sobre 

mais de uma coluna no jornal, em particular do título sobre todas as colunas.  

Em suma, quando olhamos para as tabelas ( Tabela III e VI) relativas à década 

de noventa, é possível verificar como o Vanguarda e O Paiz/ Mundo se destacam pelo 

uso quer do título sobre todas as colunas quer do antetítulo/subtítulo.  

Em ambos os jornais o uso do título “grande” e do antetítulo/subtítulo não foi 

apenas mais intenso, face á restante imprensa diária presente na nossa amostragem, 

como recaiu quase unicamente em assuntos de política nacional. Estes títulos tinham 

porém duas características: destacavam quase exclusivamente as instituições 

monárquicas e privilegiavam a informação atual ( ver Tabela IV).  

No ano de 1892, o Vanguarda com um total de 28 títulos sobre mais de uma 

coluna, apenas remete 3 para a atividade interna do partido republicano português. 

Destes só um nomeia o partido (em junho lia-se: “O Partido Republicano ao País”, 

sobre todas as colunas), nos restantes está implícito (em outubro, “ À urna contra a 

imoralidade! À urna contra a aliança inglesa! À Urna pela honra e futuro da Pátria”; “ 

Eleição de seis deputados por Lisboa”).  

Este facto não é negligenciável porque se repete nos anos seguintes. Em 1893, 

no total de 40 títulos apenas 4 se referem ao partido republicano (em fevereiro três 

títulos: “ Renúncia do Sr. Rodrigues de Freitas ao seu lugar de deputado”; “ A arruaça 

parlamentar contra o deputado republicano pelo Porto”; “ “Penitência da Câmara dos 

Deputados, ante o Sr. Rodrigues de Freitas”; em junho, um título, “ Os Republicanos 

Portugueses em Espanha”).  

No ano de 1894, quando o Vanguarda apresenta um número de títulos “ 

grandes” surpreendente para a época, apresentando um total de 153, nenhum título recai 

no partido republicano. É preciso esperar por março de 1895, para o partido republicano 
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surgir de novo em título (“ O sexto Congresso republicano: - Mais uma violência do 

Governo”, sobre todas as colunas) regressando, em novembro, com igual destaque, a 

recomendar a abstenção eleitoral: “ Ao Partido Republicano. O diretório do partido 

republicano e todos os presidentes das comissões eleitorais de Lisboa recomendam 

(…)”. Depois deste, é preciso esperar três anos, para em junho de 1898, um titulo tornar 

a referir explicitamente a atividade do partido ( “ O comício republicano do Porto”). 

Mesmo nos títulos que recaem sobre alguma figura do partido esta pertença não 

é mencionada (em abril, de 1892, 2 títulos, “Elias Garcia”, sobre duas colunas; em 

janeiro, de 1893, 1 título, “ José Joaquim Pereira Falcão”, sobre todas colunas; em 1896, 

1 título, “ Morreu José Joaquim Rodrigues de Freitas”, sobre todas as colunas; em 

janeiro de 1897, “ Manifesto do Dr. Eduardo Abreu aos Indiferentes”).  

Acresce que nas temáticas de política nacional que incitam à mobilização 

política, e aqui destaquem-se os atos eleitorais, os “protestos” e os comícios a referência 

ao partido está ausente dos títulos sobre mais de uma coluna. Veja-se em abril de 1894 

os 3 títulos “ grandes” sobre eleições: “ Aos Eleitores. Manifesto aos Comerciantes e 

Industriais”, sobre todas as colunas; “ aos Eleitores da cidade de Lisboa. Guerra ao 

governo e aos Grandes traficantes”, “ Veniaga Eleitoral”.  

O mesmo acontece nos vários “ destaques” em título que recaem sobre “ 

protestos” políticos em que os republicanos participam. E vejam-se, em 1894, os 5 

títulos “ grandes” com este teor (em janeiro:“ A Grande manifestação contra o 

governo”; em abril, “ Protesto dos honestos contra os traficantes que roubaram e 

desacreditaram o País”; em dezembro: “ Em defesa das Liberdades Públicas- Ao 

Comício”; “ Condenação Soleníssima do poder pessoal”; Abusos da Policia”; “ 

Oposição liberal. O comício de Braga”). Entre fevereiro e março de 1898, os 12 títulos “ 

grandes” que assinalam as lutas contra a “ conversão” da divida pública mantêm a 

mesma abordagem (4 títulos grandes, em março, onde se lê apenas“ Protesto”, seguido 

de subtítulos, e 10 outros, a destacar esta luta, “ A conversão”; “ A conversão é 

Desonra, Abaixo a Conversão”; “ Contra a Conversão”, etc.). E veja-se, por exemplo, o 

título grande em que o Vanguarda apela à participação num comício, a 6 de março de 

1898, onde se lia, sobre todas as colunas: “ Ao comício”, com subtítulo: “ É livre apenas 

o país que sabe impor a sua opinião! Vamos ao comício dizer bem alto que não 

queremos a concordata projetada pelo governo! (…)”.  
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Refira-se que entre 1891 e 1899 o Vanguarda apenas no ano de 1897 destaca em 

título grande a revolta fracassada do “31 de Janeiro”. Nesse dia lia-se: “ Homenagem da 

«Vanguarda» aos vencidos do 31 de Janeiro e à heroica cidade do Porto (…)”, com 

direito a gravura alusiva.  

Na década de noventa o alvo principal dos títulos “ grandes” deste jornal é a 

monarquia.  

Quando olhamos para a prática de intitulação do jornal o O Paiz/ 

Lanterna/Pátria apercebemo-nos que segue postura idêntica. Entre 1896 e 1899, a 

referência explícita ao republicanismo está quase ausente dos títulos “grandes” deste 

jornal. Apenas um título, em setembro de 1897, destaca de forma clara o partido 

republicano, e a duas colunas: “Congresso Republicano”, com subtítulo: “ Afirmações 

importantes- A eleição- O novo diretório- a comissão consultiva do partido”.  

No que respeita à atividade interna do partido, esta surge por duas vezes, com 

título a duas colunas, mas sem subtítulo: o “ Grupo Republicano de Estudos Sociais” 

(em 24 de agosto de 1896 e 2 de fevereiro de 1897), e noutro, sem referenciar ao partido 

(“ Os Mistérios da coligação liberal, aparecerá brevemente obra política de sensação”, a 

29 de julho de 1897).  

Isto é, os títulos “ sobre todas as colunas” não recaem no partido. O 

protagonismo dos “ notáveis” do partido republicano também surge com fraca 

expressão. Só num título surge um correligionário, mas sem o referenciar como 

republicano. A 18 de julho de 1897, lê-se, sobre todas as colunas: “ Uma perseguição 

sem precedentes”, com subtítulo: “ O Sr. Dr. Brito Machado desterrado para Lourenço 

Marques”. Em 1896, a morte de Rodrigues Sampaio não foi assinalada por título grande 

mas destacada com faixa de luto. E se, nos anos de 1896 e 1897, a revolta do “31 de 

Janeiro” é “celebrada” em título grande, o destaque desaparece nos anos seguintes.  

À semelhança do Vanguarda o envolvimento do partido na luta política, em 

particular a sua participação em comícios e manifestações, não surge de forma explícita 

nos títulos “grandes” do O Paiz /OMundo, neste final da década de noventa. Uma 

exceção, no título de 18 de fevereiro de 1897, sobre todas as colunas lia-se: “ O 

liberalismo Progressista. Reunião Republicana proibida- sempre os mesmos processos- 

operários acutilados”.  
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Desta forma convém determos no modo como o jornal O Paiz/ OMundo tratou a 

temática dos comícios. Face ao Vanguarda, este jornal apresenta uma mais intensa a 

intitulação, com 12 títulos sobre mais de uma coluna, em 1897 (em maio, com 2 títulos 

grandes, em junho, com 9 títulos grandes e em agosto, com 1 título grande), e 5 em 

1898 (em fevereiro, com 4 títulos grandes e em março, com 1 título grande). Mas 

também aqui o republicanismo não sai destacado. Veja-se: em 23 de maio de 1897, “ O 

Comício de Hoje”, subtítulo: “ Protesto contra os planos do governo” (sobre duas 

colunas); e no dia seguinte, a 24 de maio: “ Grande comício”, subtítulo “ Primeiro 

Protesto contra os planos do governo” (sobre todas a colunas); ou em 23 de junho, “ 

Grande Comício em Lisboa!”, subtítulo “ Grupo Republicano de estudos Sociais” (duas 

colunas). Ou ainda nesse ano - no rescaldo de um comício“ agitado”- lia-se, em título 

sobre todas as colunas, a 30 de agosto: “ O comício do Porto- Dissolução- Pranchadas”. 

A ausência da referência ao republicanismo nesta temática da intitulação é uma 

constante. E mesmo quando os subtítulos se estendem em grandes “ textos” 

encontramos a mesma abordagem. Veja-se, a 18 de fevereiro de 1898, um apelo a um 

comício contra a “conversão” da divida pública: “ À Nação!”; em subtítulo: “ Foi dada 

por concluída na câmara dos deputados, a discussão, na generalidade, do projeto de 

conversão, pelo qual o governo abre definitivamente as portas à administração 

estrangeira, empenhando para todo o sempre o futuro de Portugal. O Paiz chama para 

este facto criminoso a atenção dos cidadãos portugueses e apela para os seus 

sentimentos de patriotismo (…). É tempo ainda. Mas amanhã, depois será tarde demais- 

Estaremos irremediavelmente perdidos”.  

É certo que os historiadores têm chamado a atenção para a eficácia das medidas 

repressivas levadas a cabo pela monarquia, no rescaldo da revolta do 31 de Janeiro, que 

terão contribuído para a desarticulação da estrutura do partido, e para a crescente 

divisão interna, podendo a prática de intitulação partidária, aqui recenseada, refletir essa 

fase de retração do republicanismo. Esta explicação remete para a falta de iniciativa do 

partido, e como tal explicará, pelo menos em parte, o fraco enfoque no seu 

protagonismo, tanto mais que as poucas movimentações partidárias, carecem de 

consenso - por exemplo, é visível a distinta política editorial seguida pelos dois jornais 

no que toca à elevação a título do Grupo de Estudos Sociais. No entanto, esta 

abordagem não esgota toda a problemática.  
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Tendo como ponto assente que a “ cobertura” política dos títulos sobre mais de 

uma coluna nos jornais republicanos por nós consultados recaiu quase exclusivamente 

na atividade das instituições monárquicas podemos agora realçar com o devido destaque 

uma segunda característica deste jornalismo político: assentava em informação política 

atual. Remetia sistematicamente para o presente - um presente quase exclusivamente 

tomado pelo protagonismo político monárquico. Em 1892, no Vanguarda, do total de 28 

títulos (sobre mais de uma coluna), 21 recaíam sobre a atividade das instituições 

monárquicas.  

Neste sentido, contrariando toda a restante imprensa por nós analisada que - 

exceto nos anos de 1905 a 1907 – “ eleva” a título grande, esporadicamente, o assunto 

político da atualidade, os jornais republicanos por nós consultados (ainda que, no caso 

do Vanguarda, em conjunturas precisas) seguem a lógica inversa: informam e tomam 

posição sobre assuntos controversos da atualidade política através do “ grande” título.  

Constituindo esta vocação para a intitulação de “ informação” atual o que 

distingue os jornais diários republicanos da restante imprensa. 

Porém, num período que, como vimos, era pautado pela quase ausência de 

títulos informativos sobre política nacional, os jornais republicanos retiravam algumas 

vantagens políticas do “ isolamento” a que estava sujeita a sua prática de intitulação. 

Isto é, sem “termos” de comparação na imprensa diária de Lisboa, a “seleção” e 

hierarquização das temáticas informativas da atualidade, podiam obedecer a critérios 

com elevado grau de autonomia, quer face à restante imprensa diária (campo 

jornalístico de Lisboa) quer à imprensa do partido.  

Convém por isso salientar o acentuado espaço de “ manobra” que detinham as 

direções dos jornais diários deste período. 

E a título de exemplo lembremos como o jornal O Paiz/ Mundo na década de 

noventa não assinalou em título: as aberturas das cortes, os discursos da coroa; algumas 

reformas institucionais relevantes, como o Novo Ato Adicional da Carta38, ou a nova lei 

eleitoral39, em 1897; não intitulou com destaque, debates parlamentares, nem mesmo a 

nova lei de imprensa, discutida, em março de 1898; ou factos marcantes do quotidiano 

da cidade de Lisboa, como a corrida aos bancos, na sexta-feira negra, de 18 de agosto de 

                                                 
38 Em 2 de fevereiro de 1896. 
39  Em 21 de maio de 1896. 
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1896, ou a inauguração da rede elétrica em toda a cidade de Lisboa, em 1902. Entrar no 

campo do “não noticiado” não nos leva porém a lado nenhum.  

A nosso ver torna-se mais importante realçar como o O Paiz/ Mundo foi o único 

a noticiar, com destaque de “ título”, por exemplo, as mudanças de chefia partidária no 

governo, alguns debates parlamentares e sobretudo os atos eleitorais, dotando-os de 

invulgar conteúdo competitivo.  

Neste sentido, o O Paiz/ O Mundo é o único jornal por nós consultado que “ 

eleva” a título, de forma regular, informação atual sobre a governação do país. Logo em 

1897, a 5 de fevereiro, sobre todas as colunas, o jornal anuncia a queda do governo 

regenerador: “ A demissão do governo”. E nos cinco dias seguintes noticia e comenta 

em título a “ transferência” de poder entre os partidos rotativos (a 7 de fevereiro lia-se 

sobre todas as colunas: “ A crise- Incoerências e vergonhas”, a 9, “ O Programa 

ministerial- Mais uma burla”). Já em 1900, sob direção de França Borges, o jornal será 

o único a dar relevo à queda do governo progressista, com três sugestivos títulos “ 

grandes”: a 22 de junho, sobre todas as colunas, “ A queda do Bando Progressista”; no 

dia seguinte, no mesmo formato, “ Uma quadrilha substituída por outra”; e a 24, “ O 

chefe da nova quadrilha”. O jornal daria ainda relevo às recomposições ministeriais, em 

dezembro desse ano (com 2 títulos “ grandes”) e em fevereiro de 1903 (com 3 títulos 

grandes). Seguindo, em 1904, o regresso do partido progressista ao governo, também 

assinalado com 4 títulos “ grandes” (lia-se a 18 de outubro, sobre todas as colunas,” A 

Queda do Governo”, com subtítulo: “Demissão dum ministério despótico, 

antipatriótico, inepto e imoral – o sistemas dos alcatruzes: ascensão dos progressistas”). 

Um destes títulos utilizava a prática vulgar para a época de inserir palavras dos próprios 

progressistas para interpelar os novos governantes: lia-se a 24 outubro, sobre título a 

todas as colunas: “O Que há a fazer”, com subtítulo, citando o órgão do partido 

progressista Correio da Noite, “(…) limpar a imúndice, varrer esse enxurro, essa 

podridão que nos ameaça e asfixia a todos(...)”. 

Não se pense porém que o jornal acompanhou as vicissitudes dos governos 

monárquicos com idêntico sentido de “ valor notícia”. Por exemplo, em julho de 1901, o 

jornal não cobriu com título “grande” a dissolução da câmara de deputados, por falta de 

apoio da fação regeneradora de António Arroio e, também nesse ano, em maio, não foi 

“alvo” de destaque em título pelo O Mundo, a rutura de João Franco com Hintze 

Ribeiro, que originaria o Partido Regenerador Liberal.  
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Convém por isso procurar perceber quais as “ informações” da atualidade “ 

elevadas” a título de forma mais sistemática.  

No momento em que na imprensa diária se impunha (sobretudo no O Século) 

uma nova conceção que afirmava o valor comercial da notícia (“ soberania” do leitor e 

consumidor), os jornais republicanos eram o principal veículo de afirmação (por via do 

titulo “grande” noticioso) da velha tradição liberal que concebia a “ notícia” como um 

meio de tornar público tudo aquilo que o poder não queria ver publicado, isto é, como “ 

arma política” das “ oposições” contra o abuso do poder (tirania).  

O jornalismo republicano não rompia, deixemos isto claro, com a postura “ 

vigilante” e o dever de denúncia sempre presente no modelo de jornalista exemplar 

glorificado pelos contemporâneos, das mais diversas feições políticas liberais. No final 

do século, o jornalismo político não cultivava a “ grande”- no sentido de tão ampla 

quanto possível- informação objetiva, plural e independente dos partidos. O jornalismo 

político, exortava a opinião, o partidarismo, e a oposição combativa. 

Para o jornalismo republicano a permanência deste paradigma jornalístico 

jogava a seu favor – reforçando, provavelmente a sua legitimidade- não se distinguindo 

dos outros jornais pela parcialidade das suas “escolhas” mas tão só pela forma como as 

expunha. Não nos espantemos que daqui advenham duas características da maior 

importância: a informação que é destacada em título cobre uma pequena parcela dos 

factos políticos atuais; o critério predominante é o derrube do regime monárquico. 

Neste sentido, damo-nos conta da forma como à semelhança da restante 

imprensa monárquica, o jornalismo republicano tem uma ampla margem de manobra 

para decidir o que é ou não relevante para o leitor. Não esperemos encontrar realçado 

nos seus títulos, por exemplo, todas as mudanças ministeriais, atividades partidárias de 

adversários políticos monárquicos ou destaque regular de medidas governativas. Mais 

do que se assumir como“ espelho” da realidade- requisito do jornalismo informativo- o 

propósito do título era de intervenção política. Este servia para repudiar o regime 

monárquico.de forma destacada (por títulos sobre todas as colunas), clara (por extensos 

subtítulos) e informativa (pela denúncia de“ factos” atuais), Quando olhamos para a 

imprensa republicana, apercebemo-nos da centralidade de um modelo de intervenção no 

debate político: a “campanha”. 
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Uma parte muito considerável das temáticas das campanhas “desenvolvidas” 

pelos jornais republicanos fizeram parte da controvérsia política presente na imprensa 

monárquica oposicionista, porém, o jornalismo republicano elevou-as a título, 

prolongou-as no tempo, e explicitou-as em sínteses explicativas através dos seus 

subtítulos.  

Simplificada a forma de leitura por títulos e subtítulos que descreviam em 

poucas linhas o objeto das campanhas, “organizando” a leitura sobre a atualidade, 

reforçando pela forma apelativa (do título “ grande”) o conteúdo melindroso das 

revelações apresentadas – não raramente alvo de polémica na restante imprensa 

monárquica- estas ganhavam estatuto de escândalo pela explicitação clara do que 

continha de “indigno”,  “ injurioso” e “inaceitável”.  

Estão nesta categoria grande parte dos títulos sobre política nacional presente 

nos nossos jornais na década de noventa. E se não cabe aqui tratar de forma 

pormenorizada todas as temáticas de “ combate” presentes nos “ destaques” dos jornais 

da nossa amostragem, interessa lembrar algumas das campanhas republicanas que 

embora não constituam temática exclusiva do republicanismo foram porém tratadas por 

ele de forma singular.  

Estão nesta categoria as campanhas de denúncia- acusação da ação danosa dos 

governos monárquicos- de um poder oligárquico que vive impunemente da corrupção e 

do compadrio.  

Como vimos, logo em janeiro de 1892, o jornal Vanguarda dá início a uma 

prática de intitulação combativa. Através de títulos grandes resumia aquilo que outros 

jornais monárquicos escreviam em letra miúda em extensos editoriais, isto é, 

responsabilizava a classe política pela situação económica de “bancarrota” do estado 

português, que levara o ministro das finanças Oliveira Martins a decretar medidas 

drásticas de austeridade (como o lançar uma taxa entre os 5 e os 20% sobre ordenados, 

soldos e pensões; estabelecer uma taxa de 30% sobre os rendimentos de dívida pública 

interna). No total de 28 títulos “grandes”, 11 deles recaíam sobre esta temática. Estes 

utilizavam uma linguagem violenta inédita neste jornal. E veja-se: em janeiro, lia-se em 

título, “ A imoralidade”, “ A crise dos ladrões”; em fevereiro, “ Os Roubos do Estado”; 

“ Efeitos da dissipação Monárquica”; em março, “ No regímen dos ladrões”. Todos eles, 

com extensos subtítulos.  



104 

 

Como acontecerá daqui para a frente, em muitas campanhas republicanas, nos 

títulos citam-se os políticos monárquicos. Veja-se o título de 19 de janeiro, “ As causas 

da Bancarrota”, com subtítulo: “ A primeira época do constitucionalismo viveu dos bens 

nacionais principalmente; a segunda, que se estende desde 1851, até hoje, tem vivido 

dos desperdícios de milhares de contos de réis! Agora que é moda fulminar a república 

e achar a nossa monarquia imaculada, é também necessário que todas as vozes se 

ouçam. Oliveira Martins”. 

A cultura política belicista presente na atividade política monárquica, aflorada 

nos “fundos” da sua imprensa oposicionista ou mesmo na luta parlamentar, é aqui 

apropriada por uma postura jornalística excêntrica que exibe e eleva a título e subtítulo 

o caracter combativo da política. 

No ano seguinte, é a vez do “escândalo” que envolve o “notável” do partido 

progressista, Mariano Cirilo de Carvalho. Este, que entre outros cargos institucionais 

ocupara a pasta da Fazenda, entre junho de 1891 e janeiro de 1892, era acusado de estar 

implicado num obscuro empréstimo, de 13 milhões de francos, à Companhia Real dos 

Caminhos de Ferro, ao que tudo indica não autorizado - pelo menos a crer nas palavras 

de João Crisóstomo, presidente do conselho, que a 15 de janeiro afirmara publicamente 

desconhecer este adiantamento. Note-se que Mariano já tinha ocupado, entre fevereiro 

de 1886 e fevereiro de 1889, o mesmo cargo ministerial, tendo sido envolvido num 

escândalo semelhante, que ficou conhecido como “ a outra metade”.  

Em 1893, o Vanguarda, num total de 40 títulos, dedica a esta temática 16 títulos 

sobre mais de uma coluna (entre 15 e 31 de janeiro). Em 7 destes lia-se: “ O Panamá da 

Companhia real. Revelações do relatório da Comissão de Sindicância”. E 4 títulos 

apontam: “ O Saque da Companhia Real. Revelações do Relatório da Comissão de 

Sindicância”. A fonte utilizada era um relatório da comissão de inquérito- por sinal 

pedido pelo deputado republicano Manuel de Arriaga, em fevereiro do ano anterior- não 

constituindo a campanha uma “ revelação” republicana, e muito menos um assunto 

controverso no qual apenas o republicanismo estivesse implicado.  

Mas a questão seria retomada, no ano seguinte. Em 1894, durante quase todo o 

ano (de março a setembro), o jornal abordaria o caso com 88 títulos “grandes”, num 

total de 153. Mas os títulos foram perdendo o tom até aqui relativamente neutro, à 

medida que o caso adquiria novos contornos. Mariano acusara judicialmente o 

Vanguarda, sendo- lhe levantadas 31 querelas. O jornal republicano respondera com 
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acusação criminal contra Mariano (4 de abril). A questão “ pessoalizava-se”, o nome de 

Mariano passava a constar nos títulos, multiplicando-se as acusações no jornal contra o 

político. A título de exemplo: em 2 de abril lia-se o título“ A acusação de Mariano 

Cirilo de Carvalho, subscrição dos honestos contra os corruptos- consulta à opinião 

pública”; a 10 de abril o título, “ O saque da Companhia Real”, com subtítulo: “ De 

como o dinheiro da companhia servia para pagar as despesas dos seus administradores- 

Empréstimos aos amigos à custa da Companhia”. E veja-se como perante o veredito do 

tribunal da Relação, favorável a Mariano, o Vanguarda, em título sobre todas as 

colunas, em 27 de agosto, dava conta: “ A vitória dos Panamistas portugueses. O 

Acórdão da Relação na questão Mariano de Carvalho”, com subtítulo: “ Quando em 

França a imprensa descobriu o escândalo do Panamá, a justiça da República pronunciou 

os culpados e vestiu a farda infamante dos penitenciários ao ministro corrupto que até 

então se chamava Baihaut e que hoje tem na prisão apenas um número de ordem. Em 

Portugal a justiça da monarquia declarou já em duas instâncias, no segundo distrito 

criminal da Relação de Lisboa, que os panamistas da Companhia Real, os grandes 

criminosos que arruinaram o país e milhares de famílias, são sagrados e irresponsáveis. 

Medite o País no ensinamento que resulta deste confronto”.  

Só em 1896 o Vanguarda levará a cabo uma campanha semelhante em conteúdo 

e intensidade, já sob nova direção de Faustino da Fonseca. Entre 7 e 23 de maio, 15 

títulos “ grandes” assinalariam aquele que ficou conhecido como o escândalo da “ mala 

real”.  

Já o O Paíz/ Mundo, criado em novembro de 1895, destacamos a companha 

contra a conversão da dívida pública considerada uma interferência estrangeira na 

política financeira do país. A este respeito surgem, em 1898, nada menos que 40 títulos 

( no total anual de 127 títulos grandes), tomados por invulgar recurso a “palavras de 

ordem”, com 33 títulos, entre fevereiro e abril, a repetir: “ Abaixo a Conversão”, 

seguidos de extensos subtítulos explicativos e mobilizadores. Veja-se, a 18 de fevereiro, 

sob o título sobre todas as colunas, “ À Nação”, o subtítulo: “ Foi dada por concluída na 

camara dos deputados, a discussão, na generalidade, do projeto de conversão, pelo qual 

o governo abre definitivamente as portas à administração estrangeira, empenhando para 

todo o sempre o futuro de Portugal. O “ Paiz” chama para este facto criminoso a atenção 

dos cidadãos portugueses e apela para os seus sentimentos de patriotismo (…). É tempo 

ainda. Mas amanhã, depois será tarde demais- Estaremos irremediavelmente perdidos”. 
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De realçar que à semelhança do colega Vanguarda, este jornal socorria-se com 

frequência do discurso dos protagonistas monárquicos para sustentar as suas posições. 

Nesta campanha é o jornal O Tempo, do deputado independente, Dias Ferreira, o mais 

evocado. Por exemplo no dia 31 de março, sobre título a todas as colunas lia-se:“ 

Abaixo a Conversão! Abaixo os Impostos! O povo deve evitar a execução do projeto da 

conversão”, e em subtítulo: “ O “ Tempo”, órgão do deputado Dias Ferreira, dizia 

ontem: «Qualquer que seja o valor da deliberação parlamentar, está, primeiro do que 

ela, a salvação pública; e a execução do projeto importa, numa época mais ou menos 

demorada, a ruína completa do tesouro, e preparar, decerto, a administração estrangeira. 

Deve portanto o país evitar a execução de tão ominosa providência; e para isso, não 

precisa de incomodar-se Muito» (…)”.E na verdade tratava-se de uma citação retirada 

de um editorial do mesmo jornal. 

Contudo já no ano anterior o jornal dedicara 32 títulos (entre abril e junho, e 

setembro e dezembro) à denúncia do “perigo” eminente de “ venda das colónias”, 

temática que já fora aflorada em título, em 1896, que ressurgiria em 1898.  

E vejam-se, alguns dos títulos sobre mais de uma coluna, a propósito desta 

temática, do ano de 1897: “ A venda das colónias”, subtítulo” Traição da Monarquia”; a 

29 de maio, “ Portugal em leilão”; a 2 de junho, “ Vendidos ao estrangeiro”; a 12 de 

junho, “ A administração Estrangeira em Portugal”, com subtítulo, “ Revelações 

gravíssimas”. Seguindo, aqui a habitual prática de denúncia, recorrendo, para explicitar 

e reforçar o seu posicionamento, à inclusão de “depoimentos” da classe política 

monárquica, frequentemente reveladoras de contradições políticas. Leia-se, ainda, os 

títulos: a 3 de junho, “O que eles diziam”; a 7 junho,“ Como eles pensavam”, a 8 de 

junho, “ Impudor Progressista”.  

Mas no O Paiz/ O Mundo a luta contra a política financeira seguida pelos 

governos monárquicas era também associada à denúncia do “ despesismo” e corrupção 

dos governantes, uma vez mais temáticas levantadas pela imprensa monárquica 

oposicionista.  

Logo em 1896, este jornal dedica 7 títulos a denunciar o dinheiro “ mal gasto” 

pelo embaixador português em Paris, Emídio Navarro, notável progressista, ministro 

das obras públicas (1886-1889), diretor e proprietário do Novidades. Em 23 de março 

lia-se sobre duas colunas: “ Revelações Gravíssimas”, e em subtítulo: “ 64.000 francos 

por mês para despesas em publicidade!- Um embaixador português solidário com os 
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estrangeiros que difamaram Portugal”. A questão tinha sido levantada pelo deputado 

monárquico independente A. Fuschini.  

Nesse ano, com direito a 11 títulos “ grandes” (todos de agosto) destacava-se 

outro escândalo envolvendo as promíscuas relações da elite política com os negócios 

das grandes companhias. De novo voltava à ribalta a atuação de Mariano de Carvalho, 

agora acompanhado de outro notável progressista, António Centeno, na administração 

da Companhia de Gás, estes eram acusados de “ desvios” de dinheiro e manobras de “ 

afastamento” de outros administradores da empresa. O mesmo Centeno era ainda nesse 

ano alvo de um outro “ escândalo” de corrupção que ficaria conhecido pela “Mala 

Real”. Este seria por 5 vezes “ elevado” a título no jornal O Paiz/ O Mundo.  

Vasco Pulido Valente refere como a monarquia “ foi abalada por sucessivos 

«escândalos» de corrupção que atingiram ministros e deputados, dirigentes dos partidos 

e personalidades da Corte”, e classifica-os em “ três espécies: concessão indevida de 

fundos públicos, tráfego de influência e coisas menos subtis como burla, falsificação e 

desfalque”40.  

Não se pense porém que as campanhas que recorrem à grande intitulação 

privilegiam a denúncia e condenação da classe governante ou repousam exclusivamente 

em informação atual disponibilizada pela própria classe política monárquica. 

Talvez o aspeto mais relevante da nossa análise tenha sido a possibilidade de nos 

darmos conta do relevo das campanhas de denúncia levadas a cabo pela imprensa 

republicana, assente em investigação jornalística própria com características que 

importa reter: o suporte jornalístico privilegiado era o “género” reportagem, que recorria 

à narração “ realista” dos factos observados; incidia sobre o abuso de poder- burla, 

extorsão, favoritismo- não de altos dignatários, mas dos sectores da chefia intermédia da 

administração pública do país, tocando em particular as instituições judiciais e policiais. 

Surgiam como casos “ exemplares” que permitiam alargar o âmbito da denúncia política 

a uma crítica mais radical da sociedade, onde a lei não era “igual” para todos e as 

situações de privilégio se mantinham inalteráveis. Tinham uma vantagem em relação à 

corrupção dos ministros, deputados e conselheiros, remetiam para um contexto de maior 

                                                 
40 Vasco Pulido Valente, O Poder e o Povo, Lisboa, Círculo de Leitores, 3ª edição revista e 
corrigida,1999, p. 34. 
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proximidade com a “ experiência” individual do leitor, pela trivialidade das funções 

exercidas pelos “ corruptos”. 

O caso mais marcante foi a campanha contra Pedroso de Lima levada a cabo 

pelo Vanguarda, por obter o resultado pretendido, isto é, a condenação do corrupto. 

Em 14 de junho de 1893, na sua segunda página (sem destaque de título nem de 

página), sobre o título “ A polícia de Lisboa. Escândalos e abusos”, o Vanguarda dava 

conta de informações privilegiadas e inéditas sobre o abuso de autoridade, na cobrança 

ilegal de quantias avultadas a casas de penhores de Lisboa, praticado pelo comissário de 

Polícia de Lisboa, Pedroso de Lima, e reclamava a abertura de sindicância. O caso de 

extorsão não seria abandonado e tardando a abertura daquela, a 7 de julho, em título “ 

pequeno”, mas agora na primeira página, lia-se: “ A polícia de Lisboa. Escândalos e 

abusos”, com subtítulo: “ Em que ficamos?- Sindicância ou não sindicância?- Uma 

opinião- Aviso ao Sr. Ministro do Reino”. A 14 de julho subiria a título sobre mais de 

uma coluna, e por 16 vezes, até 23 de agosto, culminando nesse dia, com título sobre 

todas as colunas “ A demissão do <comissário da polícia Francisco Pedroso de Lima”, 

com subtítulo: “Efeitos de uma campanha da Vanguarda”. Durante mês e meio o 

Vanguarda destacaria este “seu” caso de investigação jornalística, que diariamente se 

“complicaria” envolvendo entre outros aspetos o desaparecimento de“ notas falsas” ou 

cobrança de quantias com recibos falsos, etc. O jornal apresentaria “ provas”, e 

depoimentos de várias vítimas do comissário. Alves Correia, diretor político do 

Vanguarda, acabaria mesmo por se ver envolvido num rocambolesco episódio de 

agressão, protagonizado por dois polícias (o “ Manuelzinho” e o Chico Russo”), que o 

jornal apresentaria como o culminar de um processo de intimidação (até aqui por cartas 

anónimas) levado a cabo por Pedroso Lima. A 17 de agosto, sobre todas as colunas, lia-

se: “ Tentativa de Assassínio contra Alves Correia”.  

Ao contrário do que fizemos a respeito das campanhas contra a corrupção na “ 

alta política” elencamos aqui na íntegra os títulos de teor jornalístico“ exclusivo”, 

presentes no Vanguarda e no O Paiz/ O Mundo, que denunciam factos relacionados 

com abuso de poder, nesta década de noventa. A razão é simples, se excetuarmos o 

“Caso Sara Matos”, no jornal o O Século, em 1891, estes jornais são os únicos da nossa 

amostragem que “elevam” a título, interpelando a atuação do poder político, e sobretudo 

o poder judicial, assuntos informativos atuais que resultam da sua investigação 

jornalística.  
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No caso do Vanguarda registemos dois títulos sobre duas colunas, de 16 e 17 de 

julho de 1898: “ O Convento das Trinas. Mais uma rapariga desflorada”.  

No que respeita ao O Paiz/ O Mundo, veja-se em maio de 1896, uma nova 

campanha contra um polícia de Lisboa que se mantinha em funções não obstante pender 

sobre ele uma condenação criminal por esbofetear um estudante. E durante nove dias 

seguidos o jornal apresenta o título sobre duas colunas,“ A polícia”, com extensos 

subtítulos. Leia-se o subtítulo de 27 de maio: “ Um escândalo inaudito- violação do 

código administrativo- processo criminal contra o capitão Dias- Lei que não permite que 

continue em funções- o desprezo da polícia pela lei”.  

Refiram-se ainda os 20 títulos “ grandes” de novembro de 1896 (num total anual 

de 123 títulos) que recaem sobre “ O escândalo dos Compêndios”( título sempre 

repetido, seguido de subtítulos que atualizam o processo policial entretanto aberto), 

referentes ao caso que envolve reitores e funcionários de liceu, acusados de recomendar 

um determinado manual escolar favorecendo uma livraria de Lisboa. Apesar do jornal 

exigir uma sindicância seria apenas aberto um inquérito policial, por sinal 

inconcludente. Curiosamente, era já França Borges quem seria chamado a depor sobre o 

caso, por serem dele os artigos reportados. 

Em suma, nestes jornais republicanos o uso do título sobre mais de uma coluna 

só esporadicamente recai na atividade do partido republicano tendendo a implicar 

campanhas de denúncia de atividades ilícitas das instituições monárquicas. Mas esta é 

apenas meia verdade.  

Sobretudo a partir de 1896, surge uma novidade digna de nota: abre-se um 

campo de “batalha” monárquico-republicano, de luta quase ininterrupta, cujos 

protagonistas são as autoridades policiais e judiciais da monarquia e os jornais 

republicanos. As manobras “ repressivas” dos primeiros e as investidas dos segundos, 

constituem, a partir dessa data, assunto proeminente, suscetível de ser elevado a título. 

Passando a constituir a vida atribulada dos jornais, as suas “ lutas” e “ resistência” às 

arbitrariedades das instituições monárquicas, o aspeto mais destacado da atividade 

republicana.  

Não se pense porém que o Vanguarda e o O Paiz/ O Mundo seguiram com igual 

empenho esta linha de intitulação.  
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O Vanguarda apresenta a respeito desta temática um comportamento irregular. 

Ausente nos anos de 1891-93, esta teve presença discreta em 1894 (com 1 título) e em 

1895 (com 2 títulos), ganhando um relevo desconhecido no ano de 1896, quando dos 

163 títulos 32 recaem sobre a repressão à imprensa. Desaparecendo neste jornal como 

facto político assinalável em título a partir de 1897 para reaparecer no ano de 1900 por 

uma vez. 

O jornal O Paiz/ O Mundo será quem de forma ininterrupta irá manter vivo este 

filão de luta política republicana em todo o período por nós analisado (1896-1907). 

Veja-se o peso anual de títulos sobre mais de uma coluna referentes à perseguição à 

imprensa na década de noventa: em 1896, 22 num total de 123; em 1897, 17 num total 

de 88; em 1898, 37 num total de 127; em 1900, 23 num total de 144 ( ver Tabela IX). 

Como atrás referimos no Vanguarda esta temática foi particularmente intensa no 

ano de 1896. Vejam-se alguns dos seus títulos sobre todas as colunas: a 2 de fevereiro “ 

Em pleno Absolutismo”, sem subtítulo; a 10 de junho, com o título “ Regímen 

Intolerável”, e o subtítulo: “ Continua a censura prévia! Repete-se e repetir-se-á a odiosa 

medida que o governo põe em prática pela segunda vez este ano. Está a “ Vanguarda” 

inteiramente à mercê do arbítrio da autoridade, da tirania da força, do posso, quero e 

mando das gentes do poder. Já não podemos publicar tudo o que o bem da pátria, o 

interesse do nosso partido, as sucessivas fases da política partidária exigem e impõem! 

Só pode vir o público aquilo que aprouver o governo; tudo o que incomodar será 

suprimido! Isto não pode tolerar-se. Isto não pode continuar. A missão da imprensa não 

pode exercer-se sem liberdade! A Vanguarda considera-se coacta e assim declara 

solenemente ao público. A imprensa está com a corda na garganta, a lei foi violada, a 

liberdade calcada aos pés!”; e no dia seguinte, com título “ Isto não pode continuar!” e 

Subtítulo “ Repete-se todas as noites a censura prévia mais odiosa [ espaço em branco] 

de todas as medidas antiliberais! Ontem o nosso jornal foi horrorosamente mutilado: No 

artigo de fundo faltavam períodos que a censura cortou [espaço em branco] (…). 

Acautelem-se, porém, os que tão insensatamente nos provocam”.  

Refira-se que encontramos no Vanguarda, neste ano 1896, aquela que viria a ser 

prática regular do O Mundo,  no início do século, a saber: a utilização de subtítulos tão 

extensos que assumem a categoria de “noticiário” destacado sobre todas as colunas. E 

veja-se o exemplo de 15 de julho de 1896, no Vanguarda: “ A supressão do 

Vanguarda”, seguido do subtítulo “ Foi ontem confirmada no supremo tribunal de 
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justiça a sentença da primeira instância que condenou a seis meses de prisão, 5000$000 

réis de multa, custas, selos do processo e supressão do jornal. Não se pode encontrar na 

Lei de Lopo Vaz disposição mais draconiana, mordaça mais completa, instrumento de 

suplício mais apropriado. O governo, que lançou mão de todas as violências para 

defender a monarquia, levantar o absolutismo, engrandecer o poder real, quer aniquilar 

a Vanguarda, porque a Vanguarda incomoda o existente, porque a Vanguarda atira-se 

com a maior bravura à velha fortaleza de privilégios, porque a Vanguarda não recua, 

não trepida, não enfraquece, não desanima, não tem contemplações de ordem nenhuma, 

não quer tréguas, não pede misericórdia, não dá quartel. 

João Franco, o braço direito da realeza, o chefe da cabala odiosa que jurou 

restabelecer o despotismo, mandou insultar-nos pelos seus espiões, ordenou aos seus 

tribunais que nos suprimissem. 

Em menos de um ano exerceu-se duas vezes a censura prévia, estando a 

Vanguarda, quinze dias sujeita a esse regímen; fomos quatro vezes querelas, 

proferiram-se sete sentenças contra nós impuseram-se multas exorbitantes, recusaram-

nos por toda a parte o direito a liberdade, à razão, à justiça. 

Tem sido bem rija uma luta que conta episódios graves; tem sido realmente 

intemerata a nossa atitude a despeito da rudeza de semelhante campanha! Agora veio a 

suspensão! 

A monarquia, porém, errou o golpe. 

Não aniquilou o nosso jornal. 

Não esmagou os corajosos republicanos que o constituem. 

Não fez nem pode fazer desaparecer a Vanguarda, que sabe manter 

honrosamente o difícil posto que o seu nome indica, sempre na frente do partido 

republicano. 

Podem mandar apreender-nos, impedir-nos a circulação, queimar as nossas 

tiragens, partir as nossas máquinas, porque a Vanguarda continuará a sair, embora com 

outro título. 

Podem mandar infamar, espancar, assassinar os que neste difícil reduto erguem 

sem medo a bandeira da república, porque outros hão-de substituir os que morrerem. 
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Suprimem-se os jornais, matam-se os homens, mas a ideia continua avante, o 

partido segue o seu programa, o povo revolta-se, a monarquia derriba-se, a república 

proclama-se, porque a nação o quer e a nação é mais forte que qualquer camarilha. 

Inimigos odiosos da Vanguarda, obrigado, muito obrigado! 

A vossa perseguição honra-nos, eleva-nos, enche-nos de orgulho. 

Atirai sem dó nem piedade. 

Aqui não se dá tréguas nem quartel, aqui luta-se até à última, combate-se Até à 

morte pela pátria e pela república!” 

Vejamos agora o O Paiz/ Lanterna/ Pátria/ O Mundo. Também ele, neste ano de 

1896, “eleva” esta temática a título grande. Como o Vanguarda evocará a memória das 

lutas liberais do século XIX. A título de exemplo: a 21 de janeiro, sobre todas as 

colunas, lia-se em título “ A censura Prévia- Em pleno Cabralismo. À imprensa e ao 

Povo”, e em subtítulo: “ Nós apelamos para os jornais independentes e honestos que 

defendam o mais fundamental dos seus direitos”; a 12 de junho, o título “ Copiando 

Carlos X, Luís Filipe, Napoleão III, Isabel II e D. Miguel”, com subtítulo: a imprensa 

amordaçada”. E com frequência, já no ano de 1898, recorrerá à repetição do título “ A 

liberdade em Portugal”, para tratar das medidas repressivas de que é alvo. 

Lançando, logo em 1896, uma prática de intitulação, que constituirá quase uma 

norma, no tratamento desta temática: a inclusão nos seus subtítulos de citações de 

escritores, filosofos e políticos, nacionais e estrangeiros, que pugnaram pela defesa da 

liberdade de imprensa. Isto é, destaca conteúdo doutrinário, sempre tão arredado da 

intitulação republicana na época e, uma vez mais, fazendo uso do subtítulo como “ 

peça” jornalística autónoma. A título de exemplo veja-se, no dia 14 de junho de 1896, 

sobre todas as colunas o título “ Resposta aos que temem a liberdade”, seguida de 

subtítulo, composto pelo encadeamento de citações:” A livre comunicação do 

pensamento e das opiniões, é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo o 

cidadão pode pois falar, escrever e imprimir livremente o que pensa… 

Da declaração dos direitos do Homem41. 

                                                 
41 Bold original do subtítulo. 
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O Verdadeiro remedio para todos os males está na liberdade da imprensa…E 

que não digam que desta liberdade pode resultar a licença; os homens de bem têm tudo 

a lucrar com a ampla liberdade… 

Mirabeau. 

O Governo do Estado é possível em todas as condições e para todos os efeitos, 

mesmo com uma imprensa excessiva e latitudinária 

José Estevão 

As leis opressoras do pensamento e da discussão são fatais para o progresso, 

ainda mesmo na ordem económica; quando o espírito humano, com receio da lei ou da 

opinião, não ousa exercer livremente as suas faculdades sobre os assuntos mais 

importantes, cai num torpor geral que, chegando a certo grau, o impede de fazer 

qualquer progresso considerável até mesmo nos negócios comuns da vida 

Stuart Mill 

Os abusos da liberdade corrigem-se com a própria liberdade 

António Rodrigues Sampaio 

A imprensa pode sem perigo ser livre; só a verdade é terrível; a mentira é 

impotente e não há governo que tenha morrido vítima dela”.  

Thiers 

As leis contra a imprensa são como a casca de sobro que se lança diante das 

casas onde há doentes. Não impede as carruagens de andarem, nem os doentes de 

morrerem 

Emile Olivieu 

O juiz é o inimigo do jornal processado, porque é seu propósito deliberado 

defender o governo… 

Jules Simon 

Donde vem a impotência da censura? 

De ser uma coisa anacrónica, morta. Fétida, ininteligível 

Alexandre Herculano 

Não se concebe governo representativo sem a liberdade de imprensa 
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Chateaubriand” 

Em 1898, a prática de citações estendia-se aos editoriais dos colegas da imprensa 

monárquica (veja-se o título de 30 de outubro de 1898, “ França Borges”, seguido de 

extenso subtítulo que citava o Correio da Noite e o Novidades: “ «Resolve-se a questão 

política e pergunta-se o que é isto de «pavorosas» judiciais, com mandados de captura 

contra meio orbe, com interpretações cada vez mais vingadoras da sociedade ultrajada 

(…). Mas perguntamos: donde vem o vento, como é que só agira se interpretam de uma 

determinada maneira leis que existiam e vigoravam, interpretadas por modo 

inteiramente diverso?» ”). Também convocam as “vozes “de históricos protagonistas do 

liberalismo português (a 4 de agosto de 1898, em título sobre todas as colunas, “ A 

perseguição à Lanterna”, lia-se em subtítulo: “ Palavras de Casal Ribeiro, « (…). 

Acusai-nos. Levai-nos perante as vossas alçadas. Conduzi-nos às vossas prisões do 

Estado. Desprezamos as vossas prepotências, como detestamos as vossas pessoas(…). O 

vosso castigo há-de ser tremendo, porque a justiça dos povos não prescreve”). 

Nesse ano as citações que integram os subtítulos que tratam as “lutas” entre o 

jornalismo republicano e a monarquia, serviram para alargar o âmbito da denúncia que 

recai sobre a falta de princípios liberais dos atuais políticos monárquicos. A 5 março de 

1898, sobre todas colunas, lia-se no O Paiz, “Os progressistas no poder ou a liberdade 

de imprensa”, seguido de subtítulo, subdividido em dois destaques, cada uma recaindo 

sobre três colunas: “Os progressistas hoje” e “Os progressistas, ontem”. No primeiro 

lia-se “ (…). A autoridade cumpriu simplesmente o seu dever”, do Correio da Noite de 

3 de março de 1898”. Já no segundo o jornal comentava: “ O juiz instrutor não tem 

autoridade para obstar à livre circulação e venda de um jornal político como simples 

medida de prevenção e sob pretexto de se poderem cometer abusos na manifestação do 

pensamento. Do Correio da Noite, nº 4:958”. 

E se não cabe aqui tratar do lugar da imprensa na luta política nas suas várias 

vertentes, não deixa porém de ser relevante salientar como a disputa simbólica no 

campo político português se fez pela constante apropriação do conceito de liberalismo, 

pelas várias forças em luta.  

A nossa análise de títulos “ grandes” esclarece-nos sobre a importância que 

assumiu no jornalismo republicano o ataque sistemático à monarquia também pela via 

da falta de cumprimento do compromisso com os princípios liberais que dizia professar. 

A sua evocação recaía na luta contra todas as formas de abuso de poder, pela defesa da 
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igualdade perante a lei (já presente nas temáticas atrás referidas), do sistema 

representativo e das várias liberdades de associação, reunião e expressão.  

Lembremos que os jornais republicanos são na nossa amostragem os únicos que 

na década de noventa elevaram a título informação e comentário sobre o funcionamento 

do parlamento. Vejam-se, alguns exemplos, de títulos sobre todas as colunas, no 

Vanguarda, em 1894: a 2 de fevereiro, “ Proclamação da Ditadura”, com subtítulo: “ 

Suspensão regímen parlamentar (…), a 20 de novembro, sobre todas as colunas: “ 

Supressão do Parlamento- Golpe de Estado”; 10 de dezembro: “ Condenação 

Soleníssima do Poder Pessoal”. “ Exautoração do governo e da maioria”, subtítulo “ A 

postura da camara rasgada na sessão de ontem- Defesa da liberdade da tribuna- Novos 

tumultos”. 

No mesmo sentido, nestes jornais surgiam também referências aos atentados aos 

direitos constitucionais. Veja-se o O Paiz/ O Mundo no título sobre todas as colunas, de 

18 de fevereiro de 1897, “ O liberalismo progressista. Reunião republicana proibida- 

sempre os mesmos processos- operários acutilados”, ou o Vanguarda, a propósito de 

comício republicano proibido, no dia 30 de janeiro de 1894, “ Começa a Ditadura”. 

Não obstante, seria a liberdade de imprensa quem assumiria um lugar de 

destaque, nesta vertente temática, pela frequência e intensidade das campanhas 

republicanas. E leia-se a 15 de julho de 1896 no Vanguarda, o título sobre todas as 

colunas: “A suspensão do Vanguarda”, com subtítulo: “ Aqui não se dá tréguas nem 

quartel, aqui luta-se até à última, combate-se até à morte pela pátria e pela república”. 

A historiografia tem evidenciado o caracter “negativo”, agressivo, violento ou 

combativo da imprensa republicana. Através da sua prática de intitulação é possível 

constatar como cada ato do adversário é sujeito a um tratamento parcial.  

Sabendo nós que o partido republicano português tendeu a papelidar na sua 

memória histórica o período que estudamos como “ fase de propaganda”, caberá aqui 

tomar a “ propaganda” negativa de que os historiadores falam de forma mais complexa. 

Como? Restituindo-lhe o caracter positivo que também encerrava, isto é, o seu teor 

demoliberal. 

Os historiadores têm salientado como principais objetivos da imprensa 

republicana a mobilização e “ agitação” das camadas urbanas mais desfavorecidas 

colocando ênfase no seu esforço em “arregimentar” os leitores para a sua causa. Neste 
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sentido referem o recurso a palavras de ordem (como “ Abaixo!-“), os apelos à 

participação em atividades partidárias, como protestos, comícios, subscrição de 

petições, etc. (e não faltam, apelos desta natureza, com títulos convencionais como, “ À 

urna”, “ Ao Comício”, “ Ao povo de Lisboa”), ou ainda, o tratamento “emocional”, 

“dramático”, alarmista, e até para alguns historiadores “ sensacionalista” dos factos 

políticos (e estão nesta categoria os títulos que enunciam “ perigos”, “vergonhas” ou 

“traições”). 

É certo que nos dois jornais republicanos, encontramos em conjunturas políticas 

precisas títulos “ grandes” que procuram mobilizar o leitor para a ação imediata. No O 

Paiz/ O Mundo leiam-se, por exemplo, os títulos sobre todas as colunas: “Os 

expedientes da fazenda- O dever da Nação” (16 de julho 1897); “ Abaixo a conversão! 

Aos cidadãos portugueses!” (17 de março de 1898); “ Abaixo a conversão! Abaixo os 

impostos!”, em subtítulo: “ é indispensável e urgente reagir (…)”( 29 de março 1898).  

À semelhança do que referimos, a propósito das campanhas de “ denúncia”, 

também aqui se recorria à reprodução da “voz” dos políticos monárquicos. No 

Vanguarda, do dia 2 de abril de 1896, sobre o título a todas as colunas, lia-se: “ Ouça o 

Povo!”. Seguido de dois subtítulos: “Palavras de um ministro da Coroa- Quem pode 

salvar o povo é o povo!”; “« As revoluções têm o seu lugar. Em muitos casos são 

legítimas. A Salvação de um povo está primeiro que todas as constituições do mundo 

(…). Não cremos que os grilhões que hoje algemam o povo possam ser quebrados senão 

pelo povo. Cremos que o rei, só por si, com a organização que aí está criada, não teria 

forças para livrar o país das grandes dificuldades que o assoberbam. (…). Um povo 

brioso, como o povo português, ainda no estertor da agonia tem força mais do que 

suficiente para esmagar os inimigos da liberdade» ( Do “ Tempo” de ontem)”. Refira-se 

que se tratava de um excerto retirado do editorial intitulado “ A Agonia”. Veja-se ainda, 

a 7 de abril, o título sobre todas as colunas, “ As revoluções”, com o subtítulo: “ 

Pensamentos de José Luciano de Castro, «As revoluções não se julgam nem se 

condenam em nome de um individualismo rancoroso. O Povo, quando fala pela voz 

prolongada e triste da revolução, traduz na sua expressão sinistra os mandamentos de 

Deus (…)», José Luciano de Castro”. Leia-se, por último, o título sobre todas as 

colunas, no O Paiz/ O Mundo, a 13 de setembro de 1898: “ Ao povo Português, com 

subtítulo: “ «A indemnização de Lourenço Marques bate-nos à porta e a perda da 
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província de Moçambique está decretada. O povo português assim o tem querido e 

assim o terá» Popular ontem”. 

Importa desde já reter: em todos estes títulos se invocava o dever cívico. 

Cingir a fins político partidários o carácter “ mobilizador” da imprensa 

republicana é a nosso ver limitador, por uma razão: contrariando toda a imprensa do seu 

tempo estes jornais integravam (na forma e no conteúdo) uma conceção política 

alternativa, de teor democratizante, ausente da restante imprensa do período.  

A vertente democrática destes jornais cultivava o valor da participação política 

alargada. O insulto, a condenação, a denúncia, não eram acompanhados, 

exclusivamente, por apelos à ação imediata (no sentido estrito do conceito de 

“mobilização”) mas pela explícita chamada de atenção para a responsabilidade política 

do leitor/cidadão sobre os negócios públicos, isto é, para o “valor”/ dignidade da sua 

participação.  

Assim, os extensos títulos e subtítulos que tratavam de “demolir” a monarquia 

inscreviam o leitor nos assuntos políticos tratados. E em grande título escrevia o 

Vanguarda, a 16 de janeiro, de1892, sobre todas colunas, um sugestivo:“ 

Vejam!..Vejam!..Vejam!...”. No mesmo jornal citemos excertos de alguns subtítulos 

sobre todas as colunas:” Denunciamos este facto à consciência pública para que ela o 

Julgue” (2 fevereiro 1893) ” O País que julgue tudo isto!” (19 de fevereiro 1893); “ 

Damos esta notícia ao país para que este julgue a justiça portuguesa” (26 de agosto de 

1894), “ Medite o País no ensinamento que resulta deste confronto”,( 27 de agosto 

1894).  

Também no O Paiz/ O Mundo, se podiam ler títulos semelhantes, sobre todas as 

colunas. Vejam-se, por exemplo, os títulos: “ À Nação”, com subtítulo: ” (…) O Pais 

chama para este facto criminoso a atenção dos portugueses e apela aos seus sentimentos 

de patriotismo” (18 fevereiro, 1898); “ Ouça o Povo! Palavras de um ministro (…) 

Quem pode salvar o povo é o povo”( 2 de Abril de 1898).  

A postura de combate presente em todo o jornalismo oposicionista, tomava aqui 

um sentido radical, pelo conteúdo e pela forma, sobretudo por dar “instruções” sobre 

uma relação alternativa com o poder político. Detenhamo-nos nele. 

A imprensa diária constituía no quadro do republicanismo o meio privilegiado 

de intervir de forma permanente no debate político atual. Já vimos como em certas 
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conjunturas o que distinguia o jornalismo republicano não era a sua constante tomada de 

posição sobre a atualidade informativa (parcialidade) mas antes a forma como expunha 

na “praça” pública os assuntos controversos. Importa agora realçar que aquilo que o 

distinguia da restante imprensa era a sua conceção do âmbito do debate político. 

 Na década de noventa, os dois títulos republicanos da nossa amostragem, 

distinguiram-se na forma como procuraram divulgar/ampliar- com recurso ao título 

grande- o ideário democrático de participação política (veja-se o peso dos temas de  

política nacional, Tabela IV e X , e o peso de subtítulos e antetítulos, Tabela VI e XIII).  

Desde logo, o esforço interpelativo dos jornais republicanos não se dirigia 

exclusivamente à classe política mas, de forma persistente, quotidiana e destacada, a um 

novo protagonista político, o “sujeito político coletivo”- a opinião do país, a nação, a 

pátria, o povo.  

Não por acaso caberia a estes invocar em título “ grande”, e regularmente, a 

memória da experiência do liberalismo “ avançado”, democrático, de raiz iluminista. 

Lembremos a propósito como esta “herança” é reclamada nos jornais republicanos. 

Embora sem assumir a importância que teria no início do século XX (no O Paiz / O 

Mundo) já encontramos na década de noventa no Vanguarda um título grande que 

remetia para a revolução francesa ( em 1891, assinalando a efeméride, ”14 de Julho”) e 

no O Paiz / O Mundo um outro que celebrava a revolução liberal portuguesa de 1820. 

Esporadicamente, em subtítulo sobre todas as colunas surgiam também referências 

históricas exortando a conduta e os valores da primeira geração de liberais portugueses. 

E veja-se como a propósito do encerramento do parlamento, em 1894, no Vanguarda: “ 

A suspensão do Regímen Parlamentar” com subtítulo “ é indispensável que a nação 

estabeleça o sistema parlamentar. É cada vez mais necessário que nos inspiremos no 

pensamento liberal da geração de heróis que se sacrificou para estabelecer em Portugal 

o constitucionalismo” ( 3 de fevereiro). 

Já Fernando Catroga salientou como o republicanismo “ sendo uma tendência de 

esquerda emergiu no seio da família demoliberal”, daí resultando “ que o seu ideal de 

sociedade se alicerçasse numa proposta dominantemente ideológica” 42, que pretendia 

                                                 
42 O republicanismo em Portugal, da formação ao 5 de Outubro de 1910, Lisboa, Editorial Notícias, 2ª 
ed., 2000, p.12. 
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ser “ tanto uma alternativa de regime, como um projeto que visava modificar a ordem 

existente”.  

Na década de noventa, de forma persistente, os títulos “grandes” do jornalismo 

republicano encerravam a crítica, mas também a alternativa à sociedade existente. O que 

não é o mesmo que afirmar que inscreviam um projeto claro de sociedade futura.  

Na verdade prevalecia aqui a representação da “sociedade do presente” 

profundamente injusta e imoral, dividida pela desigual distribuição de riqueza e poder 

político: aos “grandes”/ ricos/ minoria oligárquica detentora do poder (veja-se a 17 de 

novembro 1896, como o O Paiz/ O Mundo, apresenta a via abstencionista, seguida 

então pelo partido: sobre todas as colunas lia-se o título, “ Protesto contra a indecorosa 

Farsada”, e em extenso subtítulo: “ O partido republicano abstém-se de ir à urna. 

Empurrado para fora da legalidade, aceita a situação violenta que o rei e os seus 

ministros criaram a todos os liberais. Deixamos intacto ao governo a glória de avolumar 

votações fantásticas, com o concurso dos mortos, da polícia e de todos os miseráveis 

que por dinheiro votam com nomes supostos. A eleição de hoje é uma infâmia sem 

precedentes”), contrapunham o povo/ a maioria excluída da política (e veja-se, a título 

de exemplo, no Vanguarda, a propósito das despesas da família real, de 2 fevereiro de 

1892, sobre todas colunas: “ Roubam os grandes! O povo Paga”).  

E convém realçar a forma adotada na intitulação: tendencialmente sobre todas as 

colunas e com extensos subtítulos. 

No período que estudamos o jornalismo republicano presente na nossa 

amostragem -  embora com oscilações na sua postura de intitulação - andava a romper 

com a convenção jornalística que impunha discrição no tratamento dos assuntos 

políticos, recorrendo a títulos “ grandes” e extensos subtítulos, “ sínteses” noticiosas dos 

factos políticos diários, considerados mais relevantes. Através destes alterava o grau de 

complexidade da leitura do jornal político. 

Ao invés da restante imprensa que toma o leitor como observador, que confere 

ao facto político uma dignidade assente na “ distância” e na “reflexão”, apresentando a 

resposta ao problema político enquadrado no funcionamento das instituições vigentes, a 

imprensa republicana “ radical”, podemos adiantá-lo (não contemporizadora com a 

moderação seguida pelos sectores republicanos adeptos do gradualismo político), 

implicava o leitor na atividade “ política. 
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A permanente postura de indignação tem sido apontada pelos historiadores como 

“violenta” e “ sensacionalista”, não atribuindo relevância ao destaque por título (prática 

jornalística singular) enquanto meio de alargar o âmbito da problemática política 

legitima, o que é o mesmo que dizer enquanto instrumento de diversificação 

(complexificação) do campo do politicamente pensável. 

Foi na forma de enunciar o “ problema” político e não apenas no posicionamento 

face às questões tratadas que o jornalismo republicano assumiu uma postura 

radicalmente distinta de estar na política, em permanente combate. E por essa razão, 

durante a década de noventa, parte da imprensa republicana distinguiu-se pelo caráter 

subversivo (porque destituiu o sujeito político adversário de qualquer dignidade, 

expondo-o), intransigente (por não contemporizar com o país legal, cultivando a 

indignação) e mobilizador (por implicar o leitor no assunto político, usando palavras de 

ordem).  

Pela intitulação “ grande” a imprensa republicana deu “instruções” sobre uma 

relação alternativa com o poder político, ao leitor “ indiferente”, ao leitor “indignado”, 

ao leitor “excluído”, ao leitor “sem “voz”.  

4. O “sobrevivente” do jornalismo radical: a prática de 
intitulação do O Mundo entre a continuidade e a inovação 
(1900-1903) 

Estamos finalmente em condições de analisar a prática de intitulação do O 

Mundo, entre 1900 e 1907. 

O O Mundo e o Vanguarda foram os únicos jornais republicanos lisboetas que 

conseguiram impor a publicação regular no período por nós estudado. De fora da nossa 

amostragem ficaram oito jornais diários lisboetas, de feição antidinástica, editados entre 

1900 e 1907, porém, seis destes não conseguiram assegurar a sua continuidade editorial 

para além de ano e meio (fracassaram as iniciativas seguintes: Luta/Federação, em 

1900, A Liberdade, em 1901, Marselheza, em 1901, Folha/Tribuna, de 1902 a 1904, o 

Pátria, em 1905, Progresso, em 1905), e outros dois restantes, embora consigam fazer 

vingar o seu projeto jornalístico, surgem já no final do nosso período ( O Paiz, criado 

em 1905, A Lucta, em 1906). 

O Vanguarda segue entre 1900 e 1905 uma linha editorial muito irregular no que 

toca à prática do título “ grande”. Assim, após uma significativa utilização do título “ 
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grande” em 1900, seguem-se três anos (1901- 1903), em que este quase desaparece, 

para ressurgindo“ timidamente” em 1904 ( veja-se o Tabela IX). Mas o uso de título “ 

grande” em 1900 não pode ser confundido com o de 1904.  

Nos títulos “ grandes” contidos no total referente a 1900 continua a imperar a 

lógica de “ intitulação” presente na imprensa republicana radical da década de noventa: 

a atividade do partido republicano não tem destaque, concentrando-se esta prática nos 

“factos” que visam a demolição do atividade monárquica. Nesse ano, dos 66 títulos “ 

grandes”, 45 recaem numa série de artigos que denunciam a corrupção do sistema 

judicial português, isto é, uma série de reportagens “ exclusivas” deste jornal (todas 

intituladas, “ Os Mistérios da Boa Hora”, com diferentes subtítulos, por exemplo, a 5 de 

junho lia-se: “ Abafaretes- uma informação curiosa- um oficial de diligências demitido e 

condenado por tentar abafar um processo a troco de 1$ooo réis- Providências, Srs. 

magistrados e ministro da justiça”), enquanto 20 títulos assumem a forma de “ 

campanha” contra a política fiscal do governo. Em ambas as campanhas o jornal opta 

pelas duas colunas, sendo que na última repete o mesmo título, sem introduzir 

comentário ou informação adicional atualizada (“ Propostas da Fazenda. As Extorsões 

ao contribuinte. Novo Agravamento de impostos”). Neste jornal, apenas 1 título, 

seguido de extensos subtítulos (que ocupam na íntegra a primeira página) recaiu sobre 

todas as colunas. Refere-se a uma ocorrência excecional, que surge no também inédito, 

“Suplemento ao nº 1286”, de 6 de junho, que trata da“ apreensão” do jornal (por ter 

publicado a “ Mensagem da Liga Académica Republicana” sobre a transgressão 

portuguesa à neutralidade na guerra anglo-bóer). Lia-se em título, nesse dia:“ A 

Emboscada”, e em subtítulo: “ O atentado de hoje- A Vanguarda apreendida- Suspensão 

das garantias-violação da lei – Arbitrariedade – Violência e Perseguição (…)”.  

Este seria o último título “ grande” do Vanguarda, até setembro de 1902, quando 

reaparecem neste jornal 6 títulos, sobre duas colunas, que recaem na reportagem “ 

exclusiva” sobre atos de corrupção no ministério das obras públicas.  

No ano seguinte, os 4 títulos que utiliza seguem uma lógica política próxima da 

imprensa monárquica, pelo carácter celebrativo que encerram: a 28 de abril, sobre todas 

as colunas,“ Saudação à Espanha Republicana” ; a 18 de outubro, sobre duas colunas, “ 

A Homenagem de Hoje”, com subtítulo, “ Gomes Freire de Andrade; a 25 de outubro, 

sobre duas colunas, “ Ernesto da Silva”; a 8 de novembro, sobre duas colunas “ José 

Estevão”. 
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Interessante é verificar como o Vanguarda retoma, em 1904, o título sobre todas 

as colunas”, apresentando 22 títulos que recaem sobre a atividade do partido 

republicano.  

Para já interessa-nos salientar como a intitulação do Vanguarda, entre julho de 

1900 e dezembro de 1903, se pautou por um distanciamento das práticas jornalísticas da 

imprensa republicana radical da década de noventa.  

Este dado merece ser salientado: entre 1900 e 1904 foi o O Mundo quem 

isoladamente conservou e cultivou de forma ininterrupta na cidade de Lisboa as práticas 

de intitulação do jornalismo político “radical”. 

Se excetuarmos o ano de 1899 encontramos uma linha de continuidade entre O 

Paiz/Lanterna/ Pátria e O Mundo no que respeita às práticas jornalísticas de intitulação. 

A mudança de direção do jornal ( José Benevides substitui João Chagas), em 

1899, parece explicar a ausência de intitulação no Pátria  ( ver Tabela IX). Opção 

editorial que é seguida no mesmo ano pelo Vanguarda, quando Magalhães Lima assume 

publicamente a direção deste jornal.  

Porém, quando em 1 de janeiro de 1900 o Pátria muda de diretor (França 

Borges) retoma de imediato a prática de intitulação que seguira anteriormente ( de 1895 

a 1898) mantendo-a sob a nova designação de O Mundo, a partir de setembro de 1900. 

No “ novo” Pátria/ O Mundo o combate das instituições monárquicas segue o 

formato de “ campanhas” de denúncia de abuso de poder: pela condenação de atos 

governativos, por intermédio de reportagem própria (crítica social/ moral) sobre 

“abusos” praticados pelo regime.  

No ano de 1900, sobressai a campanha de denúncia da infração do governo 

português na política de neutralidade assumida na guerra anglo- bóer, a favor da 

Inglaterra. O assunto toma conta de 18 títulos “ grandes” (num total de 144), entre abril 

e maio. Por exemplo, lia-se em título sobre todas as colunas: “ Portugal Dominado pela 

Inglaterra” (10 de abril); “ Pobre Portugal” (11 de abril); “ A grande Infâmia” (13 de 

abril ). E em extensos subtítulos citavam-se artigos da imprensa estrangeira, como o 

Éclair, de Paris, o Heraldo, de Madrid, o jornal Pretória, ou o Temps (veja-se a 28 de 

abril, sobre todas as colunas: “ A última Vergonha. Nota do ministro da Inglaterra ao 

governo português”, subtítulo, “ Segundo o Temps foi este texto de nota enviado pelo 

ministro da Inglaterra ao governo português”, e cita-o). 
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A intensidade desta campanha não impedia que em simultâneo estivesse a 

decorrer uma outra (aliás acompanhada por 2 títulos no Vanguarda, como vimos), que 

denunciava a política financeira do governo e procurava mobilizar os portugueses 

contra o aumento do imposto de consumo anunciado. Esta campanha tinha porém uma 

particularidade, ao contrário daquelas que temos vindo a tratar, utilizou apenas três 

títulos “ grandes”, mas apoiou-se noutras formas de destaque visual: uma mesma frase a 

bold- “ O Povo não pode nem deve pagar mais!”- reproduzia-se de forma aleatória na 

primeira página, entre 20 de março e 11 de abril. A “palavra de ordem” fora retirada do 

título sobre todas as colunas, de 20 de março (“ Abaixo o Aumento de Impostos! O 

Povo não pode nem deve pagar mais!”). 

Porém a campanha mais violenta deste ano, decorreria em agosto, sendo 

responsável pela supressão do Pátria que, após sucessivas mudanças de título, 

originaria o novo título O Mundo.  

Ocupando 25 títulos “ grandes”, constitui a primeira campanha anticlerical, por 

nós recenseada em título43, nos jornais analisados. Recaía em reportagem exclusiva do 

Pátria, que denunciava abusos de menores, praticados pelo clero católico, em várias 

instituições religiosas de acolhimento, com a complacência das autoridades judiciais e 

que noutro lugar trataremos com mais profundidade. 

A temática seria retomada no ano seguinte com novo esplendor, com o famoso 

“Caso Calmon”, despoletado, em 17 de fevereiro de 1901. Tratava-se de um episódio de 

contornos pouco claros, em torno da decisão voluntária de Rosa Calmon, filha do cônsul 

brasileiro no Porto, de entrar num convento, apresentada pelo sector livre pensador 

como um “rapto” praticado por elementos do clero português. 

Originando manifestações e “ tumultos” de dimensão inesperada, sobretudo no 

Porto, a temática anticlerical assumiu relevo político, originando resposta 

governamental, como um inquérito à existência de casas religiosas (a 1 de março) e um 

decreto, a 18 de abril, que procurava acalmar os ânimos, buscando um compromisso 

entre as reclamações anticlericais e as casas religiosas estabelecidas em Portugal à 

margem da lei.  

A onda de indignação que se levantou por todo o país, amplamente divulgada 

pela imprensa de vária cor política, até pelos correspondentes dos jornais informativos, 

                                                 
43 Na nossa amostragem só temos 2 títulos anticlericais no Vanguarda. 
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do Diário de Notícias e do O Século, teve amplo impacto no O Mundo. Este por 

intermédio de 81 títulos “grandes” ( num total anual de 130), cobriu com vigor o caso, 

entre fevereiro e dezembro de 1901. Enquanto o Vanguarda mantinha postura discreta, 

e falhava a tentativa de lançar um novo jornal radical (o Marselheza) de imediato 

suprimido pelas autoridades. 

Por intermédio dos títulos “ grandes” o O Mundo lançou palavras de ordem (a 

título de exemplo:“ Abaixo os Jesuítas”, lia-se a 21 de fevereiro, “ Abaixo a Reação”, a 

11 de abril; “ Salvemos a Liberdade”, 21 de abril; “ Pela Liberdade”,16 de abril; “ 

Abaixo os Conventos”, 17 de julho), noticiou as iniciativas anticlericais (por exemplo, 

nos títulos sobre todas as colunas “ (…) Manifesto da Academia de Coimbra ao Povo 

(…)”, a 13 de fevereiro; “ O jesuitismo em Portugal”, com subtítulo, “ Atitude dos 

Republicanos- Novas manifestações e tumultos no Porto”, a 25 de fevereiro; “ 

Movimento Nacional”, subtítulo, “ Um momento histórico- As manifestações em 

Évora”),e interpelou o governo ( alguns exemplos, de títulos sobre todas as colunas: “ O 

Dever do Governo”, com subtítulo, “ O que ele faz o que ele devia fazer”, a 7 de 

março,“ Cumpra-se a Lei!, a 8 de março; “ Pela Liberdade e pelo progresso”, com 

subtítulo: “ Quinze dias depois do Decreto Burla”, 26 de março).  

Durante quase todo o ano o O Mundo esforçou-se por enfatizar o carácter 

clerical da monarquia. Apontando a má aplicação da lei em vigor. Ceja-se a 8 de abril, o 

título sobre todas colunas: “ A atitude dos reacionários”, com extenso subtítulo 

explicativo, “ O nosso colega do Porto «O Norte» fez a seguinte afirmação: «A agitação 

do país que terminaria com a execução das leis acentua-se e agrava-se para não mais 

desaparecer». O papel jesuítico da mesma cidade, «A Palavra» respondeu-lhe nos 

seguintes termos: «A agitação do país não terminaria com a execução das leis, porque 

os católicos são a grande maioria do país e levantar-se-iam como um só homem para 

protestar contra essa violência e arbitrariedade». Como se vê os reacionários confessam 

que as leis não se cumprem, declarando que não querem a sua execução e ameaçando 

insurgir-se contra ela. Entretanto, todas as fúrias do poder são contra o povo que exige o 

cumprimento das leis”.  

O jornal publicitou ainda as sucessivas proibições de comícios republicanos 

anticlericais. Sobre todas as colunas lia-se em abril:“ A última Prova. Comício de 

Lisboa proibido”; “ A Liberdade em Portugal”, subtítulo, “ O governo e as 

congregações religiosas- proibição do comício anunciado para hoje”.  
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A “campanha” anticlerical ganha novos contornos com a introdução de 

informação atual complementar.  

O O Mundo seguindo a prática da imprensa republicana radical, da década de 

noventa, introduz reportagem exclusiva que lhe permite “ elevar” a título um novo “ 

caso” de abuso do clero. Em 1 de abril lia-se em título sobre todas as colunas: “ Mais 

um grande escândalo clerical”, e em subtítulo: “ Um padre abusa da inocência de uma 

menor- Queixa do pai à polícia- Pormenores “.  

Em julho, durante oito dias (entre 21 de julho e 2 de agosto), introduz campanha 

anticlerical, seguindo novo formato: uma “ caixa” (com o título sobre duas colunas, “ 

Fechem-se os conventos”), repetia um pequeno texto a bold. 

Não obstante, os historiadores tenderem a enfatizar a vertente anticlerical do O 

Mundo, este não se distinguirá por elevar este tema a título “ grande” no período que 

analisámos. Entre 1902 e 1906, o anticlericalismo é remetido para artigos, reportagem e 

comentário avulso, sem destaque em título, à semelhança do que sucede na restante 

imprensa republicana. 

Dado o relevo da temática iremos aqui recensear todos os títulos, sobre mais de 

uma coluna, de teor anticlerical, presentes no jornal. Em 1902, num total anual de 120 

títulos grandes, surge um título, a 6 de novembro, sobre duas colunas (“Ao Governo”); 

em 1903, num total anual de 114, 15 títulos sobre duas colunas, recaíram sobre duas 

“campanhas” distintas. Uma primeira, que ocupa 9 títulos (entre 3 e 20 de julho), trata 

de um caso criminal, lançado pela imprensa católica, que responsabilizava a maçonaria 

pela morte de dois indivíduos, a que o O Mundo responde exigindo uma investigação 

policial (leia-se por exemplo a 3 de julho, o antetítulo, “Denúncia gravíssima “, e o 

título “Dois Capitalistas envenenados?”, e no dia seguinte, o antetítulo, “O Carácter 

dum Denunciante”, o título, “Os Irmãos Moraes Envenenados”, e o subtítulo: Quem 

ganhou com a morte dos dois capitalistas?- A análise de um denunciante- Crimes que 

são vinganças celestes- Contra os seminários, contra os padres, contra os fiéis, contra o 

Cabido e contra o patriarca- o dedo do gigante ou a Biblioteca da “ Revista”). Uma 

segunda, com 6 títulos, também sobre duas colunas, que recai nos meses de outubro e 

dezembro, e que trata a questão clerical, denunciando o não cumprimento da lei: a 14 

novembro lia-se o título,” A Questão Religiosa em Portugal”, e em subtítulo, “ A 

captação de uma rapariga- análise dum bilhete- a doutrina jesuítica (...)”.  
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A temática regressaria, em 1907, e por uma vez, sobre todas as colunas, num 

título “ resumo” que incluía vários assuntos. Lia-se no dia 4 de fevereiro: “Sínteses do 

dia. Os crimes dos conventos: uma menor foge à família para se internar num convento 

- O novo pretendente ao governo: uma amostra do programa liberal do Sr. Júlio Vilhena 

– A ideia republicana nas províncias: após os comícios de Constância, Barquinha e 

Mouriscas, realiza-se um grande comício em Abrantes”. 

Na verdade, até 1907 o ataque à classe política monárquica continuaria a 

constituir temática relevante neste jornal.  

No ano de 1902, regressa a “ denúncia” sobre a perigosa política financeira do 

governo regenerador. O enfoque recai sobre a negociação em Paris de um acordo com 

credores estrangeiros sobre o pagamento de divida externa portuguesa, um “ convénio”. 

Este seria alvo de intensa crítica dentro e fora dos partidos rotativos, constituindo o 

tema central da “campanha” do O Mundo nesse ano. Num total de 120 títulos, 41 

recaíram sobre esta temática ( entre janeiro e maio).  

A 9 de janeiro, a questão do convénio era “ elevada” a destaque, em simultâneo 

com outro assunto do dia, a todos os títulos “sensacional”, a morte inesperada de 

Mouzinho, figura pública de prestígio, “ herói” das campanhas de África. Lia-se nesse 

dia o título grande: “ O suicídio de Mouzinho de Albuquerque”, seguido de outro título, 

“ A dívida Externa- que o País Acorde”. Note-se o carácter excecional da intitulação 

que fazia “coincidir” o drama público e privado. Só em 1907, surgiria um título “ 

síntese do dia”, com contornos semelhantes. 

Mas campanha contra o convénio assumiria um inédito contorno “ subversivo” 

no jornal, no dia 28 de fevereiro, com um título sobre todas as colunas a exortar à 

rebelião: “ O dever de todos os Portugueses”, seguido de subtítulo, onde se transcreve o 

art. 113º da Carta constitucional: “ «Todos os portugueses são obrigados a pegar em 

armas para sustentar a independência e integridade do reino, e defende-lo dos seus 

inimigos externos e internos» ”.  

 O apelo à revolta passaria a “palavra de ordem”. O excerto da constituição seria 

repetido diariamente, desde 1 de março, em caixa de uma coluna ( com o título, “ 

Dever”), antes do editorial, até ao mês de abril.  

Note-se que a “ exaltação” revolucionária do O Mundo prosseguia num relativo 

isolamento e nem o Vanguarda o acompanhava.   
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Contudo, mais uma vez se assiste à sobreposição de “ campanhas”. Esta caixa  

colocada no canto superior esquerdo, era antecedida por uma outra (com título, a uma 

coluna,“ Declaração”), publicada diariamente, desde dia 26 de fevereiro, onde se lia: “ 

O O Mundo está amordaçado por ordem do governo, para não falar da questão dos 

credores externos, que todos os portugueses deviam ter o direito de discutir”. 

Não obstante, nos anos seguintes, a política financeir manter a sua presença nas 

temáticas dos títulos “ grandes” do O Mundo, nenhuma campanha deste teor, assumiria 

igual preponderância. 

Ainda assim, lembremos o destaque dado aos “excessos” da política fiscal dos 

governos monárquicos. Foi o que aconteceu em 1903, quando o O Mundo, a “ reboque” 

dos factos ocorridos em Coimbra, entre 11 e 14 de março - naquela que ficou conhecida 

como a “ revolta do grelo”- destaca em sete títulos “ grandes” a “luta” contra os 

impostos, cinco deles sobre todas as colunas. Na verdade tudo começara num motim de 

vendedoras de produtos frescos no mercado da cidade que se recusaram a pagar multas 

por falta de licença fiscal, episódio que evoluiria para uma “ greve geral “ contra os 

impostos sobre o consumo. Quatro mortos e diversos feridos seria o saldo do confronto 

dos protestantes com a autoridade. A 14 de março o O Mundo - que só no dia anterior “ 

elevara” os acontecimentos de Coimbra a título “grande”- escrevia o título sobre todas 

as colunas,“ Página de Sangue”, seguido de subtítulo: Os acontecimentos de Coimbra”. 

E três dias depois, escrevia em título sobre todas as colunas, “O Mal-estar do Povo”, 

interrogando, ou alvitrando sobre o âmbito nacional da contestação, com subtítulo: “ A 

situação de Coimbra- Os tumultos Alastram-se?”. A 20 (sobre todas as colunas) um 

sugestivo título descrevia, “Gritos do Povo”, e a 24, um título “ grande” informava: “ 

Tumultos em Bragança”. E como sempre recorria à citação de jornais monárquicos para 

reafirmar a sua “ leitura” política (a lia-se a 18, em subtítulo: “ Confissão insuspeita 

(extrato do Novidades) ”.  

A temática fiscal assumiria um novo fôlego, nos primeiros meses de 1904, 

tomando conta de 24 títulos “ grandes”. Logo em janeiro, a 6, sobre duas colunas lia-se 

em título: “Perto do fim”, e em subtítulo: “Divulga-se um segredo- As dificuldades 

financeiras- O que se quis fazer Porque se não fez- A obra dos governos e a indiferença 

pública”. E três dias depois, um novo título a duas colunas, anunciava: ” O Garrote”, 

explicando em subtítulo: “ As Propostas da Fazenda-Sacrifícios ao Comércio, à 

indústria e à agricultura-Mais imposto- Não mais impostos!”. Estava dado o mote, que 
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ocuparia boa parte dos títulos do jornal, até abril: a luta contra os impostos. Nesta 

campanha o jornal introduziu um desconhecido tom irónico (como o título, sobre todas 

as colunas, de 27 de março, “ A Crise do Periquito”, em alusão à alcunha dada ao novo 

ministro da Fazenda) e novo grafismo apelativo: a 7, uma “ caixa” ocupando duas 

colunas, em texto corrido e a bold, intitulada “ Abaixo as Pautas!”, destacava:“ o 

governo declarou em câmaras que desistia das propostas da Fazenda mas declarou 

também que insistia na reforma das pautas que apresentou como proposta da Fazenda. 

Quer dizer: o Governo transigiu ante o legitimo protesto do país, mas, para ser 

agradável a certos cavalheiros da indústria, não de facto para favorecer a indústria, não 

transigiu completamente. Retirou as propostas, mas mantém uma das mais injustas, das 

mais odiosas, de mero favoritismo para indivíduos e não de equitativa proteção para 

uma classe. O país que no seu protesto envolveu a reforma pautal, não deve consentir 

que o governo mantenha o propósito de a fazer aprovar. É necessário que Todas as 

propostas retiradas (sic). Todas! E consequentemente não pode ir por diante a reforma 

pautal que é uma espoliação contra o contribuinte e o consumidor”.  

Convém porém chamar a atenção que as “ campanhas” do O Mundo tenderam a 

aligeirar-se, nestes anos de 1902 e 1904, tornando-se temporalmente mais “curtas”, 

sobrepostas e dispersas. 

A ilustrá-lo lembremos algumas “campanhas” de denúncia de corrupção política 

monárquica de curta duração temporal, salientemos: em agoste de 1902, os 4 títulos 

sobre a venda de “empregos públicos (todos a duas colunas, veja-se o primeiro a 28 de 

agosto, “Um Grande Escândalo”, com subtítulo: “A venda de empregos públicos (...)”); 

em 1903, a campanha de denúncia de “extravio” das joias da coroa, iniciada em título 

sobre todas as colunas, no dia 10 de fevereiro, “Onde Estão as Joias do Sr. D. Miguel!”, 

com direito a 3 títulos; ou, em 1904, a campanha da denúncia da promíscua relação 

entre a “política” e os “negócios” da companhia de gaz de Lisboa, com 5 títulos, entre 

17 e 24 de julho (por exemplo, lia-se sobre duas colunas, o título, ”O Gaz em Lisboa” e 

o subtítulo: “ O sindicato Centeno, Arroio, Alpoim & Cª”).  

Entre as linhas de continuidade do O Mundo com a imprensa radical da década 

de noventa devemos salientar a forma como aquele incorpora as citações de jornalistas e 

políticos monárquicos nas suas campanhas de denúncia e mobilização (veja-se, a 4 de 

abril, de 1902, sobre todas as colunas, o título, “A Consignação é a Morte”, seguido de 

subtítulo:“ O Sr. Hintze propôs-se demonstrar que, se em Portugal tivesse havido 
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alguma vez uma consignação de rendimentos do Estado aos estrangeiros, como a que o 

governo se propõe a fazer no seu projeto, a nacionalidade portuguesa de há muito teria 

deixado de existir». Assim se referia a «Tarde», órgão do atual governo, em 25 de Abril 

de 1898, ao discurso proferido na câmara dos pares pelo Sr. Hintze Ribeiro, hoje 

presidente do conselho. O projeto em discussão tornou-se lei é o Sr. Hintze Ribeiro que 

vai realizar um convénio que admite a consignação dos rendimentos das alfândegas nos 

termos estabelecidos por essa lei. O que quer isto dizer? Simplesmente o seguinte: o Sr. 

Hintze Ribeiro vai conscientemente preparar a morte da nacionalidade portuguesa”). 

Porém, o jornal leva ainda mais longe esta prática, não hesitando em conceder um novo 

“ protagonismo” à oposição monárquica independente.  

Em 1902, um dos pontos altos da campanha contra o “ convénio” ocorreria no 

dia 7 de abril, quando o jornal “sairia” com inédita 2ª edição, com título sobre todas as 

colunas (“Contra o Convénio”), seguida de dois subtítulos, um primeiro curto (“O 

Oficial do Exército Henrique de Paiva Couceiro à Câmara dos Pares do Reino”), e um 

segundo extensíssimo, onde se lia: “O «Correio Nacional», de anteontem e o « Diário 

Illustrado» de ontem, publicaram uma petição dirigida pelo oficial do exército Henrique 

Paiva Couceiro à Câmara dos Pares do Reino. Desejamos fazer a transcrição dela no 

Mundo de ontem, mas o número foi, como se sabe, proibido de circular. Por ignorarmos 

se o motivo fora a publicação desse documento, não procuramos transcreve-lo na edição 

habitual da manhã. Como, porém, esse motivo não tenha sido ainda indicado, 

resolvemos fazer uma edição especial para lhe dar publicidade. A polícia dirá agora se 

nós não podemos publicar um documento entregue na Câmara dos Pares do Reino e 

livremente inserto em dias folhas da capital. É necessário saber bem até onde chegam os 

delegados do governo e até onde chegam as medidas de exceção contra O Mundo. Sabe-

se já que o Mundo não pôde publicar o que saiu em duas edições do Imparcial (…) 

A este oficial chamava Antonio Ennes- alma gémea do grande condestável Nuno 

Alvares (…).A todos os cidadãos que amam o seu pais e que admiram o cumprimento 

do dever, lembramos a conveniência de testemunharem a sua adesão a este oficial do 

exército, deixando-lhe ou enviando-lhe cartões para sua casa, na Estrada da Luz, 57. O 

Mundo, como jornal do povo, como jornal que acima de tudo ama a sua Pátria, envia ao 

Sr. Capitão Paiva Couceiro, uma entusiástica saudação de aplauso, que, se é humilde, 

tem, todavia, o valor de sinceridade que a inspira”.  
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Como sabemos não era nova, nem sequer exclusiva do jornal de França Borges, 

esta prática jornalística que utilizava a “ voz” dos sectores monárquicos, porém nunca 

tinha sido levada tão longe.  

Esta linha editorial tendeu a ser aprofundada, permitindo que surgissem 

verdadeiras “subcampanhas”, centradas na “ celebração” do protagonismo de alguns 

políticos monárquicos, com carácter por vezes até mobilizador, ultrapassando assim, em 

muito, a função de recurso argumentativo, presente na prática seguida até aqui.  

No final de 1903, a denúncia de corrupção da política financeira do país seria 

sustentada pelas “ palavras” do deputado monárquico independente, Dias Ferreira. Logo 

a 3 de novembro, com título a duas colunas, o jornal anunciara, com pompa e 

circunstância, uma entrevista com o político (nos jornais por nós consultados – note-se- 

era a primeira vez que este género jornalístico surgia destacado em título “ grande”): “ 

O Mundo de amanhã: entrevista com o Sr. Conselheiro José Dias Ferreira, deputado da 

Nação, ministro de Estado honorário e ex-presidente do Conselho de Ministros”. 

Publicada no dia seguinte, com destaque de título a três colunas, saltaria para “ caixa”, 

sobre o título a duas colunas, “Ao povo Português”, com subtítulo: “ Como se pode 

salvar a nação (palavras de Dias Ferreira) ”. A mesma caixa seria publicada a 6, 9, 11 e 

12 desse mês.  

No verão de 1905, em plena “ crise dos tabacos”, o par do reino Dantas Boracho, 

que abandonara o partido regenerador, tornar-se-ia alvo da mais marcante campanha de 

apoio a um político monárquico, levada a cabo pelo O Mundo. Entre agosto e outubro, o 

jornal dedica-lhe 33 títulos “grandes”, que destacam as críticas ao governo progressista 

proferidas por este político na câmara dos pares, a propósito da negociação de novo 

contrato com a companhia de tabaco. Mas não só. Entre 18 de setembro e 11 de 

outubro, o aplauso a este político monárquico ganha novo formato, com a introdução de 

“ caixa” de texto “ corrido”, sobre duas colunas, intitulado:“ Em Honra do Sr. General 

Dantas Boracho”, que reproduz uma “ mensagem que vai ser entregue ao Sr. Dantas 

Boracho”, e para a qual o jornal se propõe recolher o máximo de assinaturas (colocando 

para o efeito uma extensa lista de moradas e jornais onde, em Lisboa, e noutros pontos 

do país, a mensagem pode ser assinada). Veja-se o teor celebrativo da mensagem: “ Os 

abaixo assinados, que vêm com tristeza a desoladora obra da reação política que desde 

há anos se está fazendo em Portugal (…) pela dissipação dos dinheiros públicos e pelo 

desprezo pela lei, vêm testemunhar o seu sincero e entusiástico aplauso à nobre e 
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valorosa campanha que V.Ex.ª tem realizado no Parlamento, defendendo as liberdades 

públicas e as garantias individuais, atacando o despotismo (…) ”. A 22 de novembro o 

jornal noticiava o total de assinaturas recolhidas: 24. 088. 

Estamos pois em condições de compreender como a prática de intitulação do 

jornal de França Borges esteve longe de significar apenas o “ recuperar” de uma linha 

editorial “ radical” lançada na década de noventa.  

O Pátria/ O Mundo pôde afirmar no seio do republicanismo uma estratégia 

político-jornalística diferenciada, tanto dos sectores moderados que pautavam a sua 

atuação pela afirmação gradual do ideário republicano, como dos meios mais 

intransigentes e revolucionários. Sem colocar de parte esta última via, o jornal procurou 

porém diversificá-la, quer através de uma sistemática abertura a sectores políticos e 

sociais que gravitavam na órbitra do republicanismo, quer pelo relevo dado aos atos 

eleitorais.  

Para o compreendermos importa relembrar a ampla margem de manobra 

presente na prática de intitulação, já por nós referida, que permitia às direções dos 

jornais fazerem desta um instrumento valioso de distinção do seu “ produto” 

jornalístico, face à imprensa adversária e aos jornais do seu partido.  

As diferenças de linha editorial presentes na prática de intitulação dos jornais 

republicanos devem ser enquadradas no âmbito mais lacto do processo de formação do 

movimento republicano, aqui entendido na perspetiva de Fernando Catroga que se lhe 

refere como resultante da “ federalização de centros políticos, de personalidades e de 

jornais, não existindo nenhuma ação propulsora ( e centralizadora ) de qualquer grupo 

parlamentar”44. 

Importa por isso conceder valor tático à prática de intitulação dos nossos jornais, 

tomando-a como um exercício, por excelência, evocativo, suscetível de transmitir os 

diferentes graus de abertura/ fechamento do republicanismo a sectores políticos e 

sociais diversificados.  

Neste sentido o Pátria/ O Mundo, podemos agora afirmá-lo, distinguiu-se na 

forma como usou de forma mais diversificada o título “ grande”, captando vários “ 

                                                 
44 In op. cit., p.63. 
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descontentamentos” (de monárquicos a anarquistas) e abraçando todas as formas de 

participação política, da rua ao parlamento. 

O “louvor” aos políticos monárquicos independentes, não esgotou o leque de “ 

pontes políticas” lançadas pelo jornal. Com igual ênfase o Pátria/O Mundo distingue-se 

na forma como tratou figuras próximas do socialismo e mesmo do anarquismo.   

É certo que já em 1896, o O Paiz, sob direção de Alves Correia, tinha 

demonstrado, através de 2 títulos grandes, abertura ao socialismo. E veja-se, nesse ano, 

como o 1º de Maio (presente em toda a imprensa “ progressista” da época, com direito a 

título grande no O Século e no Vanguarda) foi tratado em título sobre todas as colunas: 

“ O movimento Socialista em Portugal”. E já em julho, em título sobre todas as colunas, 

no mesmo jornal se informava, “ Congresso Internacional de Londres”, ilustrando o 

artigo com retrato de Azedo Gneco, delegado português ao congresso da internacional 

socialista, onde aliás votaria favoravelmente na decisiva deliberação de expulsão dos 

anarquistas. Mas seria preciso esperar pelo ano de 1900 para o Pátria, voltar a destacar 

em título “ grande” os socialistas. 

Lembremos que França Borges assume a direção deste jornal, em janeiro deste 

ano, quando se desenrolava um intrincado processo eleitoral, resultante da anulação (a 5 

de janeiro) do ato eleitoral de 26 de novembro de 1899, que dera no Porto vitória à lista 

republicana e socialista. 

É neste contexto, em março, que o Pátria apresenta um título inédito, na nossa 

amostragem, evocando a luta comum travada por republicanos e socialistas: a 

democracia. A 26 de março, sobre todas as colunas, lia-se: “ A democracia em Lisboa- 

O exemplo do Porto- A opinião de republicanos e socialistas”, seguindo-se extensa 

reportagem da sessão no Clube Republicano José Falcão, em honra dos deputados, onde 

não falta a reprodução das palavras do socialista Sá Pereira: “ a divisão entre 

republicanos e socialistas é absurda”.  

Não obstante, a aproximação a estes meios políticos tende a ser reservada, sem 

destaque em título “ grande”, recaindo sobretudo em editoriais ( assinados por 

militantes socialistas próximos do republicanismo, como Ernesto da Silva, Heliodoro 

Salgado),ou em noticiário avulso sobre as atividades destes, como noutro local 

analisamos. Por exemplo, em julho de 1896, o jornal acompanha a preparação do 

Congresso Anticlerical, organizado por socialistas independentes, libertários e 
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republicanos, bem como os atos repressivos que sobre ele recaíram, mas nunca eleva a 

temática a título “ grande”.  

No entanto, nos anos seguintes, só muito esporadicamente surgem destaques 

sobre a atividade dos meios socialistas e anarquistas. Por exemplo o título, de 27 de 

abril de 1903, que noticia a morte precoce do destacado militante socialista Ernesto da 

Silva, que desde final do século XIX se aproximara do republicanismo (lia-se no jornal, 

sobre todas as colunas: “ Homenagem do Povo a Ernesto da Silva”).  

A aproximação do O Mundo aos meios socialistas e libertários tomaria maior 

expressão, no segundo semestre de 1904, com este diário a conceder-lhes vários títulos 

“grandes”, que noticiam a prisão e o atribulado processo judicial, que envolveu 

Bartolomeu Constantino, destacado socialista libertário, acusado de organizar distúrbios 

em Faro. Segundo António Ventura, “ por todo o país se organizou um vasto 

movimento envolvendo anarquistas e republicanos, com recolha de fundos, sessões 

públicas de protesto, campanhas de sensibilização na imprensa, sem olvidar a batalha 

legal nos tribunais”45.  

Em Lisboa, seria O Mundo o único a elevar a título “ grande” a temática, postura 

reveladora do crescente vínculo deste diário ao notável republicano Afonso Costa, que 

assumiu a defesa do réu. Logo em agosto, a 12, sobre duas colunas, lia-se em antetítulo, 

“Dr. Afonso Costa”, em título “Documento Jurídico” e subtítulo, “ Minuta de apelação 

da sentença que em 4 do corrente condenou Bartolomeu Constantino pela lei de 13 de 

fevereiro”. Já em dezembro, a 15, sobre duas colunas, lia-se, “ Caso de Humanidade. 

Apelo- Evite-se um crime!”.  

O caso vinha sendo acompanhado com extensas reportagens, desde outubro, 

embora sem destaque em título, e acabaria por resultar numa campanha contra a “ lei de 

13 de Fevereiro”. E logo a 21 de dezembro, como novo título sobre duas colunas 

escrevia o jornal: “Bartolomeu Constantino, a lei de 13 de fevereiro e o Sr. João 

Franco”, com subtítulo: “Resposta dum pseudo liberal”. Em janeiro de 1905, dois novos 

títulos com o mesmo formato (a 10 e a 30) publicitavam já a campanha e registavam 

uma inédita adesão a esta luta- que nos meios socialistas já vinha de trás mas só agora 

encontrava apoios mais vastos.  

                                                 
45 António Ventura, Anarquistas, Republicanos e Socialistas em Portugal, As convergências possíveis 
(1892-1910), Lisboa, Edições Cosmos, 2000, p.148. 



134 

 

Mas para quem procure as linhas de renovação política introduzidas pela direção 

de França Borges no Pátria/ O Mundo, a mais inequívoca (e regular) terá sido a 

valorização da “via eleitoral” na luta do movimento republicano. 

Note-se que no seio do movimento republicano a aposta na luta eleitoral esteve 

longe de ser consensual, a tal ponto que, no ano de 1899, o regresso do partido à 

competição eleitoral no Porto (depois de quatro anos a seguir a “ via” do 

abstencionismo) não surge destacada em título “ grande” em nenhum dos nossos jornais 

republicanos (Vanguarda e Pátria) ou próximos do republicanismo (O Século).  

Contudo, mal assume a direção do jornal, França Borges distingue-se pelo 

empenho em ampliar, por via do título, o “ valor” e “sucesso” eleitoral do 

republicanismo. Logo a 16 de janeiro, em título sobre todas as colunas, lia-se no 

Pátria:“ A justiça ao serviço da monarquia. Anulação da eleição do Porto- Uma decisão 

mais do que iníqua”. 

Em fevereiro, dois títulos sobre todas as colunas davam conta: “ A Eleição do 

Porto. Vitória da República” (a 19); “ Confirmação da Vitória do Porto” (a 20). Ambos 

eram seguidos de subtítulos. Nos meses seguintes 6 títulos “ grandes” noticiaram a 

actividade parlamentar dos deputados republicanos 46.  

Em Lisboa, O Pátria seria o único jornal a colocar em título “ grande”, o 

momento “ alto” da presença republicana no Parlamento: a apresentação, no dia 19 de 

Junho, por Afonso Costa, de uma provocadora moção que pedia a substituição das 

instituições monárquicas «por outras diversas de feição republicana, graças às quais o 

Governo da Nação pertence à própria Nação e não a uma família, casta grupo ou classe 

privilegiada e seus aderentes». No dia seguinte, em título sobre todas as colunas 

noticiava: “ Os republicanos e a carta constitucional”, seguido de extenso subtítulo “ 

explicativo”: “ Moção de ordem lida na camara dos deputados na sessão de ontem, 19 

de junho, pelo deputado republicano, pelo Porto, o Sr. Dr. Afonso Costa, em seu nome e 

no dos seus colegas, também deputados no Porto: «(…) [ reproduz na integra a moção 

apresentada]». Os deputados progressistas e regeneradores não admitiram esta moção à 

discussão, demonstrando assim que não têm argumentos para opor à doutrina que ela 

proclama tão brilhante e eloquentemente. E quando o Sr. Dr. Afonso Costa procurava 

                                                 
46 Alguns destes títulos apresentam um tom incriminatório, como o de 2 de maio, sobre todas as colunas, 
que referia: “ A situação no Parlamento. Descobre-se um cão de fila contra os deputados republicanos- 
Esse cão de fila é o bandido Emídio Navarro”. 
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justificar e justificava a sua moção, foi-lhe violentamente retirada a palavra, com 

aplauso de progressistas e regeneradores, que assim deram uma nova prova de que não 

podiam destruir com palavras a doutrina do ilustre e denodado defensor dos princípios 

democráticos. Eis os factos para os quais chamamos a atenção do país”. 

No mesmo dia no Vanguarda não só não destacava o tema como o noticiava na 

sua segunda página, sobre o título a uma coluna: “ Parlamento. Camara dos Deputados. 

As reformas Constitucionais”, onde reproduzia a moção com alguma displicência.  

O Pátria/ O Mundo seria quem nos próximos anos na cidade de Lisboa 

contrariando a corrente abstencionista presente no republicanismo (parte dela pugnando 

pela “ revolução”) prosseguiria na cobertura informativa “ destacada” sobre a 

participação do partido republicano nos sucessivos atos eleitorais. Mais, partindo da 

nossa amostragem, terá sido, com alguma probabilidade, o único jornal da capital que, 

até 1905, por intermédio do título, dotou as eleições de um sentido competitivo, 

totalmente ausente na restante imprensa.  

Nesse sentido, contrariando as esporádicas “ aparições” em título dos atos 

eleitorais cobertos pelos jornais da nossa amostragem, que recaiam sistematicamente 

sobre quadros que apresentavam os resultados eleitorais obtidos em Lisboa, o jornal de 

França Borges não só anuncia previamente algumas atividades de propaganda eleitoral 

que envolvem o partido, como incita à ida à urna, e, invariavelmente, acaba a denunciar 

os vícios do sistema eleitoral da oligarquia monárquica pugnando por um sistema 

representativo democrático.  

Convém que fique claro: entre 1900 e 1904 o O Mundo representou para os 

lisboetas o único jornal que não prescindiu nunca de aproveitar o período eleitoral para 

contribuir para “construção” de uma arena política mais competitiva, livre e 

participativa. 

Assim quando em setembro de 1900 o jornal toma o título de O Mundo, 

prossegue a linha editorial traçada no Pátria. Perante a convocação de novas eleições 

municipais, para novembro, o jornal informa, logo em 27 de setembro, com um título “ 

grande”: ” O Partido Republicano e as Eleições”. Retomando o assunto, em título sobre 

todas as colunas, vinte dias antes do ato eleitoral, a 5 de novembro: “ Imponente 

Manifestação Republicana” (com subtítulo:” O banquete em honra dos deputados do 

Porto”). No dia 24, na véspera das eleições, lia-se sobre todas as colunas: “O Dever dos 
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Eleitores”. Nos dois dias seguintes dava a “ ler” em título “ grande” os resultados 

denunciando a corrupção eleitoral monárquica (a 26 explicava: “O Dia de Ontem”, e em 

subtítulo, “A Vitória moral dos republicanos em Lisboa – A Eleição do Porto roubada- 

Probabilidades de anulação- Votações republicanas”), assunto que prossegue, em 2 

títulos sobre todas as colunas, em dezembro (a 3 e a 30, dá conta das “ burlas” e dos 

“protestos”). 

A temática eleitoral ganharia expressão no ano de 1901, com a publicação de 

nova legislação eleitoral (o decreto de 8 de agosto que ficaria conhecido como “ ignóbil 

porcaria”) pelo governo regenerador presidido por Hintze Ribeiro. O politólogo, Pedro 

Tavares de Almeida, descreve-a como um “ acordo negociado nos bastidores com 

progressistas que visava blindar o «jogo rotativo» contra a ação corrosiva de fortes 

adversários internos (a cisão liderada por João Franco) e o previsível embate da agitação 

republicana nas principais cidades”47.   

À nova lei eleitoral o O Mundo concede 4 títulos sobre todas as colunas, dando a 

“ ler” com sugestivos destaques o seu sentido “ oligárquico” (como “Hora Decisiva”, a 

12, “Contra o Absolutismo” a 13, “Uma Burla e Uma Infâmia”, a 14). 

E com redobrada violência cobrirá, uma vez mais isolado, as eleições de 6 de 

outubro.  

Logo a 29 de setembro, com título sobre todas as colunas, exalta o sentido 

demoliberal do ato eleitoral: “ A Democracia e as Eleições” (com subtítulo:” Os 

candidatos do Partido republicano”). No dia 2 de outubro, em título sobre todas as 

colunas,“ A resposta a uma Afronta”. No subtítulo explicava-se: “ O governo fez, em 

ditadura, uma lei monstruosamente infame destinada a tornar o parlamento acessível 

apenas aos representantes dos partidos que, identificados em processos e intuitos, são 

responsáveis pela orgia que tem empobrecido e desmoralizado o país. O país deve 

responder a essa afronta, elegendo deputados republicanos, seus defensores e 

representantes do povo”. Dois dias depois, no mesmo formato de título, o jornal exalta o 

sentido moral do voto republicano: “Um Dever e Um Crime”, e em subtítulo: “ Votar 

nos candidatos monárquicos é aplaudir uma política torpe, desleal, egoísta, que tem 

feito da corrupção sistema governativo, que tem restaurado, o absolutismo, que tem 

                                                 
47 Pedro Tavares de Almeida, “ O sistema eleitoral e as eleições em Portugal ( 1895-1910), in Eleições e 
Sistemas Eleitorais no Século XX Português, Uma Perspectiva Histórica e Comparativa, Lisboa, Edições 
Colibri, 2011, p.91. 
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entravado o progresso e que é a negação de todas as ideias generosas e de todos os 

princípios justos. Votar nos candidatos republicanos é protestar contra essa política a 

que Portugal deve o seu descalabro, moral e material, e aderir a uma política nobre, 

grande, honrada, que assenta o seu programa no reconhecimento dos Direitos do 

Homem e que há-de regenerar o país, dando novas garantias a todos os que trabalham, a 

todos os que são honestos. Votar nos candidatos monárquicos é um crime. Votar nos 

candidatos republicanos um dever.”. O O Mundo prossegue com extensa intitulação 

sobre todas as colunas nos dias seguintes. Lia-se: a 5: “O Dia d'Amanhã”, seguido de 

subtítulo: “Os eleitores dos círculos por onde se apresentam candidatos republicanos 

vão amanhã resolver sobre a sorte do país, proclamando a sua independência ou 

mostrando a sua subserviência. Se esses eleitores afirmarem a sua adesão às listas 

monárquicas, provarão que o país é digno de ser administrado, como é e tem sido, por 

ínfimos corruptos que só o têm roubado e infamado”; a 6, “ Aos eleitores dos Círculos 

de Lisboa”, com subtítulo: “Como protesto contra uma política corrupta, egoísta e 

antipatriótica, que tem arruinado o país e sacrificado o contribuinte em proveito de uma 

oligarquia de privilegiados, como protesto contra um regímen que falsificando por 

completo a sua missão e o seu programa, tem exercido o mais genuíno absolutismo; e 

como protesto contra um decreto ditatorial que é a negação em que assenta o sistema 

representativo; - todos os cidadãos honestos dos círculos de Lisboa que amam o seu 

país, que prezam a Liberdade, que odeiam a corrupção, que desejam o progresso e que 

não querem ser roubados e ultrajados, devem votar na seguinte lista (…). Estes homens 

dignos de estima e apreço dos seus concidadãos pelas suas qualidades de carácter e 

inteligência são os representantes (…) duma política pura, nobre, humana que se propõe 

a regenerar o país, melhorando as condições políticas e económicas do povo. (…). À 

urna pelos candidatos que representam as aspirações, a vontade e os interesses do 

povo!”.  

No dia seguinte ao ato eleitoral, o jornal apresenta uma paginação panfletária, 

com título e subtítulos a ocupar quase toda a primeira página, que reforçam pela forma e 

conteúdo “indignado” a denúncia dos atos de corrupção eleitoral monárquica. Em 

definitivo o O Mundo não era apenas o único a cobrir as eleições, era ainda quem 

andava a “cultivar” o carácter competitivo dos atos eleitorais. Sobre todas as colunas 

lia-se: um título, “O Dia de Ontem”; com primeiro subtítulo, “A Eleição de lisboa”; um 

segundo, “ Victoria dos republicanos nas freguesias da Sé, Santa Justa, Sacramento e 
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Santa Catarina- Expedientes de um regímen desacreditado”; um terceiro, 

“Consequências de uma Lei e de um acordo de Bandidos”; um quarto, “ Pelo círculo 

nº15, que tem oficialmente o nome «Lisboa (circulo ocidental)» estão eleitos dois 

deputados (Luis de Castro e Manuel Fratel), QUE NÃO TIVERAM UM ÚNICO 

VOTO NAS ASSEMBLEIAS ELEITORAES DE LISBOA! 

Pelo círculo nº 16, que tem oficialmente o nome «Lisboa (círculo ocidental)» 

estão eleitos dois deputados (Eduardo Burnay e Andrade de Sousa) QUE NÃO 

TIVERAM UM ÚNICO VOTO NAS ASSEMBLEIAS DE LISBOA! 

Quer dizer há quatro indivíduos que aparecem na camara com os diplomas de 

deputados por Lisboa e não tiveram um único voto na capital!!!” 

Em 1903, o O Mundo não descurará o destaque dado às eleições municipais de 

Lisboa, que se realizam a 1 de novembro. Mas dedica-lhe apenas um título sobre todas 

as colunas, na véspera do ato, onde consta um apelo ao voto: “ Aos eleitores de Lisboa”. 

Mas lançara o tema eleitoral, logo a 7 de outubro, a duas colunas, e expusera a 30 de 

outubro o programa do partido republicano para a capital: “ Os republicanos no 

Município”, subtítulo, “ Exposição de princípios”.  

No ano seguinte, o empenho deste jornal na via eleitoral ganharia novos 

contornos. Com as eleições marcadas para o dia 24 de junho, assiste-se pela primeira 

vez, durante os dez dias que antecederam o ato, a uma verdadeira campanha eleitoral. 

Veja-se como o O Mundo repete em “ caixa” (a duas colunas) o nome dos candidatos 

republicanos (“ Candidatos Republicanos”). E, entre 17 e 19 desse mês, publica uma 

outra “ caixa” (a duas colunas) anunciando comício (“ Comício Republicano”). Sobre 

este recairiam ainda dois títulos sobre todas as colunas: um incitando à participação 

política (“ O Comício de Hoje”, a 19); outro, com extensa reportagem sobre a 

intervenção da policial no comício republicano, que resultara até na detenção de Afonso 

Costa (“ O Dia de Ontem”, a 20).   

Durante doze dias, o jornal não só reproduziu fotos dos “ilustres” candidatos 

(Afonso Costa, António José de Almeida, Paulo Falcão, Bernardino Machado, Manuel 

de Arriaga), como introduziu em título, a duas colunas, a moderna expressão“ 

Propaganda Republicana” ( no dia 25), cujo conteúdo remetia para as atividades 

eleitorais em curso. E lia-se em subtítulo: “ Conferências que hoje realizam os Srs. Drs. 

Bernardino Machado e Afonso Costa: 
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AS 5 horas da tarde, na Quinta da Fronteira. Estrada de Sacavém, 143. 

As 6 horas da Tarde, no largo do Poço do Bispo. 

As 8 e meia da noite, Quinta do Sarmento, em Carnide 

As 8 e meia da noite, na Rua do Poço dos Negros, 73, 2' 

As 9 e meia da noite, na rua do Príncipe, Palácio da Finza, em Alcântara”. 

E se antes do ato eleitoral o jornal, em títulos sobre todas as colunas, incitara ao 

voto, como sempre fizera (“ O dever dos homens de Bem”, lia-se a 21 de junho), 

inovaria, ao introduzir pela primeira vez, no dia seguinte ao ato eleitoral, uma expressão 

de felicitação celebrativa: “ Viva O Partido Republicano”. Esta era seguida de dois 

extensos subtítulos: “ A eleição de ontem- Vitória sobre os governamentais em doze 

freguesias- Grande vitória sobre os progressistas em 29 freguesias da cidade (todas 

menos três sic) - 3770 votos do republicano mais votado contra 975 do progressista 

mais votado- Confronto com a última eleição-quem salvou o regímen- Deputados por 

Lisboa eleitos por Chapeladas de fora das novas portas”; “ O Partido Republicano e os 

partidos monárquicos receberam ontem uma grande lição. Apesar dos recenseamentos 

falsificados, apesar da precipitação dos trabalhos, teve o governo de recorrer às 

chapeladas de fora da capital para não se elegerem deputados republicanos por Lisboa. 

O Partido Republicano há-de compreender esta lição e desempenhar-se das 

responsabilidades que ela impõe” 

Note-se que na nossa amostragem a expressão “ Viva” tinha surgido em poucas 

ocasiões e nunca recaíra diretamente sobre o partido republicano português48.  

Neste ano de 1904 também o Vanguarda pela primeira vez (sob direção de 

Magalhães Lima) destacava as eleições, por intermédio de 2 títulos sobre todas as 

colunas, cobrindo os confrontos com a polícia na manifestação republicana de 20 de 

junho: “ O Comício de Ontem” com subtítulo: “ Apresentação dos candidatos do partido 

ao povo de Lisboa- censuras, brutalidades (…)”. A 26 de junho, incitava ao voto: “ À 

urna pela liberdade! À urna pela independência e soberania nacional. À urna pela 

República”. 

                                                 
48 No Vanguarda lê-se em título “ grande”: a 10, 12 e 17 novembro de 1892,“ Viva a Pátria! Viva a Nação 
Portuguesa! Abaixo a Aliança Inglesa!”; a 24 de junho de 1893, “Viva a Espanha! Viva Portugal!”, a 3 de 
março 1898,Viva a Pátria! Viva a Liberdade”. 
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5. A reorganização do partido e a prática de intitulação 
“grande” no jornalismo republicano: a unidade partidária e a 
uniformização do modelo de intitulação (1904 – 1906) 

Os historiadores têm chamado à atenção para o esforço de relançamento do 

partido republicano, nos anos de 1902-03, realçando o regresso à vida política ativa de 

António José de Almeida, bem como a adesão ao republicanismo de Bernardino 

Machado, ex-deputado e ministro pelo partido regenerador. 

Vasco Pulido Valente salienta que “ a obra de reorganização do Partido esteve 

ligada desde o princípio a outro impulso estratégico decisivo: o recomeço da luta 

eleitoral”. Localizando-a temporalmente: “ a decisão de abandonar a tática 

abstencionista de 1896 foi tomada em outubro de 1903”. Explicando ainda a 

importância desta resolução: “ as campanhas eleitorais visavam um duplo objetivo. Para 

começar exigiam e justificavam um imenso esforço de propaganda (…). Estas 

atividades duravam semanas e, às vezes, meses. (…). A luta eleitoral fornecia ainda 

uma excelente oportunidade para «desmascarar» o regime”49.  

O certo é que o partido republicano chegou a 1904 com novo fôlego e na capital 

o O Mundo foi quem melhor protagonizou no jornalismo diário a dinâmica de mudança.  

O jornal de França Borges tendera, até 1903, a elevar a título “ grande” as 

campanhas de demolição das instituições monárquicas, e só excecionalmente as 

atividades do partido. Este surgira em 1900 pela mão dos deputados republicanos no 

Porto, na participação nos sucessivos atos eleitorais, em alguns protestos e (à 

semelhança da imprensa radical na década de noventa) no regular destaque dos 

atropelos monárquicos à liberdade de imprensa.  

No que respeita a este último sector de atividade partidária o O Mundo 

evidenciara-se. Através dos títulos “ grandes” e em extensos subtítulos, o jornal de 

França Borges “cultivou” este campo de “luta” monárquico-republicano, centrado no 

protagonismo partidário da imprensa, que atrás recenseámos.  

Lembremos que à exceção do Vanguarda, e apenas por uma vez, em 1900, 

nenhum outro jornal da nossa amostragem, “ elevaria” a título grande a temática. 

                                                 
49 In  op.cit., pp.57-58. 
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Seria ainda o O Mundo quem timidamente começa a elevar a título “grande” a 

atividade interna partido, realçando o protagonismo político de alguns “ notáveis”.  

Logo a 7 de janeiro 1902, é o O Mundo quem informa com o devido destaque 

sobre a realização do “ Congresso do Partido Republicano” (sobre todas as colunas), e a 

13, sobre duas colunas, publica o “ Manifesto do Dr. Eduardo de Abreu”50 . No ano 

seguinte, o jornal destaca em título, sobre três colunas, a 22 de julho, sobre o regresso 

do notável “Antonio José d'Almeida” (e em subtítulo: “ Sua Chegada a Lisboa”) noticia 

ilustrando-o com retrato do correligionário. No final do ano, no dia seguinte à adesão ao 

republicanismo de Bernardino Machado, escreve sobre todas as colunas: “A conferência 

do Sr. Dr. Bernardino Machado”, com o subtítulo: “ Como se pode salvar a nação- 

Declarações importantíssimas- A situação de Portugal”( 1 de Novembro). A 22, sobre 

duas colunas, o político surgia de novo em antetítulo, “Dr. Bernardino Machado”, e no 

título, “A Segunda conferência”, seguida de subtítulo. Saliente-se que era a primeira vez 

nas nossas amostragens que uma conferência republicana era destacada desta forma.  

Se excetuarmos as referências em subtítulo, em 1900, aos deputados 

republicanos no Parlamento, até 1903, encontramos apenas “meia dúzia” de destaques a 

figuras do partido51. Em 1900, este jornal destaca em título “ grande”, em janeiro, por 

duas vezes, o falecimento de Alves Correia (sobre todas as colunas), e em abril, Manuel 

de Arriaga (subtítulo, “Declarações do presidente Kruger ao Sr. Dr. Manuel Arriaga”). 

Em 1901, no contexto da luta anticlerical em torno do “caso Calmon”, Afonso Costa 

surge pela primeira vez em evidência (a 2 de maio, sobre todas as colunas: “ As 

Manifestações ao Sr. Dr. Afonso Costa”). No ano seguinte, a duas colunas, o O Mundo 

destaca Eduardo Abreu, a 13 de janeiro, e de novo Afonso Costa (“ A nossa querela 

contra o Juiz Veiga- Dr. Afonso Costa”, 14 de abril). E é tudo. Em quatro anos, por seis 

vezes, destacam-se em título correligionários.  

Porém tudo muda em 1904. Nesse ano, 25 títulos “grandes” destacam 

individualmente “notáveis” do partido republicano. Catorze recaem sobre Bernardino 

Machado, e só este tem direito, por três vezes, a título sobre todas as colunas: “ A 

                                                 
50 Político republicano recém-eleito para o novo diretório saído do congresso deste ano, médico, ex-
deputado progressista que aderira ao partido em 1890. 
51 Note-se que apenas aqui colocamos os títulos sobre mais de uma coluna que explicitamente inserem a 
referência a uma individualidade. A título de exemplo, a 2 de novembro de 1901, um título a duas 
colunas, “ Cristianismo e Clericalismo”, encimava carta de Teófilo Braga, não sendo contabilizado aqui. 
No mesmo sentido, a 29 de abril de 1901, a abertura do Centro Escolar Afonso Costa, que ocuparia 
extenso artigo, na página 1 e 2 do jornal, não tinha direito a título sobre mais de uma coluna. 
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conferência do Dr. Bernardino Machado”, com subtítulo “ O libelo do 

constitucionalismo” (24 de janeiro); “ Grandiosa manifestação”, subtítulo, “ Mais de 

15.000 pessoas saúdam o Dr. Bernardino Machado- o povo de Lisboa é republicano” 

(30 de janeiro); “ A consagração do Dr. Bernardino Machado” (31 de janeiro).  

Nos restantes títulos “ grandes” que destacam figuras do partido encontramos: 

Teófilo Braga (a 4 colunas, a 25 de janeiro, antetítulo, “ A União republicana”, seguida 

de título, “ Conferência do Dr. Teófilo Braga”); “António José de Almeida” (a duas 

colunas, a 22 de junho); “Manuel de Arriaga” (a duas colunas, a 24 de junho); “Paulo 

Falcão” (a duas colunas, 25 de junho); Afonso Costa ( por três vezes, a 20 de junho, em 

subtítulo, sobre todas as colunas, “ Prisão Sr. Dr. Afonso Costa”, a 12 de agosto, “ 

Afonso Costa, Documento Jurídico”, seguido subtítulo, a 12 de agosto,52); Higino de 

Sousa (3 colunas, “ Dr. Higino de Sousa a sua morte”, 28 de julho); Guerra Junqueiro 

(duas colunas, titulo, “Guerra Junqueiro”, subtítulo, “ A entrevista com D. Luis 

Morote”, 31 de agosto) Magalhães Lima, com direito a dois títulos, (ambos a duas 

colunas, “ Magalhães Lima”, “ Festa de Magalhães Lima, respetivamente, a 18 e 19 de 

dezembro). 

Neste ano de 1904, o Vanguarda retoma, ainda que moderadamente, a prática do 

título “ grande”. Porém esta não recai nem em campanhas “ exclusivas” de denúncia das 

instituições monárquicas, nem em títulos eminentemente celebrativos. À semelhança do 

O Mundo é o partido republicano, e a atividade dos seus notáveis, o alvo preferencial 

dos títulos grandes do Vanguarda.  

Em janeiro começa por assinalar a revolta fracassada do Porto, “ 31 de Janeiro 

(1891-1904) ”, sobre 4 colunas, (ilustrada com uma composição de croquis de retratos 

de correligionários), e no dia seguinte, sobre todas as colunas o mesmo título, é seguido 

de extenso subtítulo: “ À memória de Elias Garcia- No cemitério do Alto de S. João- 

Manifestação proibida- A celebração da festa no 4º Aniversário da Escola 31 de Janeiro 

(…)- A sessão solene na Associação dos Lojistas- Manifestação a Bernardino Machado- 

Vultos do partido republicano- Na estação do Rossio- Despedida entusiástica- Várias 

Notas”. Neste ano também o O Mundo destaca esta efeméride, que surgira pela última 

vez, neste formato, em 1901. 

                                                 
52 Afonso Costa aparece mais, mas não isoladamente, como por exemplo a 2 colunas, no subtítulo “ 
Conferências que hoje realizam os Srs. Drs. Bernardino Machado e Afonso Costa. 
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Sem seguir ainda a linha de “agitação” política presente no O Mundo, o 

Vanguarda não deixaria de registar em destaque - sempre no dia seguinte- três 

mobilizações partidárias que ocorrem neste ano. Assim, a 22 de fevereiro, refere a todas 

as colunas “ Abaixo os impostos! Viva a Liberdade”, subtítulo, “ O comício ontem”. Há 

mais de cinco anos que o Vanguarda não assinalava em título nenhum protesto 

organizado pelo partido, este enquadrava-se na campanha contra o aumento de impostos 

a que o O Mundo dedicara, desde 6 de fevereiro, 9 títulos “grandes”. Sete destes, sobre 

duas colunas (a 6 de fevereiro convocam o comício, “ Abaixo os impostos”; a 7, “ 

Comício Adiado”, por causa de temporal; a 9 “ O Comício do Porto”; a 19, “ Ao Povo 

de Lisboa” e “ Contra as Propostas da Fazenda”, a 20 “ Abaixo os impostos”), dois, 

sobre todas as colunas (procurando mobilizar, a 21, “O Dever de Hoje- Ao Comício!”, 

dando conta do resultado, “Imponentíssima Manifestação”, a 22). O tema prosseguiria 

no O Mundo com outras iniciativas. 

Em março, o Vanguarda tornaria a intitular, sobre todas as colunas, um protesto 

(“ A Manifestação de Ontem”, a 15), assinalando a adesão do comércio da capital á 

iniciativa da Associação de Lojistas de Lisboa, contra os impostos indiretos. Mais uma 

vez o O Mundo, distinguia-se pelo número de destaques dados. Nos quatro dias 

anteriores (entre 11 e 14) publica caixa a duas colunas incitando os comerciantes a 

aderir ao protesto (com título: “Ao Comércio”). 

Por último relembremos que o Vanguarda neste ano também inovara ao 

conceder 2 títulos grandes às eleições de junho. 

Este esporádico “destaque” em título, de alguns aspetos da vida do partido 

republicano, seria acompanhado por uma invulgar “ cobertura” de várias homenagens 

ao director do Vanguarda, Magalhães Lima, cujo ponto alto terá sido o banquete, no 

Real Coliseu de Lisboa, com a presença de mais de 300 pessoas ( em 18 de dezembro de 

1904). Entre 19 e 31 de janeiro, o jornal elevara a título grande (três deles sobre todas as 

colunas) por doze vezes o seu diretor. Em 1905 o nome de Magalhães Lima ainda seria 

destacado em título “ grande”, por mais três vezes, em janeiro, e uma outra, em 

dezembro.  

Estamos pois em condições de afirmar que o jornalismo político republicano, e 

não só o praticado pelo O Mundo, estava a mudar em 1904. 
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 No que toca ao jornal de França Borges, o intensificar do uso titulo “ grande”, 

nos dois anos seguintes ( ver Tabela VIII) teve como contraponto uma maior dispersão 

temática (ver Tabela X). O que significou um gradual abandono da intitulação 

circunscrita a um, ou dois, alvos propagandísticos (como as “ grandes” campanhas 

“monopolizadoras” dos títulos anuais do início do século), e a adoção de uma prática de 

intitulação que inscreve com maior regularidade o “ facto” político atual, através da 

“cobertura” política informativa mais diversificada.  

Para quem procura apresentar uma análise sistematizada dos títulos “ grandes” 

dos jornais é por demais evidente a crescente dificuldade em circunscrever e fazer 

corresponder esta prática a“ campanhas” temáticas precisas.  

Vasco Pulido Valente assinalou que para a monarquia “ o mais prejudicial de 

todos os escândalos foi, sem dúvida, a chamada «questão dos tabacos» ” destacando “ 

as suas perversas complexidades” que no espaço de um ano (1905-06), se saldaria pela 

queda de dois governos, uma cisão do partido progressista, liderada por José Alpoim 

(Dissidência Progressista), e o regresso á política ativa de João Franco, dissidente do 

partido regenerador, agora à frente de um revigorado Partido Regenerador Liberal. 

 A negociação de um novo contrato do Estado para a exploração do negócio dos 

tabacos (um dos mais rentáveis ramos da indústria portuguesa) é consensualmente 

apresentada como tendo despoletado, no seio da família monárquica, um gravoso 

momento de tensão e divisão, que tornaram o “ rotativismo inoperante”53. 

Já atrás assinalamos 1905 como um ano de mudanças assinaláveis na prática de 

intitulação de vários jornais da nossa amostragem. O mesmo acontece com o 

Vanguarda que, neste ano de 1905, recuperaria em definitivo a prática de intitulação 

abandonada em 1898. Seguindo de perto a partir daqui o O Mundo no uso de títulos “ 

grandes” ( veja-se Tabela VIII) no recurso a subtítulos ( veja-se Tabela XIII) e no 

conteúdo combativo e mobilizador .  

É também neste novo “ caldo” político- jornalístico que o O Mundo vai 

reafirmar a sua vertente “ informativa” através de uma “cobertura” mais sistemática dos 

sucessivos “ escândalos” da monarquia. E é fácil elencar, a partir dos títulos “ grandes” 

do O Mundo, os momentos mais críticos da governação monárquica.  

                                                 
53 In op. cit., p. 36. 
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O “escândalo” dos tabacos surge proeminente nos títulos deste jornal, do 

segundo semestre de 1904 até ao primeiro de 1906. Veja-se por exemplo o título sobre 

todas as colunas, com um “tipo” de letra “garrafal”, a 18 de julho de 1904,“ O Contrato 

dos tabacos”, com subtítulo explicativo, “ O negócio à porta fechada. Empréstimo de 

sessenta e tantos mil contos”, seguidos de citações. O jornal insere ainda inúmeros 

títulos grandes sobre reportagens dos debates na câmara dos deputados. É o caso do 

título sobre cinco colunas que cobriu, a 27 de abril de 1905, a apresentação pelo 

governo de um novo contrato dos tabacos, na câmara dos deputados, onde se lia: “ A 

comédia da ressurreição”, com subtítulo, “A sessão de ontem da câmara dos deputados- 

o ressurgimento do Sr. José Luciano”). Cobertura que se estende às sessões da câmara 

dos pares. Vejam-se os títulos: de 26 de agosto, a cinco colunas, lia-se, “ O Charco”, 

com subtítulo, “A Crise Política na Camara Alta”; de 29 de agosto de1905, sobre todas 

as colunas, “ A Política e os Tabacos”, com subtítulo “ A exautoração do governo pelo 

Sr. Dantas Baracho”). 

O O Mundo destaca de forma mais sistemática as sucessivas crises 

governamentais. Lembremos aqui dois desses momentos: no início de maio de 1905, a 

crise que resultaria na dissidência do ministro da justiça, José Maria de Alpoim, que 

levaria consigo seis deputados progressistas, dando origem a novo agrupamento 

parlamentar e a uma remodelação governamental. Lia-se no O Mundo a propósito, a 9 

de maio, sobre cinco colunas: “ Situação Política”, com subtítulo: “ O governo 

exautorado por correligionários”. E, dois dias depois, em título sobre 3 colunas: “ A 

Crise”, com subtítulo: “ O negócio dos tabacos Expulsa um Ministro. Refira-se um 

segundo momento de crise que levou à dissolução das cortes, a 10 de setembro (que o 

jornal logo a 21 de agosto já colocara como hipótese, em sugestivo titulo, “ Venha a 

Dissolução!”), após algumas cenas de “ pugilato” na câmara alta. Lia-se sobre todas as 

colunas no O Mundo, no dia 11: “ Abaixo o contrato- Traição!”, e em subtítulo “ Em 

ditadura permanente- O segundo adiamento das cortes- por causa do contrato- traição- 

Abaixo o crime e abaixo o governo”. E no dia seguinte, também sobre todas as colunas, 

escrevia o jornal, “ Em Pleno Absolutismo”. 

A “ crise dos tabacos” não deixaria de proporcionar ao recém- remodelado 

partido republicano um novo ímpeto combativo, e desde logo no campo eleitoral. As 

eleições de 12 de fevereiro de 1905 - que consagrariam, uma vez mais, o partido do 

governo - seguiriam no campo da intitulação a lógica que já presidira ao ato eleitoral do 



146 

 

ano anterior, isto é, seriam no O Mundo previamente acompanhadas de “ campanha” 

eleitoral (o primeiro título, surgiria logo a 27 de janeiro, sobre duas colunas, “ Os 

Republicanos e as Eleições”), ocupando de 23 títulos “ grandes” (13 sobre todas as 

colunas).  

Porém este acto eleitoral apresentaria uma nuance provocada pelo impacto 

público dos “ atropelos” registados na eleição do Pinhal da Azambuja  que permitiriam 

uma “ vasta” campanha pós-eleitoral, denunciadora dos vícios de corrupção política da 

monarquia liberal. Noticiada logo a 15 de fevereiro, em título sobre todas as colunas, “ 

O Grande Roubo”, com curioso subtítulo que associava a burla eleitoral a um caso de 

interesse humano que corria em toda a imprensa (em volta de um casal de 

falsificadores), lia-se então: “ A obra de Madame Humbert. A Eleição de Lisboa 

torpemente roubada (…)”. O assunto seria sustentado nos dias seguintes com títulos 

sobre todas as colunas: a 15, o título, “ Lisboa Afrontada”, e o subtítulo: “ Eleição Feita 

por salteadores”; a 16, “ Não Esqueçamos!”. No dia 18, a temática saltava para uma 

“caixa” a duas colunas, com título, “O Dever do Povo”, onde se lia: “ A cidade de 

Lisboa está ainda a desagravar-se do insulto que lhe foi lançado por meio do 

pinhal da Azambuja e da Lourinhã, com o indecoroso roubo dos diplomas aos 

deputados por ela eleitos. A população de Lisboa não pode nem deve conformar-se 

com essa vergonha, cabendo-lhe a obrigação de se opor a que os eleitos pelo pinhal 

da Azambuja e pela Lourinhã ocupem os lugares dos seus verdadeiros deputados 

Um povo com brios não esquece os agravos que lhe são feitos; vinga-os, 

desforça-se deles. É preciso acabar com a lenda de que o povo de Lisboa não tem 

vitalidade nem força. É preciso que ele demonstre que não esqueceu o ultraje e que 

está disposto a castiga-lo. A primeira prova que ele tem de dar é na próxima 

quinta-feira, 23. Nesse dia, apurar-se-á oficialmente no largo do Pelourinho a 

grande, a cínica, a indecorosa batota com que se pretendeu esmagar o voto livre da 

capital. Os verdadeiros deputados por Lisboa irão a essa assembleia, a pugnar 

pelos direitos que a cidade lhes conferiu e que indignos salteadores lhes 

arrancaram. À população de Lisboa corre o dever de nesse dia mostrar que se 

encontra de coração com os deputados que elegeu. O povo da capital deve nesse 

dia, por meio duma grande manifestação, mostrar que soube o que fez quando 

elegeu os homens inteligentes e honestos e que não está disposta a abdicar da 
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vontade que traduziu por meio de voto” 54. A 23 março, numa nova caixa, com título 

sobre duas colunas, “A Eleição Lisboa”,  lia-se de novo: “ compareça pois, o povo, no 

julgamento de amanhã para ver como são julgados os seus mais sagrados direitos”. 

No entanto, o O Mundo já não bramia solitário, o circunspecto Vanguarda 

acompanhava-o. Escrevia este jornal em título sobre 4 colunas:“ No Pinhal 

d’Azambuja”, com subtítulo: “Como se fazem as eleições em Portugal”?. E no dia 25 de 

março, sobre todas as colunas: “ A Burla sancionada pelo regímen”, com subtítulo “ A 

vitória dos bandoleiros”.  

No dia 10 de setembro, o Vanguarda acompanhava já o esforço mobilizador do 

O Mundo, escrevendo sobre todas as colunas um título arrebatado: “ Ao Comício! Ao 

Comício de hoje, Cidadãos!”, com subtítulo: “ Protesto contra a imoralidade, o 

peculato, a corrupção, o roubo, a tirania e a morte”. Reportando, no dia seguinte, sobre 

todas as colunas o título “ O Comício de Ontem”. 

Daqui para a frente, a reclamada unidade republicana tinha no campo 

jornalístico um valioso suporte: a crescente homogeneidade na forma e no conteúdo dos 

títulos que recaem sobre os acontecimentos da atualidade. E veja-se a coincidência nos 

destaques, por exemplo, na cobertura da receção a Manuel de Arriaga, no porto de 

Lisboa (no Vanguarda a 6 de setembro, sobre duas colunas, lia-se, “ Manuel de 

Arriaga”, com subtítulo: “ A imponente receção ao venerando caudilho da democracia 

(…)”,  e, no mesmo dia, o O Mundo, no mesmo formato, escrevia, “ Manuel de 

Arriaga”, com subtítulo “ Uma Imponente manifestação”). Semelhante era também o 

destaque dado pelos dois jornais ao comício contra o “ negócio dos tabacos”, de 19 de 

novembro, organizado pela dissidência progressista, que contara com a intervenção do 

republicano Brito Camacho. O Mundo, no dia seguinte, não hesita em noticiar, no título 

sobre 5 colunas “ O comício de ontem”, subtítulo, “Uma manifestação republicana”, e o 

Vanguarda, sobre 4 colunas, explicaria: “ O Comício de ontem”, com subtítulo: “ 

Manifestação promovida pelos monárquicos que se converteu em republicana”.    

Não significava esta tendência que os jornais se tornassem indistintos. O O 

Mundo manteve mais vivo o tom mobilizador em torno de todas as iniciativas 

republicanas: à manifestação de setembro, não concedeu como o colega apenas 2 títulos 

“ grandes”, mas 4. E no comício republicano, de 10 de dezembro, contra o “ negócio 

                                                 
54 Bold no jornal. 



148 

 

dos tabacos”, não se ficou pela cobertura jornalística (como sucedeu ao Vanguarda, em 

título a 11, sobre todas as colunas, “O Comício de Ontem”, com subtítulo, “ 

Imponentíssima manifestação republicana. O Povo proclamando a substituição do 

regímen”), mas elevou por vários dias a manifestação republicana através de 6 títulos 

sobre todas as colunas, convocando o “ Povo de Lisboa”. Mas sobretudo o O Mundo 

envolveu-se noutras mobilizações de rua, ausentes no Vanguarda, como a de 10 de 

agosto, a duas colunas e em texto corrido, sob título “ Dr. Affonso Costa, Convite”, que 

incitava o “ povo de Lisboa” a “receber” este notável na gare do Rossio (informando no 

dia seguinte, em título de igual formato, sobre “ Grande manifestação Republicana”). 

Estamos pois em condições de afirmar que seria um erro avaliar os títulos 

grandes do jornalismo republicano apenas pela ótica do tratamento dos “insucessos” 

monárquicos. Em particular no O Mundo o destaque da vida partidária tendeu a ganhar 

relevo por via de temáticas diversificadas. 

Desde logo os títulos “ grandes” que recaem nos “ notáveis” do partido 

republicano, não só se mantêm no ano de 190555, como ganham novo vigor, no ano de 

1906, quando no total anual de 284 títulos grandes, 60 recaem na evocação do nome de 

um correligionário. Na verdade, 52 destes títulos “ grandes” pertencem a uma secção 

diária do jornal, lançada em 1 de janeiro desse ano, intitulada “ Republicanos” ( sempre 

seguida do nome de um correligionário,e ilustrada com retrato). Caberia a Teófilo Braga 

inaugurar esta “ galeria”, onde desfilariam figuras de distinto peso e estatuto partidário 

(desde Manuel de Arriaga, Feio Terenas até José Bessa de Carvalho, Bernardino dos 

Santos Carneiro, Domingos Coelho da Silva, etc.).  

No ano de 1906, a presença da “ vida” partidária nos títulos “ grandes” 

correspondeu ainda à introdução de nova temática até aqui ausente dos jornais da nossa 

amostragem: a explícita nomeação de centros republicanos e de outras atividades 

internas do partido. Pela primeira vez surgem destaques sobre inaugurações de centros 

republicanos (lia-se: em 29 de janeiro, sobre todas as colunas, “ Pela república”, com 

subtítulo, “ Em Coimbra- A Inauguração do Grupo Académico Republicano- Uma festa 

brilhantíssima- entusiasmo da mocidade republicana”; em 4 de fevereiro, “ Discurso do 

Sr. Dr. Antonio Jose de Almeida”, com subtítulo: “Inauguração do Centro Republicano 

Académico de Coimbra”, sobre 4 colunas; em 2 de agosto, antetítulo “ Centro”, título, “ 

                                                 
55 Em 1905 em destaque de título e de forma individualizada: Bernardino Machado, 4 vezes, Manuel de 
Arriaga, 2 vezes, Alves Correia, 1 vez, Afonso Costa, 1 vez.  
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António José de Almeida”, subtítulo, “ A festa inaugural- Brilhante sessão solene”, 

sobre 2 colunas), informações sobre a atividade dos centros (em 5 março, “ Pela 

República”, com subtítulo, “ A Nova instalação do Centro Eleitoral Democrático de 

Lisboa- Sessão Solene”, sobre duas colunas), ou iniciativas de caracter recreativo/ 

educativo de grupos de correligionários (em 7 de abril, “ Portugal e França”, sobre duas 

colunas, com foto de grupo de estudantes promotor de excursão; em 14 de maio, “ A 

excursão Académica a Paris”, sobre 4 colunas; em 1 de setembro, “ Excursão a Torres 

Vedras”, sobre duas colunas).  

Esta vertente de intitulação ganharia no O Mundo maior expressão em 1907. E 

vejam-se os títulos que recaem sobre inaugurações de centros republicanos, como os 4 

títulos que referem o Centro Republicano João Chagas (a 2 colunas, em 18, 19, 20, 23 

de fevereiro), os 2 títulos que nomeiam, o Centro Republicano Dr. Celestino d'Almeida 

(a 2 colunas, em 2 de março) e o Centro Republicano Dr. Bernardino Machado (a 3 

colunas, em 11 de março). A estes juntam-se os títulos que se referem à atividade 

eleitoral, recreativa e educativa das estruturas partidárias: 2 títulos, a duas e três colunas, 

sobre “ Centro Eleitoral Republicano de Belém (em 26 e 27 de março); ou ainda, os 

títulos diversos, sobre duas colunas, “Sociedade Promotora de educação popular de 

Alcântara”, a duas colunas (em 21 de outubro), “ Escola Francisco Grandella em 

Aveiro” (em 22 de outubro), “Inauguração da escola do Centro Capitão Leitão” (em 28 

de outubro), “ Em Alcântara”, sobre inauguração Escola Bernardino Machado (em 11 

de novembro) e ainda o destaque “ Uma festa republicana” (em 2 de dezembro). 

Assim, desde 1904 a imprensa republicana da nossa amostragem vinha 

modificando a sua postura de intitulação, e não era apenas visível no recuo do “ peso” 

das suas campanhas “exclusivas” ou numa mais abrangente cobertura da luta política 

monárquica, coincidia ainda com um maior relevo dado ao protagonismo do “ partido” 

na atualidade política 

E veja-se o tratamento dado pelo O Mundo às eleições gerais de 29 de abril de 

1906. A novidade não se encontrava no número de títulos que lhe dedicou (8 títulos “ 

grandes”), no renovado cuidado gráfico com que revestiu esta campanha eleitoral ( e 

veja-se a sua primeira página de 22 de abril, totalmente ocupada por composição 

fotográfica com os retratos dos 15 candidatos republicanos) ou valorizou o seu carácter 

competitivo. E em vez de luta eleitoral chamou-se-lhe “ batalha”: a 29 de Abril, sobre 

todas as colunas lia-se “A Batalha de Hoje”, e em subtítulo: “ A Eleição que hoje se 
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realiza é, especialmente em Lisboa, uma luta entre as instituições vigentes e o povo. As 

condições especialíssimas em que vive o Partido Republicano em Portugal dão a maior 

importância ao resultado dessa luta. O regímen, colocando o nosso Partido fora da lei, 

não tem querido vê-lo representado no parlamento, e quer, ainda desta vez, através de 

tudo, contrariar a vontade do povo. O resultado da eleição de hoje será a vitória ou a 

derrota do povo. Vencido este por aqueles que gozam já tantos privilégios, ele será mais 

do que nunca oprimido e espoliado. Que o povo, pois, se defenda, defendendo os seus 

direitos! Que todos os adversários do despotismo votem nos candidatos republicanos e 

procurem por todas as formas fazer vingar a sua eleição!”.  

A maior novidade desta cobertura eleitoral foi a introdução de fotorreportagem 

no período de rescaldo eleitoral, já sob o impacto dos acontecimentos resultantes do 

apuramento dos votos republicanos.  

Com os republicanos exultantes perante o crescimento do seu eleitorado, apesar 

de não elegerem qualquer deputado (a 2 de maio lia-se no O Mundo, sobre todas as 

colunas, o título, “A Marcha de Uma Ideia”, e em subtítulo: “ A votação republicana, 

segundo as notas oficiais, aumenta num ano, mais de 5:000 votos  nos círculos de 

Lisboa”), a revelação, à última hora, que a eleição do deputado republicano, Bernardino 

Machado, pela assembleia do Peral, se devera à intervenção do governo, por meio de 

uma “ chapelada”, suscitaria forte indignação. Esta resultaria em graves incidentes na 

estação de comboios do Rossio, no dia 4 de maio, à “ chegada” de Bernardino à capital 

para renunciar ao “lugar oferecido” pelo partido do governo. Nunca no período que 

estudamos uma tomada de posição pública revestira a política de tão grande sentido 

moralizador. 

Logo no dia seguinte, num título sobre todas as colunas lia-se: “Um Trecho da 

Rússia”, e em subtítulo, “À Chegada do Dr. Bernardino Machado- A polícia espancando 

o povo brutalmente – dezenas de pessoas feridas – Nos hospitais e nas farmácias”. O 

confronto saldar-se-ia com um morto, mas “este” não chegaria a título. Uma “ 

Declaração-Protesto”, a duas colunas, assinada por Afonso Costa, Alexandre Braga, 

António José de Almeida e João José de Freitas, denunciava a atuação da polícia 

exigindo inquérito. O impacto destes acontecimentos ficaria patente num incidente 

ocorrido dois dias depois, na praça de touros do Campo Pequeno, em Lisboa, quando os 

espectadores ovacionaram Afonso Costa, virando as costas à família real também 

presente no recinto. No O Mundo, sobre todas as colunas lia-se a propósito:“As 
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Façanhas dum Assassino”, e em subtítulo: “Grande Manifestação ao Dr. Afonso Costa 

no Campo Pequeno – O estado dos espíritos. 

Os confrontos entre os republicanos de Lisboa e a polícia não eram novidade, 

mas tinham ganho uma nova dimensão neste episódio, e desde logo na “faceta” que aqui 

nos tem vindo a deter, isto é, na imposição por meio do jornalismo diário de uma 

“leitura” sobre a atualidade favorável à causa republicana.   

Em maio de 1906, o recurso ao título “ grande” para descrever a “violência” 

praticada pelas autoridades policiais sobre os republicanos não se cingia já aos jornais 

partidários, Vanguarda e O Mundo, agora era a vez do O Século (que como vimos 

tendera a ser tão parco na utilização do título para denúncia de arbitrariedades 

monárquicas) a fazer “ saltar” esta temática para a sua primeira página, em título a 2 

colunas, esta temática: “ Na estação do Rossio”, e em subtítulo: “ A chegada a Lisboa 

do Sr. Dr. Bernardino Machado – Tumultos e conflitos gravíssimos – muitas pessoas 

feridas. O rossio e Largo de Camões em estado de sítio – 70 pessoas curadas nos 

hospitais e nas farmácias” ( 5 de Maio).  

Note-se que o O Século tinha coberto as eleições de 29 de abril de forma 

invulgar, concedendo um título sobre todas as colunas, no dia da eleição, que enfatizava 

o carácter competitivo destas56. 

A cobertura do O Século do “4 de Maio” permite afirmar que em termos da luta 

política, travada no campo da “ enunciação”, o republicanismo ganhava terreno com 

este novo aliado.  

Na verdade, vários protestos sociais, acompanhados pelo confronto violento com 

a polícia, vinham ocorrendo desde a viragem do século. D. Palacios Cerezales, no seu 

estudo sobre a atuação policial nos protestos populares, considera que a conflituosidade 

nas ruas tendeu a aumentar desde 1900, “ com um polo no movimento operário e outro 

no radicalismo republicano” 57.  

Convém frisar que os confrontos com a polícia só assumem relevo nos destaques 

em título no ano de 1906.  

                                                 
56 O O Século cobriria de forma semelhante as eleições de 19 de agosto de 1906, com um único título, 
sobre todas as colunas: “As Eleições de Hoje”, com subtítulo: “Candidatos por Lisboa”, com a mesma 
composição gráfica, embora confrontando os candidatos republicanos com os candidatos do partido 
regenerador liberal.  
57 Diego Palacios Cerezales, Portugal à Coronhada, Protesto Popular e Ordem Pública nos Séculos XIX 
e XX, Lisboa, Edições tinta-da-China, 2011, p.177. 
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Em abril de 1900, no conflito laboral dos pescadores de Sesimbra, com os 

armadores, a dispersão do piquete de greve pela polícia, saldar-se-ia por duas mortes. O 

assunto não chegaria a título em nenhum dos nossos jornais, e muito menos seria 

colocado como“ questão” pertinente por deputados no parlamento. O mesmo sucederia, 

em setembro de 1902, com as duas mortes que decorrem de confrontos entre a polícia e 

os operários tecelões de Gouveia que se encontravam em greve. O assunto é tratado 

amplamente na imprensa, mas sem direito a título “grande” ou a interpelação no 

parlamento.  

Diferente tratamento jornalístico tiveram dois confrontos graves com a polícia, 

emas apenas no O Mundo. Em 1901, em pleno “caso Calmon” a inesperada onda 

anticlerical de âmbito desconhecido (com manifestações em Castelo Branco, Covilhã, 

Viana do Castelo, Évora, Bragança, Guarda, Faro, etc.) resultaria em Setúbal no 

apedrejamento de uma igreja durante a celebração do culto, que suscitaria intervenção 

policial e saldar-se-ia com dois mortos e numerosas prisões. O O Mundo traria o tema 

para título “grande”, a 27 de março (“ Os acontecimentos de Setúbal”), e na câmara dos 

pares o chefe do governo regenerador, Hintze Ribeiro, recebia apoio do líder 

progressista, Luciano de Castro, pelas medidas tomadas.  

Já em 1903 os “acontecimentos de Coimbra”, que atrás referimos, assumiram 

aspeto mais sério, com um balanço de quatro mortos e diversos feridos resultantes dos “ 

disparos” da polícia, nos dias 11 e 12 de março. O O Mundo, mais uma vez “ destaca” 

em título o tema, enquanto nas duas câmaras do parlamento os monárquicos 

independentes, Augusto Fuschini e Dias Ferreira, conferem pela primeira vez, “ valor 

político às mortes algo que não havia sido conseguido durante os anos anteriores”58. 

No entanto, o impacto dos acontecimentos do “4 de Maio” foi bem maior. No 

quadro do ato eleitoral a denúncia da repressão permitiu destacar não só carácter 

ilegítimo das instituições monárquicas como legitimar como meio de intervenção 

política o recurso à rua. 

Não sendo este o tema do nosso estudo, é de realçar a “agonia” do último 

governo rotativista chefiado por Hintze Ribeiro (que tomara posse, há pouco mais de 

um mês, a 21 de março), marcada pelo romper do pacto rotativo no contexto não só do 

                                                 
58 Idem, p. 195. 
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“escândalo” dos tabacos como do papel do revigorado movimento republicano 

mobilizado na “ rua” em defesa de princípios eleitorais. 

Não podendo nós acompanhar toda a temática dos títulos “ grandes” de política 

nacional, cabe porém realçar que, no segundo semestre de 1906 e no primeiro de 1907, 

a atuação da “ rua” passaria a constituir assunto determinante da luta política. 

A tentativa de recomposição das forças monárquicas, na primavera de 1906, com 

a constituição de uma coligação entre progressistas e regeneradores liberais, catapultaria 

João Franco para o governo, a 19 de maio. A promessa de uma governação liberal, 

assente na tolerância e liberdade, contida no anúncio público do programa do governo 

de chefe do partido regenerador liberal (em 25 de maio), entre outros aspetos, seria 

acompanhada pela mudança da política eleitoral monárquica, permitindo aos 

republicanos, eleger quatro deputados a 19 de agosto (Afonso Costa, António José de 

Almeida, João de Meneses e Alexandre Braga).  

 Ainda não tinham decorrido dois meses sobre a abertura da nova legislatura, 

quando, a 20 de novembro, o governo levanta a questão dos “ adiantamentos” à casa 

real, suscitando uma agitada sessão no parlamento, protagonizada por Afonso Costa 

(ficaria célebre a sua intervenção, “Por muito menos do que fez o Sr. D. Carlos, rolou 

no cadafalso a cabeça de Luís XIV”), que acabaria com a expulsão de dois deputados 

republicanos (Afonso Costa e Alexandre Braga). O episódio marcaria o regresso à luta 

na “ rua”, com sucessivas manifestações e comícios de apoio aos deputados “expulsos”, 

que culminaria, no Porto, a 2 de dezembro, em confronto policial, que se saldaria rum 

morto. 

No O Mundo a “questão dos adiantamentos” surge destacada em título sobre 

todas as colunas (lia-se a 15 novembro, “A Nova lei de 13 de Fevereiro – O Sr. João 

Franco Incorrigível. O país tem direito a saber quanto recebeu a casa reinante – O 

governo tem o direito de lho dizer”; a 18 de novembro, “ A Situação Política – Um 

Enterro”; a 20 novembro, “ Os Saques da Casa Reinante”), em particular a expulsão dos 

deputados republicanos (a 21 novembro, sobre todas as colunas, o título, “ Uma Sessão 

Histórica, O Dr. Afonso Costa, em nome do povo, acusa o rei no parlamento”), com 

direito à reprodução na íntegra do discurso de Afonso Costa (aliás repetido nos dias 26 e 

27, com título sobre todas as colunas, “Uma Página de História”, seguido de subtítulo, 

“O discurso do deputado republicano Dr. Afonso Costa na sessão de 20 de Novembro 

de 1906”), culminando numa “ campanha” que procurava ridicularizar a família real. 
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Sobre todas as colunas lia-se a 30 de novembro o título, “Adiantamento Por Subscrição 

Nacional”, e em subtítulo, “ O Mundo convida o país a fazer, por subscrição, um 

adiantamento de 5.02,75 francos a Sra. D. Maria Pia, para evitar os efeitos dum protesto 

de cheque intentado por um estrangeiro”. 

 Com igual ênfase o O Mundo destacaria, com grandes títulos, as várias 

manifestações republicanas de solidariedade com os deputados expulsos do parlamento, 

em particular o confronto com a polícia no Porto, que atrás referimos. Sobre título a 

todas as colunas lia-se: em 4 de dezembro, “Um Governo de Doidos”, e a 6 de 

dezembro, “Uma Violência de Doido”.  

O relevo colocado neste incidente permitiria apresentar uma nova leitura da 

atualidade política: pela primeira vez o jornal anunciava a proximidade da República, 

com o sugestivo titulo, “ A Caminho da República” (3 de dezembro).  

Neste final de 1906, o O Mundo já não “ bramia” sozinho. No Vanguarda, a 21 

de novembro, lia-se sobre todas as colunas,“ Viva a liberdade! Viva a República! “, e 

em subtítulo, em letras “ garrafais”: “ A mais notável das sessões do parlamento 

português- À ordem do presidente entra a força armada na sala das sessões (…)”.  

No mesmo dia o O Século, também dará a “ ler” aos seus leitores a expulsão dos 

deputados republicanos como um facto memorável: a 3 colunas escreve em antetítulo, 

“Câmara dos deputados”, e em título, “Uma Sessão extraordinariamente Memorável”.  

À semelhança do O Mundo no Vanguarda surgem títulos sobre todas as colunas, 

que descrevem em tom indignado os acontecimentos:“ Abaixo o despotismo! Viva o 

Povo!”, lê-se a 22 de novembro. Neste jornal, o confronto dos republicanos com a 

polícia, no Porto, também convoca a proximidade da vitória da república. Lia-se a 3 de 

dezembro: “ A República em Marcha!”, em subtítulo: No Porto- O presidente do 

conselho apela para a violência. Um chefe de assassinos (…)”.Em 4 de dezembro de 

1906, era o Vanguarda quem avançava com título provocador, sobre todas as colunas: “ 

A caminho da Revolução”.  

Seria certamente interessante compreender em que medida a narrativa vitoriosa 

que aqui se inicia era acompanhada na restante imprensa republicana. 
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6. 1907 ano de mudança na comunicação política jornalística: o 
antes e o depois do “18 de Junho”.  

Em dezembro de 1906, o O Século mantinha uma postura circunspecta na 

intitulação sobre a agitação republicana na rua. Seis meses depois, a 19 de junho de 

1907,o jornal muda de postura. Pela primeira vez, desde 1891, um  título grande narra 

atos de “ violência” exercidos pelo regime monárquico sobre populares em protesto. 

Entender esta mudança editorial, num dos jornais de maior circulação do país, obriga a 

que tenhamos presente a intensa luta política dos seis meses anteriores. Salientemos a 

discussão da lei de imprensa, que se arrastou por três meses no parlamento, que após a 

sua promulgação, a 11 de Abril, colocaria o governo “sob fogo” jornalístico. 

Lembremos os protestos na universidade de Coimbra, despoletados por uma questão 

académica, ligada à recusa de uma tese de doutoramento de ideias “ avançadas”, que 

resultou num movimento estudantil de cunho republicano, pautado por dois meses de 

greve (que contaria com o apoio das escolas superiores e liceus de Lisboa e Porto) à 

qual o governo respondeu com o encerramento da universidade. E finalmente, em maio, 

a entrada em “ ditadura”, com o encerramento do parlamento, depois do chefe do 

partido progressista, Luciano de Castro, anunciar o fim do seu apoio ao governo de 

Franco. 

Já em plena “ ditadura”, no dia 18 de junho, quando João Franco regressava de 

uma visita político partidária ao Porto, uma manifestação na estação do Rossio, contra o 

encerramento do parlamento, que contava com a presença de republicanos, dissidentes 

progressistas, regeneradores, resultaria num confronto com a polícia que se saldaria em 

dois mortos e vários feridos. 

No campo da intitulação, neste ano de 1907, a violência governamental exercida 

sobre a rua ganhava uma expressão política desconhecida. Até o O Século cobria os 

acontecimentos. A 19 de junho, a 3 colunas, ao antetítulo, “ Viagem do Presidente do 

Conselho ao Porto”, seguia-se o título: “Uma Noite Trágica”( com subtítulo, “Uma 

morte e inúmeros feridos, dos quais dois em perigo de vida, Dezasseis prisões (…)”. 

Nos quatro dias seguintes, no mesmo jornal, sucedem-se os títulos grandes, que 

convocam o carácter sanguinolento da vida política atual. Sempre sobre três colunas, 

lia-se: em 20,  o antetítulo, “Novos Tumultos no Rossio”, e o título, “Outra Noite 

Sangrenta”; a 21, o título, “As Últimas Noites de sangue”; a 22, o título “Tumultos no 
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Liceu de S. Domingo”; e a 23, a duas colunas, “Os Últimos Acontecimentos”. Todos 

estes títulos eram seguidos de extensos subtítulos de carácter informativo. 

De forma excecional, no dia 19 de junho, o Novidades introduzira também um 

título a duas colunas: “ Turquia no Ocidente”, juntando-se assim à leitura dos 

acontecimentos divulgada pelo O Século, O Mundo e Vanguarda.  

Uma questão fica em aberto: será o ano de 1907, em termos da comunicação 

política, em suporte jornalístico, um momento excecional, ou de viragem? 

Recuando a algumas das conclusões já por nós avançadas é lícito assinalar que 

em junho de 1907, a prática de intitulação do O Paiz/O Mundo fora incorporada, mesmo 

que conjunturalmente, por alguns dos seus colegas mais renitentes (O Século e 

Novidades). Contrariando a “ distância” imposta no tratamento dos assuntos de política 

nacional, o título “ grande” servia agora para descrever, não as habituais temáticas 

celebrativas e consensuais, mas o conflito político. E não se tratava de um conflito 

qualquer, mas do confronto que era travado na “rua”.  

A questão colocada só poderá ser respondida através de uma análise mais 

detalhada dos jornais políticos que ficaram de fora da nossa amostragem. A resposta do 

governo de João Franco aos acontecimentos de “18 de Junho”, parece confirmar a 

perceção governativa do papel relevante da imprensa diária na conjuntura política: dois 

dias depois, a 20 de junho, saía nova lei de imprensa que tornava mais céleres os 

processos que recaíam sobre o exercício desta liberdade.   

E de um momento para o outro, não só se tende a assumir a luta na “rua”  como 

forma legítima de expressão do descontentamento, como se abre uma nova arena de 

debate político sobre os limites da liberdade de imprensa.  

Ora no primeiro semestre de 1907 o republicanismo tomara a “ rua” como sua e 

fizera da “luta” pelo alargamento do espaço de debate jornalístico a “bandeira” contra a 

ditadura. Entender o que se passou com o “ 18 de Junho” implica retroceder ao início do 

século quando no campo político é o republicanismo radical quem luta por impor uma 

conceção política assente na participação alargada.   

Na nossa amostragem foi o O Mundo quem reforçou, pela via dos títulos 

grandes, a “ genealogia” do projeto demoliberal do republicanismo, convocando os 

grandes momentos e protagonistas do passado. Ainda que sem direito a título grande, 

França Borges, mal toma conta da direção do Pátria, introduzira uma secção diária, “ 
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Calendário”, que remetia para o quotidiano político da França revolucionária, de 1789. 

Nos anos seguintes, a simbólica tomada da Bastilha, a 14 de julho de 1789, teve mesmo 

direito a dois títulos sobre todas as colunas (em 1901,“ 14 de Julho Liberdade -

Igualdade-Fraternidade”,  em 1902, “O 14 de Julho”). Mas seria preciso esperar pelo 

final de 1906, para assistirmos neste jornal a uma verdadeira “ campanha” celebrativa 

da revolução francesa: com 17 títulos, entre dezembro de 1906 e maio 1907 - “ Páginas 

da Revolução Francesa”-, todos a três colunas, e profusamente ilustrados com gravuras 

alusivas a figuras e acontecimentos. 

No mesmo sentido, o jornal continuaria a reclamar para o republicanismo a 

herança do projeto revolucionário da geração liberal vintista. Assim, Gomes Freire de 

Andrade, figura cimeira da maçonaria e um dos primeiros “ mártires” da luta liberal 

contra o absolutismo, condenado à forca, a 18 de outubro de 1817, seria relembrado em 

1901 (a duas colunas “18 de Outubro”) e 1903 (nesta último ano, em artigo ilustrado 

com gravura alusiva a duas colunas, “A data de hoje. O Suplicio de Gomes Freire”). No 

contexto de luta contra o governo de João Franco, no exato momento em que este 

assume forma de “ ditadura” - encerrando o parlamento e reprimindo a imprensa diária - 

o O Mundo evoca a efeméride do “ 24 de Julho de 1833”, data comemorativa da 

libertação” da cidade de Lisboa do jugo “ miguelista”, pelas tropas liberais comandadas 

pelo Duque de Terceira. 

A herança demoliberal é reclamada de outras formas. 

No primeiro semestre de 1907, a postura de denúncia, indignação e mobilização 

antimonárquica mantem-se inalterável, com a referência nos títulos grandes do O 

Mundo e do Vanguarda, à participação republicana nos debates parlamentares, à crise 

na universidade de Coimbra, e a várias formas de luta contra a “ditadura”.  

Da prestação dos deputados republicanos no parlamento, os jornais republicanos 

realçam, por intermédio do seu título “ grande”, três facetas da sua atuação: o crédito 

político dos deputados republicanos (com focos diversos, no O Mundo sobressai Afonso 

Costa, e veja-se por exemplo, o título sobre todas as colunas, de 7 de fevereiro, “O 

direito ao repouso”, com subtítulo, “ Notável e brilhantíssimo discurso do deputado 

republicano, Sr. Dr. Afonso Costa, sobre o Projeto de lei do descanso semanal”; no 

Vanguarda, a preferência recai sobre António José de Almeida, a 8 de fevereiro, 

destacava, “ O descanso semanal”, subtítulo, “ Discurso do Sr. António José de 

Almeida”); o ataque às instituições monárquicas, através do destaque dos debates que 
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recaem sobre atos de corrupção administrativa (veja-se o O Mundo sobre todas as 

colunas, a 7 de fevereiro, com título sobre todas as colunas, “ A Podridão do regímen: a 

batota dos sanatórios”; 15 fevereiro, “ A Moralidade da Monarquia; ou a 5 de abril, no 

mesmo formato “ No País dos adiantamentos – Onde se perderam 2.572 contos?); e por 

último, mas da maior importância, assiste-se ao retomar da herança demoliberal.  

E neste último capítulo, um tema do debate parlamentar, destacou-se dos 

demais: a nova lei de imprensa. Lembremos que seria esta a única temática governativa 

a gerar uma campanha de repúdio, que contaria com o apoio de jornais dissidentes e 

regeneradores, que culminaria numa manifestação tutelada pelos republicanos, com 

expressão inédita no jornalismo da época, com direito ao “ grande” título, no O Mundo 

(lia-se sobre todas as colunas em 25 de fevereiro, “O Dia de ontem- A Ideia 

Republicana”) no Vanguarda (em 25 de fevereiro, lia-se sobre todas as colunas;“ 

Imponente comício de ontem”, com subtítulo, “ Contra a lei de imprensa- O povo faz 

grandes manifestações republicanas- O Dr. Bernardino Machado dá uma severa lição ao 

chefe de polícia- A lei é condenada como infame- Manifestações populares) e no O 

Século. Este, como vimos, estivera até aqui alheado das questões relativas à liberdade de 

imprensa (a duas colunas escrevia em título, “ Liberdade de Imprensa”, seguido de 

subtítulo, “O comício de ontem na avenida D. Amelia).  

Dir-se-ia que os princípio demoliberais estavam neste ano de 1907 a ganhar 

força na luta política atual. A nova lei de imprensa haveria de ser promulgada em plena 

crise académica em Coimbra. Ao invés de se confinar a luta política à defesa da 

imprensa ou do parlamento, a controvérsia em torno da mobilização estudantil colocava 

em discussão as várias formas de participação política disponíveis ( imprensa, 

parlamento e rua). Todos os diários republicanos de Lisboa enviaram repórteres para o 

terreno, o mesmo fizeram os jornais de grande circulação, Diário de Notícias e O 

Século. Embora o jornal republicano A Lucta, lançado a 1 de janeiro de 1906, dirigido 

por Brito Camacho, não conste da nossa amostragem, sabemos que assumiu neste 

contexto um papel relevante. Nos jornais por nós consultados, a crise académica torna-

se incompreensível sem esforço das redações em acompanhar diariamente, com 

reportagens e entrevistas, os alunos e professores envolvidos na luta.  

Até o O Século, neste ano tão “ inconstante” no que toca a títulos grandes de 

índole política (ver Tabela X), concedeu a esta “ crise”, 4 títulos “ grandes”. E veja-se 

como a 6 de março, eleva pela primeira vez a título a “ crise académica”, (a 2 colunas, 
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lia-se, “Os Acontecimentos de Coimbra. Tumultos no Parlamento e encerramento da 

Câmara dos deputados”). Retomando o tema, em título, um mês depois, a 6 abril (a duas 

colunas lia-se, “A “Questão académica”, seguida de subtítulo), a 9 (a 3 colunas, “ A 

questão Académica, Mais de Seis Mil Estudantes em Greve”, seguida de subtítulo) e a 

10 (a 3 colunas, “A questão Académica, Continua a greve”).  

É certo que, em termos de intitulação, o O Século continuava a valorizar os 

temas não políticos. Nesse mesmo mês de abril, para além da intensa autopromoção, já 

atrás referida, concedera 17 títulos grandes ao incêndio, de origem criminosa, que 

deflagrara na rua da Madalena.  

A divulgação da crise “ académica” coube em grande parte aos jornais 

republicanos. Só no mês de abril o Vanguarda concedeu-lhe, pelo menos, 15 títulos “ 

grandes” e o O Mundo acompanhou-o de perto. Este “ pelo menos” explica-se pela 

dificuldade em individualizar a temática “ académica” propriamente dita, da denúncia 

da “ perseguição” do governo aos jornais republicanos que a comentavam. 

O certo é que ainda antes da promulgação da nova lei de imprensa, e de João 

Franco encerrar o parlamento, já o discurso sobre o carácter tirânico da sua governação 

prevalecia nos títulos “ grandes” dos jornais republicanos da nossa amostragem. No O 

Mundo lia-se, sobre todas as colunas a 2 de Abril: “ Expulsão de 7 estudantes da 

Universidade- O Dr. Bernardino Machado recebe intimações ilegais e provocadoras da 

Reitoria – Sua resposta altiva e correta- O reitor da Universidade é um beleguim do 

governo!”, seguido de extenso subtítulo:“ O ministério franquista, o do respeito à 

liberdade e à lei, expulsou 7 alunos da Universidade, e intimado um professor a explicar 

as suas palavras- tal qual as publicou um jornal que nada tem de comum com o ilustre 

homem público- prepara-se para abafar pela força os protestos da mocidade académica! 

A tirania servida pelo demenciado chefe do governo transforma a autoridade paternal 

dum reitor, em instrumento vil de polícia! As garantias serão suspensas. A força 

esmagará o direito, e, sem hesitar, o governo manchará mais uma vez com sangue a 

cobardia suprema dos seus assaltos! Não pode ser! Um país não pode manter-se 

desorientado e desgovernado por gente desvairada, que arranca e esmaga os seus 

direitos e tira a vida aos seus concidadãos! Basta!”.   

Durante todo o mês de abril os títulos do O Mundo passam a “ atacar” de forma 

mais sistemática o chefe de governo, João Franco: “ A Demência no Poder”, lia-se em 
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título sobre todas as colunas, a 15 de abril; “Um Déspota sem Máscara”, escrevia-se, no 

mesmo formato, no dia seguinte.  

Nesse mês, o facto mais assinalável acabaria por ser o derrube de um dos limites 

incorporados na prática de intitulação, a saber: a referência ao papel do poder 

moderador no arranjo institucional monárquico.  

Até aqui a imprensa republicana tinha com insistência denunciado as instituições 

monárquicas (partidos, parlamento, tribunais, administração central, local) as linhas 

políticas programáticas ( face à igreja católica, à política externa, à política financeira), 

tinha até, esporadicamente, referido os “gastos” com a casa real, mas nunca elevara a 

título o exercício do poder moderador. Assim, é no contexto da crise académica que D. 

Carlos surge pela primeira vez em título no O Mundo, “ D. Carlos e o seu reinado”, lê-

se, sobre todas as colunas, a 12 de abril de 1907, e no dia seguinte, “O Rei, Um 

desterrado”. 

Seja por rapidamente a crise académica se ter “ republicanizado”, sobretudo 

quando tendeu a focalizar-se no protagonismo de Bernardino Machado (e veja-se, no O 

Mundo, a17 abril, sobre todas as colunas: “ Uma Mentira do Presidente do Conselho”, 

seguida de subtítulo: “O regímen de terror – Continuam as intimações Sr. Dr. 

Bernardino Machado apresenta a sua demissão da Universidade”), seja por colocar à 

prova o modelo de governação “liberal” de João Franco, o certo é que, durante o mês de 

abril, se assiste a uma diversificação dos terrenos da luta: no parlamento, na imprensa, 

na rua e agora no paço. Este ganharia preponderância com o início da ditadura, a partir 

de 10 de maio. Veja-se o Vanguarda a introduzir a temática, pela primeira vez, em 23 

de maio, em título a duas colunas, “ O poder moderador” (seguido de subtítulo), e a 24, 

no O Mundo, sobre todas as colunas, num título “ síntese do dia” ( que congrega dois 

assuntos): “Uma Bofetada ruidosa – Como o rei respondeu aos conselheiros de estado”, 

seguido de outro: “ O julgamento de Hoje: O Mundo na Boa hora, Ante o Júri”. 

Mas também a liberdade de imprensa se impunha no debate político. Já atrás 

referimos como na década de noventa os jornais republicanos da nossa amostragem, e 

em particular o O Paiz/ O Mundo, se destacaram na forma como colocaram no cerne da 

definição de “ liberalismo” o compromisso com a liberdade de reunião, associação e 

expressão, por intermédio dos títulos grandes. Entre 1900 e 1906, o O Mundo foi o 

único jornal que continuou de forma regular a elevar a título as restrições informais 

(censura prévia) e informais (querelas e multas) que recaíram sobre a sua atividade.  
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Neste ano de 1907, pela primeira vez desde 1900, o republicanismo passou a 

contar também com o Vanguarda. A 22 de abril, lia-se sobre todas as colunas, neste 

jornal: “ A perseguição à Vanguarda. A Primeira Vítima”; dois dias depois, no mesmo 

formato, “ A perseguição à Vanguarda”, com subtítulo: “Mais outra querela. Regime 

inquisitorial. O Santo Ofício em ação. A primeira contra-fé e o primeiro assalto à nossa 

bolsa!”. Seguem-se 12 títulos, nos meses seguintes, sobre os “ atentados” de João 

Franco contra a liberdade de imprensa. Em véspera do “18 de Junho”, era este o tema 

político da atualidade, no dia 15, sobre 2 colunas, lia-se: “ A Vanguarda nos tribunais”, 

seguido de subtítulo.  

O O Mundo acompanhava-o. Vejam-se alguns títulos sobre todas as colunas: a 

23 de abril, “Nada Esmaga a verdade”; a 25, “ Não é a liberdade de imprensa que tem 

feito mal ao país. Os ladrões são que lhe têm feito mal”; a 27, ” Querelem-nos!”; a 2 de 

maio, “Ó Da Guarda!”; a 8,” A Guerra à Liberdade”. E, já em plena ditadura, com a 

acusação ao carácter despótico de João Franco a subir de tom, lia-se a 15 de maio: 

“Quem é o criminoso mais nefasto de Portugal? Não há no País facínoras mais 

perversos que o incendiário da rua da Magdalena?”. Veja-se, ainda por exemplo, a 19 de 

maio, “Uma Solene Exautoração”, com subtítulo, O “Nosso julgamento na Boa –Hora”, 

onde, um segundo subtítulo, referia a “doença mental” de Franco. E em 2, 4, e 6 de 

junho, sobre duas colunas, repetia-se o título, “A Liberdade em Portugal”, seguido de 

subtítulos sobre as sessões dos julgamentos dos jornais republicanos, A Lucta, 

Vanguarda e O Paiz. 

Em véspera do “18 de junho” já o movimento republicano apostava numa 

concertada “denúncia” dos atropelos à liberdade e imprensa. Mas não só: colocava sob 

sua “ tutela” as movimentações da “rua” contra a ditadura. Escrevia em título sobre 

todas as colunas, o Vanguarda: “ Como se resolve a questão?”, seguido de subtítulo: “ 

Monárquicos falando com o rei- Republicanos falando ao povo. Monarquia no paço, 

republicanos nos comícios- Todos contra a ditadura!” 

Nesse sentido, os jornais republicanos da nossa amostragem, que como vimos 

tendiam já a “ cobrir” regularmente todas as atividades partidárias, multiplicam as 

referências, em título “grande”, às mobilizações no país: vejam-se, os títulos “grandes” 

no O Mundo, sobre o comício no Cartaxo, (16 de maio), o comício no Porto (10, 11 e 12 

de junho), em Portalegre (15 de junho) e em Santarém (a 16 de junho). Era seguido de 

perto pelo Vanguarda, que a 14 de junho se referia à “ jornada” republicana, lendo-se 
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sobre todas as colunas: “ Mais uma brilhante jornada republicana” (referenciando em 

subtítulo, os comícios em Almeirim, Santarém e Alpiarça). 

Mas seria ainda o O Mundo quem, neste contexto político, se destacava na forma 

como apostava na mobilização republicana. E, por três vezes, em título “ grande”, 

convoca os lisboetas para o comício ( a 26 de Maio) contra a ditadura. Este surgiria 

também em destaque no Vanguarda e no O Século. Note-se que este jornal de grande 

circulação desde a crise académica não referira em título “ grande” nenhum assunto de 

política nacional. A sua postura “ reservada” seria interrompida a 27 de maio, lendo-se 

na sua primeira página, em título a duas colunas, “Comício Republicano”, seguido de 

subtítulo: “ Imponente manifestação popular contra a ditadura”, ilustrado com foto de 

“multidão”. 

Estamos pois em condições de compreender como em vésperas do “18 de 

Junho” os jornais republicanos se destacavam na defesa da “ liberdade” de imprensa” e 

da mobilização da rua como formas legítimas de expressão do descontentamento 

público. 

Diego Palacios Cerezales salientou como as formas de manutenção da ordem 

constituíram, desde sempre, no liberalismo português motivo de controvérsia: “ na 

imprensa e no parlamento, tanto a excessiva brandura como a extrema dureza podiam 

dar origem a críticas”59. Chegando mesmo a afirmar que “ os temas e as imagens que 

aparecem no debate sobre a violência das forças de ordem pública demonstram a 

existência de um traço cultural de identificação e vivência das liberdades que definia a 

cultura cívica portuguesa”.  

O mesmo autor, sem deixar de considerar que a imprensa tinha um papel 

determinante na interpretação as liberdades cívicas, salienta como exercício destas era 

problemático, implicando sempre a busca de consenso governativo, entre os parceiros 

do pacto rotativo. Sabemos como este pacto se quebrara, em 1905, e colapsara, em maio 

de 1907,com o fim da “coligação liberal” (que sustentara o governo de João Franco) 

levando ao encerramento do parlamento e ao início da “ ditadura”. Nesta perspetiva, não 

espanta que as forças monárquicas oposicionistas, regeneradores, progressistas e 

dissidentes, reabilitassem o discurso liberal “avançado”, assente na defesa das 

liberdades públicas. Faziam-no porém num momento político em que a exaltação dos 

                                                 
59 In op.cit., p.159. 
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direitos cívicos se apresentava no espaço público sob “tutela” do movimento 

republicano. 

O certo é que no segundo semestre de 1907, pela primeira vez nas nossas 

amostragens, um jornal monárquico, o Novidades, trata com título “grande” o assunto 

da liberdade de imprensa (a 29 de junho lia-se a duas colunas” Ditadura, Imprensa e 

Poder Judicial”). Em contrapartida, o O Século manteve, a questão da liberdade de 

imprensa ausente do “título” grande.  

Não cabe aqui tratar a política de imprensa do franquismo, neste verão de 1907, 

mas convém salientar: os dois jornais republicanos por nós analisados mudam a sua 

prática de intitulação.  

Entre 20 junho (data da nova legislação de imprensa) até 30 de julho, o 

Vanguarda mantém a sua anterior linha editorial: sobre todas as colunas, introduz quase 

diariamente, títulos sobre todas as colunas, de indignação e interpelação constante à “ 

ditadura de João Franco (alguns exemplos: em junho,“ Em pleno absolutismo”, a 25, “ 

O Perigo aumenta”, a 28, “ A condenação do despotismo”, a 30; em julho,” O 

despotismo e as suas consequências”, a 2, “ Quando acaba o Despotismo”, a 10, “ Em 

pleno Arbítrio”, a 17, “ Fim do Regímen, a 22, “Os últimos Arrancos do ditador”, a 30). 

Entre 1 e 16 de agosto, os títulos sobre todas as colunas desaparecem, passando a recair 

sobre duas colunas, e sem referência à ditadura. De 17 de agosto a 16 de setembro, o 

Vanguarda é suspenso por sentença judicial.  

Até ao final do ano, a prática de intitulação do Vanguarda apresenta-se 

totalmente despojada de conteúdo controverso sobre política nacional, quase 

abandonando os títulos sobre todas as colunas. Dada a importância desta mudança 

editorial, recenseámos todos os títulos “ grandes” (seguidos de subtítulos que não 

colocaremos aqui): sobre 2 colunas, “ Hoje como ontem, amanhã como sempre”, em 16 

de setembro “; “ O temporal de ontem”, em 24 de setembro; “ A obra patriótica do Dr. 

Magalhães Lima”, 7 outubro, “ O Dr. Magalhães Lima em Paris”, em 12, 13, 15, 16, 17, 

18, 20, 21 de outubro; “ O Dr. Magalhães Lima em Londres”, em 21 de outubro: sobre 3 

colunas, “ O Dr. Magalhães Lima em Paris; sobre todas as colunas: “ O Dr. Magalhães 

Lima”, a 10 e 11 de outubro. 

Já o O Mundo é suprimido logo no dia 24 de junho reaparecendo a 23 de julho. 

No dia da suspensão, apresentara o título sobre todas as colunas, “A Tirania dos 
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Ladrões”, seguido de subtítulo, “Oprimir para roubar”. Rui Ramos apresenta este título 

para exemplificar como o franquismo não exerceu grande controlo sobre a imprensa. 

Esquece porém de explicar como O Mundo mudaria radicalmente a sua intitulação após 

retomar a sua edição no mês seguinte.  

A este propósito O Mundo inseria, a 8 de agosto, antes do do editorial, uma 

pequena “caixa”, a bold, com título a uma coluna, “Não esqueçam!“, seguida do 

seguinte texto: “O Mundo que arrostando com todas as perseguições legais e ilegais que 

lhe têm sido movidas, tem feito todos os sacrifícios para servir a Verdade, e interpretar 

as aspirações da opinião pública- o O Mundo está nesta hora da vida portuguesa, coacto, 

porque por um decreto ditatorial o governo se autorizou a suspender os jornais 

portugueses. Desta forma o dilema é: ou dizer tudo, duma só vez, incorrendo na 

suspensão; ou fugir dela, procurando dizer, todos os dias, alguma cousa. Só esta 

situação nos força a sufocar, neste momento, os gritos da nossa consciência. Mas não 

esqueçam os que nos leem: nós não dizemos mais porque não podemos; e não podemos 

porque a liberdade de imprensa não está sujeita apenas a leis despóticas e a juízes 

severos, mas ao caprichoso arbítrio do governo. O poder executivo chegou a tal situação 

em Portugal, que teve de tornar-se, ele próprio, juiz dos que, por missão social, são seus 

julgadores”. Repetida em diversos dias, a “caixa” de pequeno formato, surge com nova 

redação, em setembro e outubro, sobre o título, “ Declaração”, com o seguinte texto: “ 

O “Mundo” está coacto. O governo que com tanta firmeza afirmou que só o poder 

judicial devia julgar a imprensa, inventou um decreto de que usa e abusa para suspender 

os jornais de oposição”. Em 20 de novembro e até 2 de dezembro, O Mundo insere nova 

“ caixa”, sobre sobre duas colunas, em texto corrido e a bold, sem título, onde se lia:“ O 

Mundo tem sido, é e será um jornal republicano, mas o Mundo não é, neste momento, 

um jornal de combate”. 

Não se tratava de retórica política. O O Mundo tendera a perder a sua feição 

combativa. Esta mudança era visível na sua prática de intitulação. Desde logo, quase 

abandona o título sobre todas as colunas: num total anual de 69 títulos sobre todas as 

colunas, apenas 10 recaem no período entre 23 de julho e 2 dezembro, data em que o O 

Mundo é de novo suspenso, por mais um mês. Nos meses de setembro e outubro, o O 

Mundo “ larga” quase por completo, pela primeira vez, a prática jornalística de 

intitulação grande de assuntos de política nacional. Esta apresenta a seguinte 

distribuição mensal: 3 títulos em julho (a 26, “Um Homem e um Regímen”, subtítulo, “ 
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As entrevistas de Morote com o ditador”; a 28, “ Ao Doutor Bernardino Machado, com 

extenso subtítulo; a 29 julho, “ Glória Ao Povo!”) 3 títulos em agosto (a 8 de agosto, “A 

Última pavorosa”; a 9, “O Despotismo Franquista”; a 17 , “Silêncio à Força”, com 

subtítulo,” Foram ontem suspensos por 30 dias a Vanguarda, o mais antigo dos jornais 

republicanos de Lisboa, e o Popular, o antigo jornal de Mariano de Carvalho, hoje 

órgão do Partido Regenerador”); 1 título em setembro (a 6, “Depoimento eloquente”); 3 

títulos em novembro (a 15 novembro, “Situação Claríssima”, a 17, “ Um Honrado 

Exemplo”, com subtítulo, “O Sr. Augusto José da Cunha, antigo ministro, professor do 

Sr. D. Carlos e Presidente da Câmara dos Pares declara a um redator do “ Mundo” que 

abandonou a monarquia e é republicano”; a 19 “A Depuração”).  

Em contrapartida, o jornal republicano radical passa a destacar, sobretudo a 

partir de setembro, assuntos não políticos. Quando olhamos para a Tabela X, 

verificamos que crescem os títulos desta categoria, convém agora acrescentar, que estes 

recaem, sobretudo, no período de setembro e dezembro de 1907. E destaque-se aqui a 

rubrica quase diária, que se repete 27 vezes, (com início em 1 de setembro, que se 

estende até 2 de outubro), com antetítulo, sobre duas colunas, “ A vida das Praias”, 

seguida de título, “ Aspetos, tipos e costumes portugueses” (com subtítulos que 

destacam as localidades), amplamente ilustrada. Veja-se ainda o destaque 

autopromocional, a partir de 17 de setembro, que ocupa duas colunas, sobre o novo 

folhetim do O Mundo, “ O filho do Cardeal” (sempre ilustrado com gravura). E já em 

outubro, a rubrica sobre duas colunas, “ A vida no teatro”, sempre seguida de 

“composição”, com fotos de artistas portugueses, por vezes com arranjo gráfico, 

semelhante a moldura60.  

Acrescente-se a esta nova faceta de intitulação os crescentes destaques de casos 

de interesse humano, nacionais e estrangeiros: 7 títulos, em agosto (a 12, “Um Bacanal 

Infame”; a 13 e 15 “ As Baixas aventuras dum sádico”, a 20, dois títulos, “O Crime de 

monte-Carlo” e “As Bacanais de Caselas”; a 30 e 31, “O Porto de Luto, Uma pavorosa), 

4 títulos, em setembro, (a 5, “ Um cadáver numa furna de Monsanto”, a 23, com 

antetítulo, “A Reportagem no estrangeiro”, seguido de titulo, “O Crime de Versailles”, a 

29 e 30, o título “O Banditismo em Paris”); 3 títulos, em outubro (sob o antetítulo “ A 

Reportagem no estrangeiro”, a 1, “Os amores duma princesa”, a 2, “ Suspeita de crime”, 

                                                 
60 Ainda nesta categoria acrescentem-se: a 26 agosto, “Carmen”; a 7 de outubro, “O Raid Burrical”; a 6 de 
novembro, “O Problema da navegação Aérea”. 
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a 22, e de novo sob antetítulo, “Reportagem no Estrangeiro”, o título, “ O Mistério de 

Chambon”); 3 títulos, em novembro (a 7, “O temporal”, a 22, com antetítulo, “A 

reportagem no estrangeiro”, e título” Uma Historia fantástica”, a 26, “A Herança dos 

Portlands”, com subtítulo, ”Quem é o verdadeiro Duque”). Intempéries naturais, crime, 

sexo, traição, ciúme, totalizam 17 títulos, em quatro meses.  

Para entendermos a dimensão desta mudança olhemos para a prática de 

intitulação seguida pelo jornal nos anos anteriores, no que toca a títulos “ grandes” de 

assuntos“ não políticos”: 1900, 4 títulos; 1901, 7 títulos; 1902, 12 títulos; 1903, 21 

títulos; 1904, 4 títulos; 1905, 3 títulos; 1906, 16 títulos; 1907, 82 títulos. Destes 82 

títulos de 1907, 4 respeitam ao período de janeiro a agosto, os restantes recaem no 

período que tratamos.  

No mesmo sentido, coincide o segundo semestre de 1907, com o retomar da 

intitulação sobre política internacional. Embora nos totais relativos a este “assunto”, o 

ano de 1907 não se distinga, em termos absolutos, dos anos de 1903, 1904 1905 ( 

Tabela X), quando observamos a sua distribuição anual, verificamos que, dos 18 títulos 

desse ano, apenas um61, recai no período anterior a julho. Isto é, durante todo o primeiro 

semestre de 1907 o O Mundo praticamente só destacou assuntos de política nacional. 

Por considerarmos o tema da maior importância vamos, a título excecional, 

percorrer na íntegra todos os títulos “ grandes” de política nacional que, no período de 

julho a dezembro de 1907, não utilizaram “ todas as colunas”. 

Assinalemos: o título grande de denúncia, indignação e comentário político, deu 

lugar a títulos sobre duas colunas, mais informativos, que passaram a incluir com 

regularidade, a atividade e a opinião (por via da entrevista) dos políticos dos partidos 

monárquicos. Não se tratava, como outrora, de “ dar a palavra” a monárquicos 

independentes, de fora do arco governativo, era agora a vez do O Mundo conceder 

espaço na sua primeira página aos “chefes” dos partidos na oposição.  

Assim a morte do chefe do partido regenerador foi destacada (a 2 de agosto, lia-

se, “ A morte do último monárquico, Hintze Ribeiro”; a 5, “O Enterro do Chefe 

regenerador- Aspetos”) sendo o assunto acompanhado por 4 títulos, sobre duas colunas, 

nos dias seguintes, com depoimentos de notáveis deste partido sobre a crise de sucessão. 

Sempre a duas colunas, seguindo o antetítulo, “O Partido Regenerador”, lêem-se os 

                                                 
61 A 29 de janeiro, sobre duas colunas, “ As eleições da Alemanha”. 
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títulos: a 3 de agosto, “A sucessão do chefe e a integridade partidária”, seguido de 

subtítulo, “ Declarações do Sr. Pimentel Pinto”; a 5, “A sucessão do chefe e a 

integridade partidária”, seguido de subtítulo, “A ditadura julgada por um monárquico 

declarações do Sr. Teixeira de Sousa”; a 6, “A sucessão do chefe e a integridade 

partidária, declarações do Sr. Campos Henriques”; a 14,” A sucessão do chefe e a 

integridade partidária, declarações do Sr. Wenceslau de Lima”. 

Já em setembro, sempre sob antetítulo “ A monarquia e os monárquicos”, e 

sobre duas colunas, o O Mundo elevava a título, discretamente, a “voz” crítica de um 

político monárquico (a 17 de setembro,” O “ mundo” entrevista o antigo ministro Sr. 

Augusto Jose da Cunha” e, a 18, “A atitude do Sr. Augusto Jose da Cunha”)62 e a 

oposição ao “ franquismo” dos mais destacados notáveis dos partidos monárquicos, 

incluindo inéditas entrevistas ao chefe do partido progressista, Luciano de Castro, e, já 

em outubro, ao leader da Dissidência Progressista, José Alpoim63.  

Decrescem também as referências nos títulos “ grandes” à atividade do partido 

republicano, sobretudo nos meses de agosto e setembro. Nos títulos sobre todas as 

colunas, a manifestação republicana a Bernardino Machado, a 28 de julho, ainda é 

elevada a título, por duas vezes (a 28 e 29), mas, nos meses seguintes, apenas a adesão 

ao republicanismo de Augusto José da Cunha, a 17 de novembro, mencionava o partido. 

Refira-se que em julho, O Mundo era acompanhado pelo O Século, no destaque dado a 

Machado (a duas colunas lia-se a 28, em antetítulo o “ Dr. Bernardino Machado”, e em 

título, “ A Manifestação de Hoje”, no dia seguinte, a 3 colunas, “ a Manifestação de 

Ontem). Era a primeira vez que o O Século destacava em título grande uma figura viva 

do partido republicano.   

Nos títulos grandes do O Mundo, que não recorrem a todas as colunas, 

Bernardino surge ainda no dia 27 de julho (a duas colunas, “Portugal no Estrangeiro”, 

com subtítulo “Declarações do Dr. Bernardino Machado”). Nesse formato, em outubro, 

um destaque recai sobre Afonso Costa (lia-se a 4, a cinco colunas, “O Agravo do Sr. Dr. 

                                                 
62 Em 17 de novembro a “ conversão” de Augusto José da Cunha ao republicanismo teria a honra de título 
a todas as colunas. 
63 O O Mundo: em setembro, “O Partido Progressista contra a ditadura”, a 21, “Fala o Sr. António Cabral; 
a 25, “Uma entrevista com o Sr. José Luciano de Castro, chefe do partido progressista”, a 26, “ O mistério 
da Anadia. Outra vez o Sr. Augusto Jose da Cunha”, a 27, “As Resoluções da Anadia”; em outubro, a 12, 
“Ouvindo o Sr. Jose de Alpoim”, a 13, “O mais que nos disse o Sr. Jose de Alpoim”, a 15, “Os 
Dissidentes”, a 16, “Quais foram as resoluções da Anadia” (todos eles seguidos de subtítulos). 
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Afonso Costa no processo dos 21”, com subtítulo,” A solene exautoração do franquismo 

num documento jurídico).   

Por outro lado, as atividades internas do partido surgem exclusivamente em 

títulos sobre duas colunas, com a seguinte distribuição: 1 título, em agosto (“Partido 

Republicano”, subtítulo, “A reunião de Ontem”); 1 título, em outubro (a 28, 

“Inauguração da Escola do Centro Capitão Leitão”); 4 títulos, em novembro (a 11, com 

2 títulos a duas colunas, um com antetítulo, “A ideia Republicana”, e título, “Em 

Carnaxide” e outro, “ Em Alcântara”, com subtítulo, sobre inauguração de escola no 

centro republicano Bernardino Machado; a 18, 2 títulos, a duas colunas, “ O Exemplo 

do Sr. Augusto Jose da Cunha” e  “Central A ideia Republicana em Portugal”; a 20, 

Homens de carácter”); 1 título, em dezembro ( a 2, “Uma festa republicana”). Em suma, 

entre julho e dezembro, surgem apenas 12 títulos “ grandes” sobre as atividades 

republicanas, contra 17 que recaem sobre a atividade dos partidos monárquicos.  

Por último, detenhamo-nos nos títulos “ grandes” que recaem na atualidade 

governativa. A maioria destes títulos ocorre em agosto. O tema mais destacado em título 

pelo O Mundo, prendia-se, ainda, com os acontecimentos de “18 de Julho” : o processo 

judicial levantado pelo governo de João Franco, a vinte e um destacados políticos do 

partido regenerador, dissidente e republicano, para apurar a responsabilidade pelos 

confrontos com a polícia. O assunto tem direito que a 11 títulos (2 sobre todas as 

colunas, a 9 a duas colunas). 

O tema começa por ser “levantado” no O Mundo, em titulo sobre todas as 

colunas, a 8 de agosto, “ A Última Pavorosa”, com subtítulo: “ São pronunciados pelos 

acontecimentos de 18 de junho, alguns republicanos, dissidentes e regeneradores- 

Arranjam-se mais de 30 vítimas para o 18 de junho- Os que quiseram saudar a 

Liberdade são acusados de rebelião ou sedição”. O jornal inseria apenas alguns nomes 

dos pronunciados, entre eles, os dissidentes José Maria Alpoim, João Pinto dos Santos, 

António Centeno, Moreira de Almeida, Visconde da Ribeira Brava, Gilberto Gamboa 

(Saramago), os regeneradores, Abel Botelho, José Belo e Pedro Barruncho e os 

republicanos, Afonso Costa, António José de Almeida, Artur Leitão, França Borges, 

Ribas de Avelar, Magalhães Lima. Nesse dia o jornal insere a bold a caixa, “ Não 

esqueçam!”, já mencionada, onde informava que estava a ser alvo de censura apertada. 

Ainda assim, no dia seguinte, com o título a todas as colunas, “ O despotismo 

franquista!”, seguido de extenso subtítulo, mantinha uma postura de indignação. Porém 
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o jornal não voltaria a “ elevar” a título, sobre todas as colunas, semelhante acusação ao 

governo franquista. O destaque a partir daqui recairia sobre duas colunas64:  

Neste mês de agosto, várias temáticas controversas, não seriam elevadas a título 

no O Mundo, como o decreto do descanso semanal (promulgado a 7) ou a repressão à 

imprensa, que os republicanos liam como um “ gesto” governamental para impedir a 

discussão sobre os “adiantamentos” à casa real, que João Franco, em decreto de dia 30 

procurara resolver. 

A postura de “denúncia” do“ franquismo” apenas se insinuaria, em 4 outros 

títulos, de duas colunas, em julho e agosto: 1, 7 e 10 de agosto,” Frades, Freiras e 

Franquistas”, com subtítulo, “A Herança Camarido”; e a 23, “Um documento”, com 

subtítulo, “Modelo de convites para eleições franquistas”, em que se reproduz 

manuscrito. Tais referências desapareceriam, quase por completo, nos meses seguintes, 

apenas a 11 de setembro o jornal, intitularia a 5 colunas, uma crónica, “A Vida do 

franquismo”, com subtítulo, “Como ele nasceu- A farsa eleitoral – O começo de 

governo- A expulsão dos deputados republicanos - (...) ”. Seria a última denúncia do 

franquismo, em título grande no O Mundo, até ao final do ano. 

O mesmo aconteceria com a controversa aplicação da nova lei de imprensa. Em 

agosto, ainda surgiria num título sobre todas as colunas, a 17 - que já atrás registamos- e 

num outro, a duas colunas a 11 (antetítulo, “As crónicas de Luís Morote”, título,“ A lei 

das “ rolhas”, e subtítulo, “Contra a liberdade de imprensa”). Mas a temática não 

regressaria. E registe-se por contraste os 26 títulos “ grandes”, neste jornal, entre maio e 

junho, sobre o mesmo tema.  

E se dúvidas existissem, torna-se claro o efeito da nova política de informação 

franquista. A postura do jornal face ao tratamento em título “ grande” das temáticas de 

política nacional, muda sobretudo em setembro e outubro. O número de títulos “ 

grandes” sobre assuntos de política nacional tende a diminuir, e o seu conteúdo torna-se 

mais vago (veja-se a 9 de setembro, “Dois Decretos”), ou informativo (a 9 de 

                                                 
64O O Mundo, em agosto: a 10, “Uma Emboscada policial”, subtítulo, “O Nosso inquérito”; a 11, com 
antetítulo, “O nosso inquérito”, seguido de título, “Como se faz um processo”, seguido de subtítulo; a 14, 
“O Processo dos 21”, seguido de subtítulo, “ Governo, Corregedoria e Boa Hora”; “O processo dos 21”; a 
23, com dois títulos, a duas colunas, um com antetítulo, “O Nosso Inquérito”, mais título, “ Como se faz 
um processo!” e outro, “O Processo dos 21”, com subtítulo,” Franquistas e Polícias”; a 24, “O Processo 
dos 21”, seguido de subtítulos; a 25, “O aborto Policial”, mais extenso subtítulo; a 27, “Processo Infame”, 
com subtítulo, “Depoimentos de franquistas, polícias e aderentes”.  
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novembro, em antetítulo, “A Resignação do patriarca”, o titulo, “O Cardeal Neto 

destituído do cargo que ocupava desde 1883”, a 12, “ Da Visita a Portugal”, com 

subtítulo, “ O primeiro artigo do Sr.-. Joseph Galtier no Temps sobre a situação 

portuguesa”; a 16, “O Texto das Declarações do rei”). 

A ditadura franquista tinha transformado a prática de intitulação do jornal de 

França Borges que ao longo de todo o período por nós analisado se destacara no recurso 

sistemático a esta forma de expor e dar a “ler” a atualidade.  

7. O O Século sozinho no esforço de ilustração na década de 
noventa.  

Tendo em conta os limites que tivemos de impor, à análise das “ imagens” das 

nossas duas amostragens, seguimos caminho diverso da abordagem dos títulos, 

privilegiando aqui, de forma declarada, o jornal O Mundo, e o período em que incide a 

nossa tese (1900-1907), o que não obsta a que tenhamos recorrido a uma apreciação, 

ainda que genérica, da restante imprensa e em particular do O Século, que se distinguiu 

nesta atividade jornalística.  

Na década de noventa, o O Século apresenta uma postura inovadora no campo 

da ilustração jornalística que importa reter (veja-se a Tabela XIV), não sendo 

acompanhado nesta atividade por nenhum título da nossa amostragem, nem mesmo pelo 

Diário de Notícias. 

Se observarmos a Tabela XIV verificamos como, o ano de 1891, constitui o 

momento de arranque de uma nova prática de ilustração no O Século.  
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Tabela XIV 

 

Total de ilustrações na primeira página65,1889 a 1899 

 
 O Século Novidades Diário Notícias O Paiz/ Pátria Vanguarda 

Total  Total Total  Total Total 

1889 5 0 6 - - 

1890 0 0 3 - - 

1891 327 0 2 - 2 

1892 472 466 1 - 0 

1893 333 467 6 - 12 

1894 544 468 4 - 4 

1895 546 369 7 - 9 

1896 654 170 26 21 15 

1897 623 271 17 2 46 

1898 834 0 1 1 4 

1899 888 372 71 23 32 

 

Uma análise mais detalhada permite observar em que consistiram as “ 

novidades” deste quotidiano lisboeta. O seu cuidado “ ilustrativo” começa por recair na 

vertente decorativa. Algumas datas festivas e/ou religiosas são alvo de atenção: em 

1891, o carnaval tem direito a página ilustrada, a partir de 1892, é a vez de este 

tratamento recair no dia dos finados e no Natal, e em 1893, o dia de Ano Novo entra na 

lista de efemérides com direito a especial cuidado gráfico. Segue esta vertente a par de 

um maior cuidado com a “imagem” dos conteúdos de “ entretenimento”, patente na 

introdução de profusa ilustração nos seus folhetins, também a partir de 1891. 

                                                 
65 Não incluímos o desenho humorístico que será tratado à parte na Tabela XVI. 
66 Três mapas eleições e um croqui de um urso saído jardim zoológico. 
67Quatro reproduções de documentos. 
68 Referem-se a dois mapas com resultados eleitorais dos círculos de Lisboa, um punhal usado por 
anarquistas, e um quadro de despesas material naval (Portugal). 
69Um mapa distrito Inhambane, Moçambique, onde se efetuam operações guerra. 
70Tabela de quantidades de álcool industrial produzido e importado (Portugal). 
71Um mapa com legenda“ Croquis de Teatro de operações contra Namarrais”. 
72Dois mapas: “Situação dos transportes ingleses para a África do Sul; “Teatro de 
Operações Militares na India Portuguesa em 1895” 
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Neste ano O Século afasta-se da prática generalizada dos jornais da época, que 

consistia na reprodução, esporádica, de retratos de individualidades públicas, 

produzidos em estúdio (“celebrativos”), e plantas geográficas, quadros contabilísticos, 

ou eleitorais ( a que chamavam“ mapas” de resultados eleitorais”). Curiosamente é o 

Novidades quem diversifica as imagens de teor informativo, vejam-se as notas da 

Tabela XIV.  

Note-se que a prática ilustrativa, seguida pelos restantes jornais da nossa 

amostragem, vinha já da década de oitenta.  

Num pequeno “desvio” da nossa primeira amostragem, procurámos 

compreender em que consistiu a ilustração de um destes jornais. A escolha recaiu no 

Novidades, por vários autores contemporâneos o apontarem como o mais moderno do 

seu tempo. É o caso do deputado e jornalista, Lourenço Cayolla, que refere nas suas 

memórias: o Novidades tornou-se “em pouco tempo, o jornal predileto e o mais 

apreciado dos intelectuais, dos artistas, dos meios mundanos e dos políticos”73.  

Quando observamos a ilustração seguida no Novidades, desde o seu 

aparecimento, em 1885, até 1899, verificamos como manteve quase intacta a sua 

escassa e irregular prática de ilustração, fazendo-a recair, no essencial, em mapas, 

quadros e plantas, e, muito esporadicamente, em retratos de figuras públicas 

consagradas. Em 1885, encontramos quatro “imagens”, assim distribuídas: duas fotos, 

de Vítor Hugo (em janeiro) e Anselmo Braancamp (em setembro) e dois croquis de 

retratos do rei e da rainha de Espanha (em novembro e dezembro). No ano de 1886, 

num total de oito ilustrações, só uma recai sobre a reprodução de um retrato, ao que 

tudo indica marcante: em fevereiro reproduz-se gravura da futura rainha D. Amélia, 

com foros de “acontecimento” jornalístico, com direito a anúncio no dia anterior (a 10 

de fevereiro a bold, a uma coluna o título, “ A Princesa Amelia” seguido de texto: 

publicaremos amanhã o retrato da princesa Amélia d’Orleães noiva de sua alteza real o 

príncipe D. Carlos”). As restantes ilustrações são infogravuras: em fevereiro, uma “ 

pauta do consumo de carne em Lisboa”; e por cinco vezes, uma “ pauta geral de 

Alfandegas”, e já no final do ano, em dezembro, uma planta com “ Plano do local do 

incêndio”, de uma zona de Lisboa. No ano seguinte, desaparecem os retratos, o jornal 

incorpora mapas e quadros: uma planta do “ campo de exercício de armas combinadas” 

                                                 
73 Lourenço Cayolla, Revivendo o Passado, Lisboa, Imprensa Limitada, 1928, p.147. 
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( em outubro) e, pela primeira vez, quadros eleitorais, em março, um “Mapa Geral da 

eleição de deputados pelo circulo de Lisboa”, e, em outubro, “o Mapa da Eleição 

Municipal”. Mas é em agosto deste ano que surge um surpreendente desenho de uma 

faca de um “ crime” cometido na capital. Em contrapartida, nenhuma ilustração surge 

em 1889. 

Naquilo que nos interessa realçar, o O Século vai ser pioneiro na forma como 

procura “ilustrar”, regularmente, na sua primeira página, algumas temáticas noticiosas, 

por meio de um leque diversificado de “ imagens”.  

Se o Diário de Notícias tinha contribuído, nas duas décadas anteriores, para 

alargar o leque das atividades sociais “noticiáveis”, seria agora o O Século quem“ 

democratizaria” o âmbito social dos indivíduos com direito a verem reproduzido e 

publicitado o seu retrato num jornal diário. Não cabendo aqui tratar dos limites deste 

novo canal de acesso ao espaço público, importa salientar como este jornal permitiu a 

“entrada” do retrato do cidadão anónimo na sua primeira página (vejam-se os croquis 

das “meninas”, não identificadas com legenda, que ilustram a reportagem sobre o “caso 

Sara Matos”, em agosto 1891), ou, mesmo da “foto de grupo” ( veja-se o croqui, em 

outubro, de 1891, do artigo “ A Covilhã e a sua Indústria Fabril”).  

Num primeiro momento o esforço “ilustrativo” das notícias sobre a atualidade 

recaiu ainda na reprodução de gravuras e croquis de fotografias de edifícios, 

localidades, obras de arte, animais, objetos, etc. e, raramente, mapas (como o de 

Moçambique que ilustra, em setembro de 1892, o artigo “ Caminho de Ferro da Beira e 

Manica).  

Esta ilustração “fotográfica” evocativa da temática noticiosa é introduzida de 

forma gradual. Os casos de “ interesse humano” parecem ser alvo de especial atenção, 

desde logo pela reprodução, invulgar para a época, dos retratos das vítimas (de crimes, 

incêndios, naufrágios, etc.). A este respeito o repórter Esculápio, refere nas suas 

memórias, a importância que a ilustração destes temas, assumia, neste período no jornal: 

“ Na Graça, um tal José Ivo matou a mulher à facada, só o Século publicando o retrato 

do assassino, mercê de um truque que foi muito falado entre a gente dos jornais. Fiz-me 

beleguim e fui proceder a uma busca a casa do criminoso onde pilhei a única fotografia 

que ele tinha, com grande desespero dos colegas, porque a notícia ilustrada era nesse 
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tempo caso para um repórter ganhar a bandeirinha.” 74. Embora esta área de estudo 

esteja por fazer, tudo indica que esta atividade jornalística foi lançada sem o jornal 

possuir serviço “ fotográfico” próprio. Já no final da década de noventa, numa 

reportagem deste jornal sobre a sua redação75, a figura do repórter fotográfico está 

ausente. Desta forma, podemos pois colocar como hipótese que, na década de noventa o 

jornal tendeu, sobretudo a incorporar na sua ilustração (gravuras, mapas, fotos) de 

outras publicações periódicas, da agência noticiosa Havas, ou de materiais de carácter 

privado, podendo em alguns casos incluir-se já o “trabalho”, não sabemos se pago, de 

fotógrafos amadores. Veja-se, uma vez mais, como o repórter Esculápio nas suas 

memórias, nos dá conta do carácter amadorístico desta atividade jornalística: era o “ 

encarregado da necrologia do Século”, o Pais, que “comprava retratos velhos (...) e os 

impingia como de pessoas mortas recentemente, para poupar o trabalho de os pedir à 

família”. O mesmo repórter situa em 1894, o esforço na diversificação da ilustração dos 

casos de interesse humano: “ pela primeira vez, O Século, numa notícia de um crime de 

morte e por minha iniciativa, publicou o retrato da faca, coisa que se tornou depois 

proverbial”76. Lembremos como este tipo de ilustração não era novo, como vimos o 

Novidades, ainda que excecionalmente, já incluíra, em 1888, uma faca para ilustrar um 

crime. E serve este “ caso” para compreender o que de inovador, trazia, o O Século: a 

incorporação na rotina jornalística da preocupação com a ilustração.  

Esta nova atitude vai-se insinuando em várias áreas de interesse noticioso. Em 

1894, um croqui cobre já um acontecimento político: este reproduz os manifestantes 

presentes no comício, convocado pela “coligação liberal” - que unia republicanos e 

progressistas - realizado no Campo Pequeno, em 9 de dezembro. Esta abordagem 

jornalística de um assunto da atualidade política mantém-se excecional. O que não é o 

mesmo que dizer que o O Século não tenda a apurar gradualmente a sua cobertura 

fotográfica.  

Assim, à semelhança do que se verifica no uso de títulos “grandes”, a 

“ilustração” tende a recair sobre temáticas consensuais, celebrativas ou “ sem conteúdo” 

político nacional controverso, ainda que sempre de forma inovadora. No ano 1895, a 

                                                 
74 Eduardo Fernandes (Esculápio), Memórias do «Esculápio», Das mãos da Parteira ao ano da 
República, Prefácio e notas de Albino Forjaz de Sampaio, Parceria António Maria Pereira, Lisboa, 1940, 
p. 215. 
75 No O Século, 13 de fevereiro de 1898. 
76 In op.cit., p.158. 
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ilustração das “ cheias”  no Tejo, em janeiro e março, não se limita a reproduzir os 

retratos das vítimas, mas “ mostra” já os destroços provocados pela tragédia. Também a 

“captura” de Gugunhama, no final desse ano, e início de 1896, surge profusamente 

ilustrada, com os leitores do jornal a poderem “ presenciar” ao encontro deste com os 

“portugueses”, à sua captura, etc.  

Nesse ano, o O Século introduz outra novidade digna de nota, croquis que 

recaem sobre “conflitos” internacionais, ilustrando assim o seu noticiário sobre “ guerra 

de Cuba”, e a “ guerra na Abissínia”, provavelmente adquiridos na agência de notícias 

Havas, a única com sede em Lisboa. 

Este filão temático estará presente, regularmente, neste jornal daqui para a 

frente. Os leitores do jornal terão oportunidade de através de croquis e fotos conhecer os 

reis, imperadores, papas e presidentes da república, de vários continentes. Entrar na “ 

sala de jantar” do Czar russo, vendo-o montado no seu cavalo (1 de setembro de 1901); 

“ assistir” ao cortejo da coroação do rei Afonso XIII, de Espanha (15 de maio de 1902); 

ou de Eduardo VII, de Inglaterra (a 19 de outubro de 1902); às descargas dos “rebeldes” 

marroquinos, sobre as forças militares, fieis aos franceses, ao longo de todo o mês de 

janeiro de 1903; ou a ampla reportagem fotográfica, durante quase quinze dias, entre 17 

e 28 de julho, de 1903, à doença e morte do papa Leão XII, até à eleição do novo Papa, 

Pio X (onde não faltou a imagem do primeiro a receber a extrema unção, ou a sua urna 

aberta). Mas nenhumas temáticas internacionais teriam tão ampla ilustração como o 

conflito russo- japonês, em 1904 (entre janeiro e agosto), e os acontecimentos 

revolucionários na Rússia, em 1905, esta seria mesmo objeto da mais diversificada 

reportagem fotográfica estrangeira deste jornal (por exemplo a 11 de novembro croquis 

davam a “ ver” a carga de infantaria sobre populares, ou operários russos a lerem o 

jornal).  

Assim, foi o O Século, na década de noventa, quem passou a recorrer 

regularmente a diversificada documentação fotográfica para ilustrar assuntos de política 

internacional.   

Note-se que, no mesmo período, toda a restante imprensa monárquica e 

republicana quase não recorre à ilustração (ver Tabela XIV), e quando o faz tende a 

valorizar a reprodução de retratos em estúdio, de figuras públicas nacionais e gravuras 

de teor essencialmente decorativo (alusivas a acontecimentos históricos, localidades, 

monumentos, etc.). No entanto, nesta década de noventa, ainda que excecionalmente, 
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estes jornais, já recorrem a representações gráficas de caracter informativo como mapas 

(militares), plantas (urbanas, de edifícios), quadros com resultados eleitorais, ou 

reproduções de documentos. Dada a importância que, no jornal diário, assume a 

introdução deste material informativo, não fotográfico, assinalamos, na Tabela XIV, esta 

variante ilustrativa com carácter documental e valor jornalístico.  

Para aquilo que nos interessa, O Século apresenta-se, no final da década de 

noventa, como um caso à parte, no jornalismo diário de Lisboa, no campo da 

reprodução de imagens. 

8.O ano de 1906 e a chegada do fotojornalismo: O Século e o O 
Mundo 

Uma análise sobre o esforço de ilustração nos jornais da nossa segunda 

amostragem permite concluir que O Século manteve este lugar de destaque, entre 1900 e 

1907 (veja-se Tabela XV).  

Tabela XV 

Total de ilustrações na primeira página77, 1901 a 1906 

 O Século Novidades Diário Ilustrado O Mundo Vanguarda 

1901 794 0 - 0 2378 

1902 872 1 - 0 4 

1903 909 279 8680 28 67 

1904 961 0 69 1981 134 

1905 812 182 23383 11 18 

1906 1021 1 205 265 176 

1907 1790 2084 105 38485 125 

E não se trata apenas de constatar o número sempre crescente de “ilustrações” a 

que recorre, ou a regularidade que imprime a esta nova prática jornalística, trata-se, 

                                                 
77 Não inclui desenhos humorísticos, incluídos na Tabela XV. 
78 Dezassete referem-se a gravuras subordinadas ao título “ Suplícios da Inquisição”, distribuem-se pelo 
mês de março, abril e maio. 
79 Contém um mapa resultados eleitorais em Lisboa e um quadro de pautas alfandegárias. 
80 Vinte são tabelas, o restante a reprodução de retratos em estúdio de vários indivíduos. 
81 Contém um quadro com totais de votos por círculos eleitorais de Lisboa. 
82 Trata-se de uma reprodução de uma carta de Dantas Baracho. 
83 Só neste ano se diversifica. Para além de gravuras (históricas e religiosas) e retratos, surgem três 
croquis: 1 da fachada Palácio Belém; 2 de coches a transportar, em Lisboa, o presidente da república 
francesa, E. Loubet; e um alusivo ao movimento de tropas de sultão Marrocos. 
84 Com uma composição de 10 fotos, que aí contabilizamos como uma imagem. 
85 Contém17 gravuras alusivas à “revolução francesa”. 
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ainda, de ser este jornal quem introduz, a partir de dezembro de 1905, a fotogravura (a 8 

reproduz a foto do jornalista brasileiro, Edmundo Bettencourt), abandonando, quase por 

completo, o croqui, e apostando na afirmação do fotojornalismo.  

É hoje difícil conceber a importância assumida por esta novidade técnica. Se 

pensarmos que os croquis, embora assentassem sobre fotografia, não deixavam de ser “ 

desenhos”, isto é, dotados de uma materialidade distinta da “transparência” presente 

numa foto, talvez possamos compreender, o acrescento de “verdade”, que a introdução 

da fotogravura trouxe à imagem reproduzida.  

E lembremos a propósito como o O Século, em 4 de maio de 1901, sentiu 

necessidade, de reafirmar a “veracidade” da sua ilustração, colocando uma legenda 

informando que se tratava de cópia de uma fotografia, por baixo de um croqui, 

representando o Núncio Apostólico, rodeado pelos seus secretários. 

A análise das “ imagens” contidas na primeira página do O Século, permite 

compreender como o jornal tende a manter este recurso como elemento “decorativo” e 

de entretenimento (assinalando com crescente esmero, por exemplo as datas do 

calendário nacional, veja-se a forma como assinalou, no ano de 1902, a 11 de fevereiro 

de 1902, o dia de carnaval, com uma criativa sátira à política nacional concebida como 

um “jogo da roleta”), com abundante ilustração “ alusiva”, onde predominam retratos e 

paisagens de localidades sem presença humana. Vejam-se por exemplo: os inúmeros 

croquis de retratos de bóeres, recém-chegados a Portugal (no contexto do conflito 

anglo-bóer), sobretudo no mês de março de 1901; a desordem num baile, coberta com 

uma foto de um local sem presença humana (11 de junho de 1901); a “peça” jornalística 

sobre a doença do sono, ilustrada com um retrato de um negro, não identificado ( 21 de 

janeiro de 1902); a notícia sobre o pioneiro da aviação, Santos Dumont,  assinalada com 

foto de balão (5 de agosto de 1901); a eleição do novo presidente da república do Brasil, 

ilustrada com sete croquis, onde além do retrato deste, surgem sete fotos de “paisagem 

brasileira” ( 2 de março 1902); a prisão de um alegado criminoso ( “ O Bicho”), 

visualmente descrita com dois croquis da casa e da rua onde este morava, sem presença 

humana; as peças sobre naufrágios ilustradas com retratos de náufragos; ou, ainda, as 

estreias de peças teatrais acompanhadas por convencionais retratos de estúdio, de atores 

e atrizes.  

Mas algum esforço parece existir no sentido de ir aproximando o conteúdo 

ilustrativo do informativo, e, a este respeito, refira-se a multiplicação de fotos de “ 
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grupo”. Veja-se como, em pleno “ Caso Calmon”, se ilustram as movimentações 

anticlericais (por exemplo com foto de grupo noviços do convento Montariol de Braga, 

a 27 de março de 1901), se assinalam visualmente, em 1902, as greves operárias (com 

foto de grupo, com legenda: “Membros da direção da associação de Gouveia e Covilhã 

em greve”, 21 de outubro), ou se introduz, numa reportagem sobre um sanatório, uma 

foto de grupo de crianças em tratamento (20 março) e noutra, se ilustra a Caixa 

Económica Operária, com foto de grupo de sócios (13 de novembro). Os exemplos 

podiam multiplicar-se.  

No mesmo sentido, no início do século XX, os casos de interesse humano, desde 

que ocorressem em Lisboa e envolvessem vítimas mortais, eram agora ilustrados com 

croquis dos cadáveres destes na morgue (para além de fotos dos objetos letais, ou 

mesmo edifícios ou locais, onde ocorreram as tragédias, sem presença humana).  

Nesta temática noticiosa, no campo da reprodução fotográfica, multiplicam-se, 

neste jornal, as imagens que recaem sobre fait divers, e vejam-se os quatro croquis que 

reproduzem umas irmãs siamesas (17 de fevereiro de 1902), os insistentes retratos de 

homens/ mulheres centenários (por exemplo a 27 de janeiro 1902), o anão de Ponte de 

Lima (7 de março de 1902), ou um urso a atacar um homem (6 de abril de 1902). 

A utilização da linguagem visual para cobrir os “acontecimentos” atuais, tende a 

consolidar-se neste jornal, nos primeiros anos do século XX. Começando por se 

insinuar em “instantâneos”, avulsos, que surpreendem, pela informalidade, alguns 

“ambientes” ou “momentos” do quotidiano de Lisboa e arredores. E estão nesta 

categoria, por exemplo: a foto do acampamento de lavadeiras no largo de São 

Domingos, em 3 de junho, de 1901; a Procissão de Nossa Senhora da Aparecida, com a 

presença de crentes, em 4 de agosto de 1901; populares a “espreitar” a casa de um 

mendigo, em Belém, em 16 abril de 1902; populares à entrada do cemitério dos 

Prazeres, no dia dos finados, em 2 novembro, de 1903. Estes apontamentos ilustrativos 

assumem nova expressão, com a introdução da edição de séries de fotos, por vezes em 

composição complexa, que se distribuem por toda a primeira página, que procuram 

narrar o desenrolar de um “acontecimento”, contando autónoma e visualmente a 

“história” do dia.  

Até 1905 os grandes protagonistas das “ histórias” que o século contou em 

“imagens” foram os membros da família real portuguesa. 
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Note-se que estes estiveram ausentes da “ ilustração” do jornal na década de 

noventa. Porém, a partir de 1901, são várias as atividades da família real cobertas com 

instantâneos fotográficos. Interessante é verificar como a cobertura fotográfica não recai 

exclusivamente em atos institucionais. E vejam-se alguns exemplos; a notícia do 

juramento ao trono do príncipe real, Luís Filipe, “coberta”, a 21 de maio de 1901, com 

duas fotos, uma descrevendo a entrada da família real nas cortes, e outra a cerimónia do 

juramento86; a 14 de outubro a composição, com várias fotos, sobre o torneio de ténis 

em Cascais, que contou com a presença de D. Carlos; e ainda, a 25 de julho de 1905, a 

visita de D. Carlos à quinta de Palha Branco, em Vila Franca de Xira. 

Observando-se em contrapartida, até 1905, uma absoluta ausência de “ 

reportagem” fotográfica sobre qualquer atividade político- partidária ou governamental. 

Saliente-se que é sobre a figura do rei, que irá pela primeira vez recair em croqui de um 

“ instantâneo” no parlamento: a 3 de janeiro de 1903, os leitores do O Século, podem “ 

espreitar” no seu jornal, o rei a discursar na abertura das Cortes. Refira-se que a 

atividade deste órgão político se mantivera no estrito campo da reprodução de retratos 

de deputados, ou noutras imagens alusivas, como a planta da camara dos deputados. 

Especial atenção foi ainda dada pelo O Século a todas as visitas ao estrangeiro 

realizadas pela família real. Ficando através destas bem patente o estreito investimento 

humano e técnico no fotojornalismo na imprensa diária portuguesa. E veja-se como na 

reportagem da visita real aos Açores, em 1901 o O Século procede então à combinatória 

de diferentes práticas ilustrativas do jornal. A notícia da viagem começa por ser 

ilustrada com dois retratos, individualizados, da rainha D. Amélia e do rei D. Carlos (20 

de junho de 1901), nos vinte dias seguintes, durante a viagem, o jornal “ decora” a 

reportagem escrita, com fotos alusivas aos Açores (paisagem, costumes, etc.), o regresso 

dos monarcas, a 14 de julho, é “noticiado” com retrato do rei e da rainha, a corpo 

inteiro, e, nos dias 15 e 16, reproduzem-se os croquis sobre a sua chegada a Sintr. No 

entanto, o fim da viagem, não encerrava a reportagem fotográfica do O Século. Nos dias 

seguintes, regressa a “paisagem” dos Açores ao jornal (a 17, 18 e 20), e só a 22, isto é, 

quatro dias depois, do fim oficial da visita, o jornal apresenta, finalmente, as fotos de 

reportagem da estadia dos monarcas no Funchal. É pois possível compreender o valor/ 

raridade da fotografia institucional, ao ponto do material fotográfico, considerado 

relevante, poder impor-se ao espartilho temporal do jornal diário. Por outro lado, 

                                                 
86 No dia anterior surge apenas um retrato de estúdio do príncipe Luís Filipe. 
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permite constatar que os meios técnicos disponíveis não se adequavam ao ritmo 

informativo de um quotidiano.  

O certo é que, no ano seguinte, se mantém a mesma lógica de ilustração na visita 

a Madrid, do rei D. Carlos, em dezembro de 1902, surgindo apenas “ reportagem” 

fotográfica à sua chegada a Portugal (dia 17 de dezembro croquis reproduzem imagem 

de populares em Torres Novas à espera do rei).  

Bem mais “ decorativa” foi a ilustração que o jornal fez da viagem ao Egipto, da 

rainha D. Amélia, do príncipe D. Luís e do infante D. Manuel, entre 28 de fevereiro e 28 

de abril de 1903. Entre 10 e 24 de março, multiplicam-se as “imagens” alusivas aos 

locais visitados, de Cartago, a Alexandria e Cairo, onde não faltam as pirâmides, sem “ 

vestígio” da família real. 

Já em novembro de 1904, a viagem de D. Carlos e D. Amélia, a Londres e Paris, 

segue a lógica de ilustração dos anos anteriores. A partir de 7 de novembro e até dia 21 

de dezembro, diariamente, destaca-se a viagem real, intercalando ilustração “alusiva” e 

instantâneos de reportagem fotográfica. Como era hábito, nos primeiros quinze dias 

recorre-se, exclusivamente a ilustrações “sugestivas” (maioria recai sobre a cidade de 

Londres), só a 22 de novembro, e nos três dias seguintes, se inserem “croquis” que 

recaem visualmente nos momentos altos da viagem dos monarcas ( por exemplo, sobre 

o ambiente da receção britânica ao casal reinante português, a 22 e 23, ou as duas 

rainhas a trocarem beijos, e D. Carlos em revista à guarda de honra de Eduardo VII, a 

25). Mas no dia 26, regressa a ilustração alusiva, que se prolonga, até dia 20 de 

dezembro ( a partir de 10 de dezembro, sobre a cidade de Paris), intercalada, entre 5 e 9 

de dezembro, com fotos de rei a caçar, e, por fim da sua chegada ao Rossio (a 21), com 

fotos de grandes dimensões, dando conta da numerosa assistência presente na ocasião.  

As visitas de vários chefes de estado a Portugal - em 1903 (do rei de Inglaterra, 

Eduardo VII, em abril, do rei de Espanha, Afonso XIII, em dezembro), em 1905 (da 

rainha Alexandra de Inglaterra e do Imperador da Alemanha, Guilherme II, em março, 

do Presidente da República Francesa, Émile Loubet, em outubro) - são também objeto 

de ampla reportagem fotográfica. E apontamos aqui alguns exemplos que estão longe de 

esgotar a qualidade e diversidade de informação visual contida nas reportagens destas 

visitas. Em 1903: a 3 de abril, os croquis com populares a assistir ao desembarque, de 

Eduardo VII, no cais das colinas, em Lisboa; o cortejo na Praça do Comércio; o 

monarca britânico a passear em Sintra; a 6 de abril, Eduardo VII a rezar ajoelhado na 
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igreja anglicana, em Lisboa; a 11 de dezembro, D. Carlos, na estação do Rossio, à 

chegada de Afonso XIII; a 13 de dezembro, entre numerosos croquis, D. Carlos e 

Afonso III a orar, ou no dia seguinte D. Amélia e Afonso III, na estação ferroviária, do 

Barreiro; a 17 de dezembro, D. Carlos e Afonso XIII a caçarem. E no ano de 1905: a 23 

março, a passagem do coche da rainha de Inglaterra, pela rua do Alecrim, em Lisboa, no 

dia seguinte, um “criado” passeando os cães da rainha; a 28 de março, o croqui de D. 

Carlos com Guilherme II; a 28 de outubro, vários croquis com muitos populares em 

Lisboa na receção a Loubet (entre estes, um com  rua “ apinhada” de gente, e o outro 

que destaca um orfeão de crianças, com faixa “ Liberdade”). 

Embora o tema merecesse um estudo mais aprofundado tudo parece indicar para 

uma crescente presença da família real na reportagem fotográfica do O Século, entre 

1901 e 1904. Patente, por exemplo, na única temática de carácter oficial, sujeita 

anualmente a “ cobertura” fotográfica no jornal, as “manobras militares do Outono”. Em 

1901, o jornal não reporta a presença do monarca, mas, em 1902 e 1903, passa a contar 

com este na ilustração fotográfica (neste último ano, é D. Carlos quem corta o tom 

bélico do acontecimento, surgindo a assistir a serenata, em Viana Castelo). Refira-se 

ainda como, o funeral de Mouzinho de Albuquerque, a 11 de janeiro de 1902, é “ 

coberto” com a presença do rei, e do príncipe, entre numerosa assistência, ou, ainda, 

como em 1903, na visita da esquadra britânica a Lagos, o monarca surge em destaque, 

por último, refira-se como o O Século, em agosto de 1904,  “documenta” visualmente, a 

passagem de D. Carlos por Oliveira do Bairro, num espaço apinhado de “gente”. 

Como já referimos os restantes protagonistas políticos não são alvo das objetivas 

do O Século. No entanto, no ano de 1903, insinua-se um alargar do âmbito da 

reportagem fotográfica, a factos sociais de conteúdo político controverso. Mas logo 

desaparece. A novidade editorial surgia com a “ revolta do grelo”, em Coimbra, que já 

atrás referimos. Os tumultos começam por ser ilustrados, com o convencional recurso 

ao retrato (veja-se a 16 de março o retrato do tenente responsável pelas forças policiais), 

mas logo a 17 março, o jornal insere vários croquis informativos que reproduzem, por 

exemplo, a foto de um soldado ferido por populares no hospital, ou o mercado guardado 

por soldados. Nos dias seguintes, a 18 e 19, surgem mesmo croquis reproduzindo os 

confrontos com a autoridade e “imagens” de populares feridos. Em maio, a 19, o jornal 

insere também croquis sobre a manifestação de vinicultores no Rossio, e a 9 junho, 

surgem instantâneos de grevistas nas ruas do Porto.  
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Mas seria preciso esperar pelo último trimestre de 1905 para o O Século começar 

a trilhar temáticas partidárias na reportagem fotográfica. No contexto da “ crise dos 

tabacos”, a 11 setembro, o jornal insere, pela primeira vez, desde o início do século XX, 

um croqui que reproduz uma atividade partidária, tratava-se, do palanque e assistência 

de um comício do partido republicano português. Esta prática jornalística não se impôs 

de imediato. Não obstante, em dezembro, os comícios organizados por republicanos e 

dissidentes, contra o contrato dos tabacos (realizados a 8 e 10), surgem ilustrados, mas 

seguem a via “ alusiva”, com recurso a retratos de notáveis das duas formações 

partidárias (entre outros, os croquis de retratos dos republicanos Bernardino Machado, 

Afonso Costa, Manuel Arriaga, António Menezes, e dos políticos monárquicos, Pinto 

dos Santos, Egas Moniz, Joaquim Pedro Martins), sem reportagem fotográfica do 

acontecimento atual.  

Por esta altura já aquele que é considerado o primeiro repórter fotográfico 

português, Joshua Benoliel, colaborava no O Século, só entrando em março de 1907, 

para o quadro da revista Ilustração Portuguesa, pertencente à mesma empresa 

jornalística.  

E não é demais lembrar como os historiadores têm assinalado Benoliel como o 

percursor do fotojornalismo em Portugal. José Pedro de Aboim Borges considerou-o o “ 

rei dos fotógrafos” assinalando: “ a principal característica da obra de Benoliel 

encontra-se no seu poder de conseguir uma sequência de imagens tratando o mesmo 

assunto de maneira a fornecer uma visão mais completa e mais rica do 

sujeito”87.Joaquim Vieira salienta: “ Benoliel não se interessou por imagens idílicas da 

natureza, por monumentos ou por retratos de ateliê, que concentravam até então as 

atenções dos fotógrafos profissionais e amadores, mas saiu para a rua, ao encontro das 

pessoas e disparou para tudo o que mexia”88. A abordagem inovadora do fotógrafo tanto 

recai na capacidade de estender a temática passível de cobertura fotográfica - de figuras 

públicas, de acontecimentos políticos, desportivos, artísticos, de trivialidades do 

quotidiano lisboeta dos mais distintos meios sociais- como numa inovadora 

espontaneidade, isto é, na forma como recorre a instantâneos tirados sem pré-aviso, ou 

em situações de “risco”, ao invés das convencionais poses institucionais, ou ambientes 

encenados.   

                                                 
87 Citado por Joaquim Vieira in Joshua Benoliel, Lisboa, Círculo dos Leitores, 2009, p. 12. 
88 Idem, p.9. 
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Contudo, tem sido difícil localizar temporalmente o início da sua colaboração 

com o O Século, em grande medida por os croquis, não identificarem os fotógrafos, mas 

apenas os gravadores. No início do século XX, a presença das fotos de Benoliel apenas 

se encontra confirmada, em periódicos não diários, como a revista A Panorama ou 

Ocidente. Sabe-se porém que Benoliel, desde 1902, abandonara a sua carreira de 

empregado de alfândega, tomando a fotografia como profissão, colaborando, em regime 

free lancer, com numerosas publicações. Por outro lado, os seus biógrafos, localizam, 

neste início do século, o cultivo de uma relação de proximidade, e até amizade, com D. 

Carlos, o que lhe terá permitido afirmar-se como fotógrafo “oficial” da família real, 

sendo por esta solicitado para cobrir os mais variados eventos. 

Tendo em conta, a presença regular e diversificada da cobertura fotográfica, 

neste jornal, não podemos deixar de considerar, pensamos que o início da colaboração 

de Benoliel pode situar-se, pelo menos, desde 1901. 

Uma coisa é certa, o diretor Silva Graça, foi na imprensa lisboeta, quem 

primeiro percecionou o lugar do fotojornalismo, e o levou a sério. Esta faceta é bem 

descrita nas memórias do repórter Esculápio: “ O Silva Graça teimou uma vez comigo 

para eu ser também fotógrafo, porque- dizia ele- não fazia sentido que um repórter não 

soubesse tirar de repente uma prova de um assunto que estivesse explorando. Nestes 

termos, encarregou o Benoliel de me dar algumas instruções e ordenou-lhe que me 

fornecesse uma Kodak para que eu experimentasse a minha habilidade como retratista à 

la minute”89. 

Não entanto, só no segundo semestre do ano de 1906, o fotojornalismo ganhou 

expressão inédita no O Século. Assinale-se que o reforço desta prática coincide com a 

introdução da fotogravura neste jornal, em dezembro de 1905.  

E duas novidades marcam o ano de 1906, ocorrem exatamente no momento em 

que ganham maior peso, neste jornal, os assuntos de política nacional (como vimos na 

nossa análise de títulos “ grandes”). 

Mas ainda antes do O Século se abalançar na reportagem fotográfica da vida 

política nacional, apostaria num maior cuidado ilustrativo, dos assuntos de política 

nacional. Sem recurso a croquis, mas à reprodução de fotos, elabora, pela primeira vez, 

uma “composição” fotográfica alusiva à notícia da tomada de posse do novo governo 

                                                 
89 In op. cit., p.191. 
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regenerador (a 21 de março de 1906, surge o retrato de Hintze rodeado de seis retratos 

dos seus ministros). E nos dias seguintes, o jornal continua a ilustrar a mudança política, 

através de retratos dos novos chefes de gabinete, secretários do ministério ( 23 março) e 

governadores civis ( a 24, 25, 28, 29 e 30 de março).  

No mesmo sentido, no mês seguinte, a 29, pela primeira vez na nossa 

amostragem, o O Século vai assinalar um ato eleitoral, com uma composição inédita, 

subdividida em dois “ leques”, um respeitante aos candidatos regeneradores, outra, aos 

candidatos republicanos. Nunca nenhum jornal da nossa amostragem tinha representado 

por imagem o carácter competitivo de umas eleições.     

Em contrapartida, reportagem fotográfica prossegue centrada na família real, 

surgindo porém melhorada. Entre 3 e 17 de março, durante catorze dias, o O Século, 

apresenta um leque diversificado de instantâneos sobre a viagem, e agora também a 

estadia, de D. Carlos em Madrid, sempre assinalada com um sugestivo subtítulo, “ 

Serviço do enviado especial do «Século».   

De forma gradual o fotojornalismo vai cobrindo outras temáticas políticas. E 

veja-se como o jornal ilustra o dia 1º de Maio, até este ano tratado com imagens 

alusivas, surgia, agora, pela primeira vez, com composição de quatro fotos sobre o 

comício de homenagem a José Fontana. Já os confrontos de rua do “4 de Maio”, à 

chegada ao Rossio de Bernardino Machado, não são alvo de cobertura fotográfica. 

Será já em pleno governo de João Franco que o fotojornalismo assume 

maturidade, passando o jornal a ilustrar de forma diversificada o acontecimento político 

e a reportagem de crítica social. Ao invés do rei, é agora a “rua”, o centro das atenções 

da fotografia do O Século.   

A distância do político quebra-se pela proximidade das câmaras fotográficas aos 

mais diversos espaços públicos da vida política. E veja-se, como uma comissão de 

lavradores, reclamando sobre as normas relativas ao comércio das carnes, surge agora 

retratado em foto junto à porta ministerial (20 de julho), ou como, os vinicultores do 

Douro, que se deslocaram a Lisboa, para entregar representação no Parlamento, são 

captados, pelo fotógrafo do jornal, na Praça do Comércio.  

No mesmo sentido, o repórter fotográfico entra pela primeira vez numa sala de 

audiências, cobrindo, durante mais de quinze dias (entre 15 agosto a 2 setembro), o 

julgamento dos responsáveis pelas insubordinações da marinha. Na reportagem estão 
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ainda presentes fotos dos réus nas suas celas, na prisão da Torre de S. Julião, uma foto 

de grupo dos onze praças presos (21 de agosto), e, já em dezembro, fotos cobrindo a 

partida destes, para o degredo, com instantâneos sobre a despedida de familiares e 

populares ( 2 de dezembro).  

Também, as eleições de 19 de agosto, seriam objeto de tratamento invulgar. O O 

Século apresentaria, neste dia, uma composição, semelhante, às eleições de abril, só que 

desta vez assente em dois “ leques”, a encimar a página (constituídos por fotos de 

retratos de candidatos, do partido republicano e do partido regenerador liberal), sobre 

retratos menos expressivos dos candidatos regeneradores. A inovação surgiria, no dia 

seguinte, com reportagem fotográfica sobre o ato eleitoral, provavelmente a primeira da 

história do jornalismo português. Nesse dia 20, surgem as seguintes três fotos: uma sala 

da assembleia eleitoral da igreja de São Julião; Bernardino Machado e Feio Terenas no 

centro republicano do Largo de S. Carlos, a conferir os dados eleitorais; e uma outra, do 

chefe do governo, João Franco, com o ministro da Marinha, num gabinete, após a 

vitória das forças da coligação, que o sustentam.  

Os assuntos de política nacional iriam nos próximos meses ser alvo de 

abordagem semelhante, atenta e cuidada, em particular aqueles que decorrem da nova 

sessão legislativa, marcada pela presença de quatro deputados republicanos. Logo a 30 

de setembro o O Século, assinalava a abertura do Parlamento, com esforço infográfico 

desconhecido, sobre os deputados eleitos. Embora a maioria das ilustrações continuasse 

a recair sobre retratos em estúdio dos deputados, a rentrée política não deixaria de ficar 

marcada pela novidade absoluta do repórter fotográfico “entrar” no, até aqui 

inexpugnável, parlamento, embora as fotos viessem em croquis (dois croquis, a 3 de 

outubro, de António José de Almeida e Conde de Paço Vieira a discursar, no 

parlamento), ao contrário dos inúmeros instantâneos, também inéditos, tirados no 

exterior. Acabando estas últimas por ocupar lugar de destaque nos meses seguintes: a 2 

de outubro, uma foto de João Franco a receber cumprimentos nas imediações do 

parlamento; a 18 de outubro, uma foto do conselheiro João Arroio na rua; uma foto do 

deputado Veiga Beirão, a dirigir-se para o parlamento e outra, dos deputados Jacinto 

Cândido e Sebastião Teles a subir escadaria do parlamento, a 25 de novembro; uma foto 

José Arroio e Pessoa Amorim a cumprimentar Bulhão Pato nas imediações do 

parlamento, a 19 de dezembro. No mesmo sentido, as movimentações republicanas, em 

torno da expulsão do parlamento, de dois deputados republicanos, em 20 de novembro, 
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seriam cobertas em reportagem fotográfica: a 22, os leitores do O Século podiam “ 

observar” Afonso Costa e Alexandre Braga, num automóvel, rodeado de pessoas, e 

ainda uma foto de um republicano preso, a caminho do governo civil, por ocasião da 

manifestação de apoio aos deputados, em Lisboa; a 5 de dezembro uma foto de João 

Menezes a ser cumprimentado à porta do Parlamento.  

Não se pense, porém, que esta prática jornalística conseguira impor-se na rotina 

diária do jornal. No ano seguinte, sobre alguns factos marcantes da vida política 

nacional mantém-se a ilustração alusiva (vejam-se os retratos dos republicanos 

ilustrando o congresso do partido a 30 de abril) e, só esporadicamente, tem lugar a 

reportagem por “imagens”. É o caso do comício republicano, contra a ditadura, a 27 de 

maio, com três fotos, que sintetizam a notícia do dia ( uma dando conta da presença de 

numerosos manifestantes, outra “ elegendo” como momento alto do comício o discurso 

de António José de Almeida, e por último, uma foto que documenta a detenção de um 

manifestante pela polícia). 

Provavelmente, a aposta editorial do O Século no fotojornalismo tinha-se 

transferido, no início do ano de 1907, para a sua revista semanal, Ilustração Portuguesa, 

que sob direção de Carlos Malheiro Dias, e com novo diretor artístico, Francisco 

Teixeira, optára, a partir de março, por incluir, regularmente, reportagens fotográficas, 

da atualidade política, contratando para o efeito Benoliel. Talvez por essa razão quer a 

família real, quer os comícios e outras atividades do partido republicano, tenham quase 

desaparecido, neste ano, do jornal. O sucesso da revista, assinale-se, foi imenso, 

chegando ao final de 1907, com uma tiragem de 24.400 exemplares semanais90. 

O certo é que a cobertura fotográfica dos acontecimentos de Coimbra, ou dos 

confrontos com a polícia, a 18 de junho, por ocasião da chegada de João Franco a 

Lisboa, estiveram bem mais presentes na revista do que no jornal diário. Sobre o “ 18 de 

Junho” o O Século ilustra-o fotograficamente com “ imagens” que recaem, não sobre os 

factos propriamente ditos, mas em fotos de três mortos e de seis feridos (no dia 20),   e 

numa escolta de presos, no dia seguinte. Contrastava esta “ cobertura” com a riqueza 

das fotos de Benoliel, presentes na Ilustração Portuguesa. E vejam-se as fotos que 

recaem sobre os confrontos que decorreram na cidade do Porto, dias antes do 18 junho. 

A este respeito, temos o testemunho do próprio Benoliel, que, já nos anos vinte, 

                                                 
90 Joaquim Vieira in Joshua Benoliel, op. cit., p. 54. 
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relembraria, para a revista ABC: “ Ah! Eu não podia perder tempo. Salto para cima de 

um coupé que ao acaso passava e dali consigo obter magníficos clichés. De repente, o 

coupé recua tão bruscamente que, por um triz, não sou cuspido para debaixo das rodas. 

Salva-me o cocheiro (…). Entretanto, a multidão corria, vociferando e rugindo, atrás do 

trem do ditador(…). E eu no meio daquele inferno, tento tirar mais clichés“91. 

Importante é salientar que o jornal não estava apenas a inovar na reportagem 

fotográfica sobre assuntos de política nacional. No segundo semestre de 1906, este 

jornal diário que, como vimos, tendera a privilegiar, ao longo da nossa amostragem, o 

destaque em título grande de assuntos não políticos, vai também nesta categoria 

temática melhorando a sua ilustração. E veja-se, a propósito, como os casos de interesse 

humano, em vez dos habituais cadáveres das vítimas, retratos de assassinos, ou objetos 

letais, passam agora a ser cobertos com reportagem fotográfica mais completa. A 6 de 

novembro de 1906, uma foto surpreende um presumível assassino ( de um crime de 

adultério na Rua dos Capelistas), a sair da esquadra. A 23 de agosto de 1907, algumas 

fotos já cobrem “um prédio a arder” na baixa de Lisboa, rodeado de bombeiros e 

populares. Mas também a ilustração de fait divers, ganha carácter mais documentado. 

Vejam-se a título de exemplo: em 1906, o grupo de senhores que viajam para Buenos 

Aires, a 26 de junho; os vendedores de perus, em Lisboa, a 25 de dezembro; ou ainda, 

em 1907, a 25 de agosto, as romarias populares e as fotos da procissão do Senhor da 

Serra. E, num expressivo esforço de documentar a atualidade, lá surgem, pela primeira 

vez em foto, a 10 de fevereiro de 1907, os repórteres de jornais a tirar notas, no 

carnaval.  

Mas neste filão jornalístico, convém salientar, um género de reportagem 

fotográfica novo, e referimo-nos aquela que recaía sobre crítica social, que irá passar a 

ser, profusamente ilustrada, seja por intermédio de infografismo (veja-se, no dia 29 de 

julho de 1906, a propósito da ausência de políticas agrárias, um sugestivo mapa sobre as 

áreas não cultivadas do país; ou em 7 de agosto, a representação estatística da 

emigração portuguesa na atualidade), seja pelo multiplicar de instantâneos fotográficos. 

Estão, ainda, nesta categoria, as fotos que “ retratam” novas temáticas sociais, 

por exemplo: a 1 de agosto de 1906, em artigo sobre acidentes de trabalho, surge, ao 

lado de foto de uma pedreira, uma outra, de uma“ filha” que chora o pai morto; a 10 de 

                                                 
91 Citado por Joaquim Vieira, idem, pp. 53-54. 
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agosto, a propósito do problema de habitação de Lisboa, podem ver-se fotos das casas 

das ruelas e becos da capital; a 12, desse mês, a sopa dos pobres, da duquesa de 

Palmela, é ilustrada com foto de populares, aguardando a sua vez, junto a uma porta,  e 

uma outra, com um homem a comer sopa; a 23 de setembro, um bando precatório de 

pescadores, de Cascais; e a 18 de fevereiro, de 1907, fotos de crianças pobres do bairro 

do Casal Ventoso e de Alcântara, ilustram o destaque do título, sobre lugares da cidade 

inabitáveis.  

No entanto, este género fotográfico quase desaparece do jornal, provavelmente 

por ter sido também integrado na revista Ilustração Portuguesa.  

Em contrapartida, a primeira página deste jornal diário passa, neste ano de 1907, 

a ser tomada por fotos autopromocionais, por vezes de reportagem (como a de 11 de 

outubro de 1907, que ilustra a campanha do O Século, deste mês, captando crianças a 

receber livros escolares) como se pode ver no gráfico seguinte, sobre o número de 

imagens autopromocionais, constantes na primeira página do jornal. 

Interessante é notar como o O Século, nestes anos de 1906 e 1907, tende a 

desviar as “ objetivas” do rei, mas não o dispensa, para promover, em 1907, a sua 

exposição sobre a obra de Rafael Bordalo Pinheiro, na sala da Ilustração Portuguesa ( a 

6 março uma foto documenta o rei a visitar a exposição). 

Importa agora tentar compreender em que medida a postura diferenciada do O 

Século, no que toca à ilustração, teve repercussão na restante imprensa diária. 
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Mais uma vez o âmbito da nossa segunda amostragem revelou as suas 

limitações: ao excluir o Diário de Notícias, não nos permite detetar, em que momento 

este segue, no que toca à ilustração, o “desafio” lançado pelo O Século.  

Não obstante, é possível, através dos jornais políticos, da nossa segunda 

amostragem, apontar algumas linhas interpretativas. Uma de carácter afirmativo: em 

1906, o jornalismo político, frequentemente conotado com um certo conservadorismo 

nas suas rotinas diárias, denota, em alguns dos seus títulos, uma dinâmica 

modernizadora, não prescindindo de profusa e regular ilustração. Outra, apontando para 

uma hipótese de leitura, a confirmar em análise posterior: os jornais políticos 

republicanos são, juntamente com os jornais de negócio, quem adota a prática do 

fotojornalismo. Mas gostaríamos de saber que postura estaria a ser seguida pelo 

jornalismo próximo da dissidência progressista, de José Alpoim, em particular pelo Dia. 

Por várias razões. Por um lado, esta formação partidária, desde 1905, vinha apostando 

numa postura crítica e discurso político, próximos do republicanismo, por outro, o 

jornal o Dia é frequentemente apontado, em várias memórias de jornalistas, como um 

jornal moderno. Na verdade, a dissidência progressista, pelas posições políticas que foi 

tomando (que a colocaram como representante da esquerda monárquica) no rescaldo do 

regicídio, e já na república, foi alvo de fortes críticas monárquicas, e de algum 

“apagamento”, seguido, aliás, pelos os autores republicanos ( até pela incómoda 

proximidade conjuntural), não tendo sido, até hoje, recuperada a sua  memória histórica.  

Através da Tabela XV e XVI, é pois possível verificar como, em 1906, já todos 

os jornais da nossa segunda amostragem, incorporavam, a ilustração na sua prática 

jornalística.  

Mas, como sempre, os números dizem-nos pouco sobre aquilo que se passava no 

jornalismo diário de Lisboa.  

Tabela XVI  

Total de desenhos humorísticos92 na primeira página, 1901 a 1906 

 
O Século Novidades Diário Ilustrado O Mundo Vanguarda 

1901 0 0 - 6 0 

1902 1 0 - 1 0 

                                                 
92 Não foram contabilizados desenhos constantes do dia de carnaval. 
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1903 0 0 0 0 0 

1904 0 0 0 0 0 

1905 4 24 0 0 5 

1906 2 304 0 33 41 

1907 0 279 0 13 71 

 

Comecemos pelo Diário Illustrado. Aqui, à semelhança do que se fizemos na 

nossa análise sobre títulos, convém salientar, que a nossa abordagem recai, em 

exclusivo, a partir da data em que este jornal se assume como órgão do partido 

regenerador liberal, a 1 de maio de 1903. Refira-se que uma curta incursão sobre o 

título, no período anterior (1901-1903) permite verificar como a mudança de direção 

correspondeu de facto a uma reestruturação do jornal. Na verdade, este jornal, enquanto 

órgão do partido regenerador, dificilmente pode ser integrado junto dos títulos de 

jornalismo político que aqui vimos tratando, pela forma como assumia uma vertente 

marcadamente mundana e de entretenimento da elite monárquica portuguesa. Ficando 

aliás na história do jornalismo como o jornal que introduz a crónica mundana ( High 

Life), com direito a destaque na primeira página. Numa análise por nós realizada, entre 

1901 e 1903, podemos constatar que, nestes anos, a informação e o comentário político, 

nomeadamente o editorial, surgiam excecionalmente, e com carácter celebrativo, 

procurando este jornal fazer jus ao seu título (que comporta a palavra “ Ilustrado”), pela 

edição diária de uma “imagem”, na sua primeira página, que assumia 

predominantemente um carácter decorativo, sem ligação com a atualidade,. 

Normalmente reproduzia gravuras de conteúdo artístico, literário, mitológico, 

hagiográfico, geográfico ou histórico ( e veja-se aquelas retratando as violências 

cometidas na Revolução Francesa, em 30 de setembro de 1901). A estas juntava, por 

vezes, ilustração que promovia os seus folhetins, e mais raramente, croquis de fotos, que 

invariavelmente recaiam sobre convencionais retratos de estúdio, de figuras públicas, da 

política e das artes, com preponderância para homens do partido regenerador e família 

real portuguesa. 

 Quando, em 1903, João Franco assume o jornal, toma-o como instrumento de 

luta político partidária. No campo da ilustração, o Diário IlLustrado abandona o 

carácter decorativo das suas “imagens”, substituindo-as, quase exclusivamente, por 

retratos de várias individualidades nacionais e estrangeiras. Em 1903, entre maio e 
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dezembro, assinalámos 86 imagens, destas, 86 são croquis de retratos de estúdio, de 

figuras públicas, nacionais e estrangeiras, e 20, recaem na “ Tabela Comparativa das 

taxas do imposto real da água e do imposto de consumo”. No ano seguinte, do total de 

69, 60 são reproduções de retratos93 Em 1905, cresce o esforço ilustrativo, totalizando 

233 ilustrações, mas mantem-se a preponderância do retrato em estúdio, com 172 

ocorrências. No entanto, o jornal revela algum esforço de diversificação: surgem 15 

imagens de autopromoção do seu passatempo de xadrez, um quadro eleitoral, 42 

gravuras decorativas, onde sobressaem as paisagens, figuras históricas, santos, objetos 

de arte e, em menor número, conteúdo diverso ( veja-se a 10 de outubro, uma imagem 

de camponesa, com legenda, “ Mulher de Arouca”, ou a 29 de novembro, o desenho de 

uma criança a fumar cachimbo, com legenda, « Que Pandego!»).Uma novidade surge, 

porém, no campo da fotografia, com três croquis que denotam algum conteúdo 

informativo (um com os três coches que estariam presentes no cortejo assinalando a 

chegada do presidente da república francesa, na sua visita a Portugal; um outro, 

descrevendo, as tropas do Sultão de Marrocos; um que “ retrata” conversa de Loubet 

com Afonso XIII, de Espanha).  

Interessante é verificar, como em 1906 e 1907 ( ver Tabela XV), o jornal altera a 

sua política de ilustração, reforçando o seu teor decorativo sem ligação atualidade. Em 

1906, do total das 205 imagens, 107 são gravuras desta natureza, seguem-se 95 retratos, 

e três infografismos ( 2 quadros eleitorais, uma Planta das linhas da Carris do Porto).  

Em 1907, decrescem as ilustrações neste jornal, num total de 105 ilustrações, 64 são 

gravuras decorativas, e 41 são retratos. 

Da análise do Diário Illustrado é possível concluir que este jornal monárquico 

embora, na nossa amostragem, anteceda, todos os outros títulos políticos, no esforço de 

ilustração da sua primeira página, não incorpora a mais moderna linguagem jornalística 

da reportagem fotográfica. Aqui a ilustração noticiosa segue o mais convencional dos 

formatos, o retrato em estúdio, de figuras públicas consagradas, prevalecendo a 

conceção da imagem decorativa, alheia à atualidade.  

Já o jornal Novidades, mantém inalterada, até ao final de 1905, a postura 

reservada, face à ilustração da sua primeira página, quase não recorrendo a esta, o que 

não obsta a que partilhe, com o Diário illustrado, da mesma conceção sobre seu “uso” 

                                                 
93 As restantes imagens deste ano são: 4 caricaturas, que ilustram o número do dia de carnaval, um quadro 
sobre o orçamento da marinha e 4 gravuras decorativas .   
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(ilustrando as suas notícias com recurso ao retrato, a gravuras, a quadros informativos e 

à reprodução de documentos). Mas, em 6 de dezembro de 1905, introduz uma novidade, 

digna de nota: diariamente o Novidades passa a reproduzir desenho humorístico, sobre a 

atualidade política, nacional e internacional ( ver Tabela XVI). O sucesso parece 

confirmar-se quando, em pleno parlamento o deputado Pinto da Mota, já depois do 

regicídio, procurando responsabilizar os republicanos pelo franquismo, lembrava, a 

propósito, uma caricatura publicada no Novidades, há quase dois anos: “ A imprensa 

republicana conservou-se durante bastante tempo em espectativa benévola; em 

espectativa benévola se conservaram também os ilustres representantes parlamentares 

do seu partido; e todavia conheciam o temperamento do ditador. Todos se lembram 

daquela sugestiva, das Novidades. Na berlinda o lápis mordente do caricaturista das 

Novidades desenhou S. Exas. tomando capilé!”94. 

Note-se porém que, no mesmo período, também os jornais republicanos, O 

Mundo e Vanguarda, tendiam a apostar na ilustração das suas primeiras páginas. Mas 

algumas considerações devem ser assinaladas no que toca a estes jornais republicanos. 

Até 1905, é possível verificar no Vanguarda um maior cuidado nesta área da sua 

atividade. Enquanto a ilustração está ausente no O Paiz/ Mundo, entre 1898 e 1902, no 

Vanguarda, nos mesmos anos, o número de “imagens”, na sua primeira página, além de 

oscilante (veja-se a Tabela XVII) segue  um “ uso” ilustrativo convencional. Vejam-se: 

em 1900, 3 mapas eleitorais, dois quadros sobre impostos; em 1901, 4 croquis de 

retratos, 19 gravuras, das quais 17, recaem sob o título Suplícios da Inquisição”; e, em 

1902, 2 croquis de retratos e dois anúncios ilustrados do seu folhetim.  

Tabela XVII 

Total de imagens primeira página O Paiz/ O Mundo e Vanguarda, 
1898 a 1907 

 
O Paiz / O Mundo Vanguarda 

1898 1 4 

1899 23 32 

1900 10 5 

                                                 
94 Diário da Câmara dos Senhores Deputados da Nação Portuguesa, 
www.parlamentopt/ArquivoDocumentação/Debates, Sessão legislativa de 8 de junho de 1908. 
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1901 0 23 

1902 0 4 

1903 30 67  

1904 19 134 

1905 11 18 

1906 265 176 

1907 384 125 

 

O ano de 1903 será de mudança, nos dois jornais republicanos. No Vanguarda, com a 

ilustração do folhetim a ganhar expressão, na primeira página. E no ano seguinte, a 

abertura de uma secção, “ A nossa galeria”, a fazer disparar o número de retratos, para 

79, enquanto é dado, já no final do ano, à semelhança do que fazia O Século, um 

tratamento cuidado a uma data do calendário religioso (o Natal). Mais relevante é o 

croqui de um cadáver, de uma vítima de um acidente de trabalho, em setembro.  

Note-se que, a 29 de agosto, de 1903, o jornal anunciara na sua primeira página: “ Do 

próximo mês de setembro em diante, o Vanguarda começará a ser ilustrado, 

acompanhando com gravuras os acontecimentos mais palpitantes do dia, e publicando 

uma galeria de retratos daqueles que mais notáveis se tornaram, nas ciências, nas letras 

e nas artes, etc.”. Mas até 1907, ficar-se-ia, muito aquém, desta sua promessa.  

          Também o O Mundo, desde maio de 1903, se lançara na ilustração, com croquis 

de retratos de figuras públicas (totalizando 24). Seria Manuel de Arriaga, a 24 de maio, 

quem inauguraria esta prática do jornal, seguiram-se, Rafael Bordalo Pinheiro, e Afonso 

Costa (a 6 e 25 de junho, respetivamente). No mesmo ano, este jornal incluiria ainda 

duas gravuras (sobre Revolução Francesa e o “ suplicio de Gomes Freire), e ainda um 

quadro (sobre instrução em Portugal).  

Com alguma probabilidade estas novidades jornalísticas enquadravam-se no 

esforço de relançamento do partido republicano, que atrás referimos. No entanto, no O 

Mundo, nos anos de 1904 e 1905, este esforço ilustrativo a tende a perder fôlego, 

mantendo o jornal o enfoque na reprodução de fotos de notáveis republicanos (e por lá 

vão passando os retratos em estúdio de Bernardino Machado, Afonso Costa, António 

José de Almeida, Paulo Falcão, Duarte Leite, Guerra Junqueiro, etc.) e em mapas 

eleitorais. 
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O O Mundo renovaria a sua prática de ilustração jornalística, em 1906. Nesse 

ano, o jornal intensifica e diversifica do uso da fotografia  (e, como vimos do título) 

apresentando, ainda, um maior cuidado gráfico. A este respeito, uma vez mais, seria 

importante a existência de estudos que aprofundassem esta vertente jornalística. Veja-

se, por exemplo, o esforço colocado, na paginação no dia 22 de abril, na apresentação 

dos candidatos republicanos, às eleições de 29 de abril: apenas com um título, e 15 fotos 

de retratos dos candidatos, sem texto.   

Mas retomemos o esforço de ilustração. Num primeiro momento, assiste-se ao reforço 

da presença de retratos de correligionários (passando por exemplo a incluir, desde 1 de 

janeiro uma “galeria”, que intitulou de “ Republicanos”, com biografias, ilustradas com 

retrato, lançada, aliás, com o notável, Teófilo Braga), mas não só, surgem agora retratos 

de artistas teatrais, músicos, pintores, escritores, etc,. na primeira página do O Mundo. 

Note-se que, em 1903, o jornal tinha, por três vezes, incluído artistas, mas estes quase 

desapareceram, nos dois anos seguintes (em 1905, surge apenas, Bordalo Pinheiro). 

Registamos, neste “filão”, 14 ocorrências, no ano de 1906. No ano de 1907, ganham 

relevo, com 31 reproduções fotográficas desta natureza, seis destas, embora 

contabilizadas como uma unidade, referem-se a “composições” mais elaboradas, com 

várias fotos de retratos, sob o título “ Vida Teatral”. O número de retratos é por isso 

superior a trinta e um.  

Seguindo o modelo do O Século, é ainda a partir de 1906, que surgem fotos de 

grupo, ilustrando notícias variadas, da política ao desporto ( como o “ Grupo de 

estudantes promotor da excursão” a Paris, a 7 de abril de 1906; ou grupo de futebolistas 

do Sport Lisboa, a 18 de janeiro de 1907). Em 5 de dezembro, um mesmo cliché 

juntava, pela primeira vez, um grupo de destacados republicanos, Afonso Costa, 

Bernardino Machado e António José de Almeida ( aí referenciados como tendo estado 

presentes, no comício da véspera, de apoio aos deputados republicanos expulsos do 

parlamento). Poucos dias depois, a 1 de janeiro de 1907, uma nova foto de grupo, 

também ela inédita, nos nossos jornais, apresentava o diretório do partido. E, no dia 

seguinte, outra foto, dava a “ver” ao leitor, o “grupo” dos deputados republicanos. 

Rompia-se, finalmente, com o recurso ao convencional retrato individual em estúdio. 

Seguindo a prática ilustrativa de outros jornais diários de Lisboa, o O Mundo 

introduz, também, neste ano de 1906, diversificadas fotos e croquis, sobre assuntos 

internacionais, desde fotos de grupo (como aquela que retrata elementos da 
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Confederação Geral de Trabalhadores, em França, a 11 de maio; ou o grupo de 

cientistas que partiu em missão para medir a terra) até à reportagem de conflitos ( vários 

croquis sobre a situação interna na Rússia, em setembro, onde se dá a “ ver”, desde 

presos na Sibéria, a 10, às tropas do Czar em ação, a 13).  

Mas a mais significativa novidade, seria a introdução, no segundo semestre de 

1906, na prática jornalística do O Mundo, da cobertura fotográfica dos acontecimentos 

da atualidade política nacional. 

E, salientemos, a primeira cobertura fotográfica de um julgamento, seguindo, de 

perto, O Século, nesta atividade jornalística. Através de numerosos croquis, entre, 23 e 6 

de setembro, o O Mundo, reproduz extensa reportagem fotográfica, que dá a “ver”, 

desde o ambiente da sala de audiências (como um aspeto da assistência, repleta de 

mulheres, a 24) ao interior da prisão (veja-se a visita de familiares aos marinheiros 

condenados, a 6 de setembro). Não deixando, já em novembro, à semelhança do O 

Século, de reproduzir um croqui, com os marinheiros, a partir para o desterro, e a 

despedir-se de familiares (a 23).  

Mas sabemos pouco sobre os “meandros” que envolvem esta “entrada” dos 

fotógrafos dos jornais nas salas de audiência dos tribunais. No nosso período, só 

esporadicamente, viriam a surgir croquis semelhantes, como aqueles que cobrem o 

julgamento de “ abuso” da liberdade de imprensa, na primavera de 1907: a 20 de maio, 

o O Mundo insere “imagem” de Miguel Bombarda a depor no tribunal da Boa Hora; e a 

11 de junho, surge Bernardino Machado, em situação idêntica. 

Mais importante será salientar como a reportagem fotográfica, no O Mundo, 

tendeu a recair, com ênfase, nas mais diversas facetas da atividade partidária. A 3 de 

junho de 1906, no seguimento de um protesto republicano ( caso Schroeter), o jornal 

reproduz um desenho sobre foto, onde se “vê” Afonso Costa, Bernardino Machado à 

frente da manifestação, seguida de foto de manifestantes. Por esta altura, já o O Mundo 

intercala, a fotogravura com croquis, sendo difícil perceber a lógica subjacente a esta 

prática. Em agosto, a cobertura campanha eleitoral, já se faz com recurso a reportagem 

fotográfica: a 13, um enorme croqui dá a “ ver” Bernardino discursando num comício; a 

16, de novo um croqui, sobre um comício de propaganda eleitoral, do dia anterior. 

Ainda que de forma irregular, surgem fotos “ narrando” as atividades partidárias, é o 

caso do cliché, identificado como sendo de J. David Neves, que descreve uma ceia 

republicana festejando a entrada no parlamento dos deputados republicanos (8 de 
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setembro). Já depois da abertura da nova legislatura, o destaque recairia sobre a 

atividade dos deputados republicanos. Logo a 3, um croqui dava a “ ver” António José 

de Almeida, a discursar, vendo-se as galerias “apinhadas de gente”, no dia seguinte, era 

vez de Alexandre Braga, e a 24, Afonso Costa surgia, a gesticular, no hemiciclo.  

Mas seria preciso esperar pelo conturbado momento político, que se seguiu à 

expulsão dos deputados republicanos, no final do ano, para o fotojornalismo “tomar 

conta” da primeira página do O Mundo, de forma regular, ainda que conjuntural. Logo a 

21 de novembro, um croqui procura dar conta da sessão conturbada do parlamento, no 

dia anterior, e a 22, outro, semelhante ao O Século, “ narra” as manifestações de apoio 

dos populares, em Lisboa, à passagem do automóvel de Afonso Costa e Alexandre 

Braga. Já em dezembro, a 2, um croqui “ dá a ver” a repressão sobre os republicanos, no 

Porto, e a 18, com recurso a um grafismo “apelativo”, o jornal apresenta uma primeira 

página, quase só ocupada com 11 fotos, do comício republicano de 16.  

No entanto, a cobertura fotográfica de acontecimentos políticos, não se impõe na 

rotina diária do jornal, sendo difícil compreender a que variáveis aquela obedeceu. 

Mesmo assim, a nova linguagem visual, do fotojornalismo, acompanharia alguns 

momentos marcantes, da vida política nacional, e em particular as mobilizações de rua, 

republicanas, que ocorrem no primeiro semestre, de 1907. E veja-se, por exemplo, o 

comício, de 25 de fevereiro, contra a nova lei de Imprensa, coberto com croquis, de 

instantâneos, retratando António José de Almeida, Bernardino Machado, Magalhães 

Lima, Teófilo Braga, Agostinho Fortes e Faustino da Fonseca a discursarem (nos dias 

26 e 27); a manifestação em Aldeiagalega, a 5 de março; o comício em Carnaxide, a 19 

de março; o comício no Cartaxo, a 19 de maio, etc. 

E, acompanhando de perto o O Século, o O Mundo também cobre, com 

reportagem fotográfica, os confrontos com a polícia, em Lisboa e Porto, por ocasião da 

viagem de João Franco, em junho (veja-se, por exemplo, no dia 19 a reprodução do 

croqui, retirado do Jornal de Notícias, onde se vê a carga da polícia sobre os 

manifestantes, no Porto; e, no dia seguinte, o croqui mostrando a cavalaria a atuar junto 

do café Martinho, em Lisboa; a 21, uma leva de presos, numa rua da mesma cidade; e a 

22, um outro croqui destacando os confrontos dos populares com as autoridades). Note-

se que, desde dia 19 e até ao final de julho, o O Mundo vai apresentando retratos das 

vítimas (mortos e feridos) resultantes destes conflitos de rua.   
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Em julho, era a vez do O Mundo recorrer a uma inovadora abordagem 

fotográfica, de um político republicano, a propósito, da homenagem republicana, 

realizada a 29 julho, a Bernardino Machado. Na véspera, em destaque, ocupando em 

largura, quatro colunas, surgia um instantâneo que recaía sobre a vida privada de 

Bernardino Machado (com este a conviver em família). E nos dias seguintes, o jornal 

acompanhava, com reportagem fotográfica, a visita de vários republicanos a casa do 

político ( veja-se, por exemplo, a foto de grupo, de 30 de julho, com os notáveis 

republicanos que foram entregar mensagem a casa de Bernardino, onde entre outros se 

vêm, Afonso Costa, Teófilo Braga, Bernardino, Consiglieri Pedroso, etc.; ou ainda 

Bernardino Machado com Manuel Augusto da Silva, acompanhado das suas filhas, a 

31). 

No entanto, a partir desta data é percetível uma mudança editorial. Até ao final 

de outubro, não encontramos nenhuma outra foto que cubra com reportagem, assuntos 

de política nacional. E mesmo nesse mês, só a 30, surge uma foto sobre uma 

manifestação em Almada, a que se segue, no mês seguinte, a 24, uma outra, de um 

comício de pescadores. E é tudo.  

Em contrapartida, à semelhança da mudança da sua linha editorial, no que 

respeita ao uso do título “grande”, já por nós referenciada, também no que toca à 

ilustração, observa-se no O Mundo, um claro reforço da cobertura fotográfica de 

assuntos não políticos, de puro entretenimento e de interesse humano.  

É certo que já desde 1906, este filão constava da primeira página do jornal, e 

veja-se a título de exemplo, as fotos sobre arraiais, em setembro ( em Torres Vedras, a 

4, nas Caldas, a 5), tendendo a ganhar presença no jornal, no primeiro semestre de 1907. 

Não por acaso, no mês de fevereiro, pela primeira vez, o carnaval é alvo de destaque e 

cuidado ilustrativo, neste jornal, com grande desenho humorístico, a cobrir toda a 

página, a 10, e ampla reportagem fotográfica, a 11.  

A ilustração vai também cobrir notícias de “ interesse humano”. Em fevereiro, o 

jornal ilustrara com retrato, um acidente num elevador público de Lisboa, e, em março, 

apresentara foto de cadáver de uma criança morta por um automóvel, em abril, cuidara 

da ilustração do incêndio da rua da Madalena. Ao mesmo tempo que introduzira 

reportagem fotográfica, por dois dias consecutivos, sobre os “ grandes Armazéns 

Grandella”, de um seu correligionário (a 7 e 8 de abril). 
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Contudo, no segundo semestre de 1907, as temáticas não políticas passam 

predominar na reportagem fotográfica do jornal ( à semelhança dos títulos). E veja-se, a 

título de exemplo, a forma como cobriu com fotos: o jogo de boxe dos vendedores de 

jornais, realizado no Coliseu de Lisboa (com foto de grupo dos participantes, a 2 de 

agosto, e foto de combate, a 10); o raid burrical (com foto de grupo que o organizou, a 

26 de setembro, e composição com reprodução clichês do evento, a 7 de outubro), o 

“crime” da quinta da Formiga, com retratos dos envolvidos no drama e foto do local; e 

no primeiro domingo, que se seguiu à promulgação da lei sobre descanso semanal, as 

fotos com alguns aspetos dos jardins de Lisboa, como um engraxador que não deixou de 

trabalhar, em 26 de agosto; as festas e romarias, no norte do país, a 28 e 29 de agosto; 

composições com várias desenhos e fotos dando conta de vários aspetos das praias 

portuguesas, entre setembro  e outubro ( como, a de 19 de outubro, comerciantes a 

veranear na Figueira da Foz).  

Também na vertente autopromocional se assiste, neste segundo semestre, a um maior 

cuidado ilustrativo. A 10 de setembro, o jornal introduz anúncio ilustrado, com gravura 

sobre o seu novo folhetim, “ o Filho do Cardeal” ( destacado com título sobre três 

colunas), que reproduz, até 19, por cinco vezes. E, no mês seguinte, promove, de igual 

forma, o novo folhetim, “Luta implacável”. Note-se que só em 1902 (a 4 e 5 de 

fevereiro), o jornal tinha destacado um folhetim, com pequena ilustração, durante dois 

dias, o Memorias de uma Freira (Soror Tereza). 

Mas neste campo da autopromoção nenhuma primeira página “apresentaria” feição tão 

moderna como a de dia, 24 de julho de 1907, quando reproduz duas fotos de leitores, a 

lerem o O Mundo, em ambiente familiar (segundo a legenda seriam clichés destinados a 

uma exposição de fotografia, agendada para dezembro, nos armazéns Grandella). 

Em suma, o ano de 1906, constitui um momento de mudança, no campo da ilustração 

no jornal O Mundo, pela introdução do fotojornalismo nas suas primeiras páginas. A 

ditadura franquista interfere, na linha editorial seguida neste campo de atividade do 

jornal, limitando-lhe o âmbito e temáticas visadas por esta nova linguagem jornalística.  

Interessante é verificar o que ocorre no campo da ilustração no Vanguarda. Também, 

neste jornal, no ano de 1906, é assinalável o reforço desta área de atividade: de 25 

ilustrações, em 1905, passa para 217, no ano seguinte. Não obstante, apresenta uma 

postura distinta do O Mundo, ao não aderir, praticamente, à reportagem fotográfica, 

predominando o retrato de estúdio na ilustração noticiosa (muito esporadicamente 
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surgem gravuras ou croquis de localidades). Por outro lado, insere, com maior 

regularidade, o desenho humorístico, de fraca qualidade ( Tabela XVI). 

No Vanguarda, até ao primeiro semestre de 1907, a reportagem fotográfica é 

verdadeiramente esporádica. Esta surge, em 1906, por intermédio de imagens, que 

recaem sobre temáticas internacionais (a 13 de maio, de 1906, uma foto, sob o titulo, “ 

O 1º de Maio” em França”, dá conta da forma “ civilizada” como a polícia francesa 

tratou os manifestantes que celebravam esta data, em Paris; a 14 de junho de 1906, um 

croqui reproduz sufragistas francesas, numa carriagem com placards reclamando o voto; 

a 11 e 12 de setembro de 1906, reproduz cenas de revoltosos na Rússia czarista,), e, no 

primeiro semestre de 1907, com carácterexcepcional, surge uma foto cobrindo comício 

da Covilhã, onde além dos manifestantes, aparece Feio Terenas a discursar (a 23 de 

abril). 

Em junho, o jornal apresentava, para ilustrar a violência dos confrontos do “18 de 

Junho” - ao invés dos retratos convencionais- um croqui com um ferido, numa cama de 

hospital. E na homenagem republicana, desse mês, a Bernardino, colocava já, dois 

croquis “ retratando” as visitas a casa do político (assistindo à leitura, por Luis Felipe 

Mata, da mensagem escrita por João Chagas). E esgota-se aqui a reportagem fotográfica 

sobre assuntos nacionais, no Vanguarda. 

Note-se que também neste jornal, no segundo semestre de 1907, se introduzem algumas 

tímidas novidades. Assinale-se, por um lado, o cuidado no tratamento do retrato de 

estúdio. Veja-se como, na homenagem republicana, em julho de 1907, a Bernardino 

Machado, o Vanguarda compôs, com esmero, a gravura emoldurando o retrato deste 

político ( a composição do desenho assentava no contraste de escala, entre uma base 

formada por pequenas figuras em traje “rural”, olhando para o alto, onde surgia o 

enorme retrato do político).   

Talvez mais significativa é a ilustração, mais diversificada, de assuntos que não recaem 

sobre a política atual, com desenhos, sobre fotografia ( a 3, de agosto, um croqui sobre 

uma luta de boxe dos vendedores de jornais; a 16 de setembro, quatro croquis sobre 

instantâneos numa praia) ou de recriação de ambientes ( dois desenhos encenam a 1 de 

agosto um caso de interesse humano: uma tentativa de assassinato, seguida de suicídio). 

E nesta última categoria salientem-se a série de artigos, subordinadas ao titulo, “ Os 

coios jesuíticos”, ilustrados com sugestivos desenhos, retratando a perversidade sexual 

desta ordem religiosa (a 8 de agosto, por exemplo, cena de “ saturnal” no convento da 

Consolata, apresenta padres, com jovens nuas; ou a 10, um outro desenho, com um 
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clérigo com rapariga ao colo).  

Em suma, nos anos de 1906 e 1907, em todos os jornais da nossa segunda amostragem, 

o recurso à imagem ganhou maior expressão. O O Século e o  O Mundo, distinguem-se 

da restante imprensa diária, por incorporarem nas suas práticas jornalísticas a 

reportagem fotográfica. A introdução da fotogravura, primeiro no O Século, e depois de 

forma mais esporádica, no O Mundo, conferiu  uma “transparência” desconhecida à 

narrativa jornalística.  

Acresce que o destaque dos “títulos” grandes, como vimos, surgiu, quase em 

simultâneo, com este uso mais sistemático, abrangente e informativo da imagem 

fotográfica. Mais. Segundo a nossa amostragem, os lisboetas, entre 1906, e o primeiro 

semestre de 1907, puderam contar com jornais diários que tenderam a reforçar o apelo 

visual das temáticas de política nacional, seja por títulos ou imagens.  

As novas “linguagens” jornalísticas, por nós aqui tratadas, expuseram de forma 

inovadora o debate político, dotando o palco da “ rua” de um novo protagonismo.  

Em conclusão, o jornalismo republicano foi juntamente com o jornalismo “informativo” 

quem adotou e impulsionou as modernas formas de comunicação noticiosa. 
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Anexo 3. 
Redações abertas 

1.As redações dos jornais informativos 

No domingo, de 13 de fevereiro de 1898, o jornal o O Século dedicava toda a 

primeira página a uma ampla reportagem sobre a sua redação. Sete croquis ilustravam o 

espaço ocupado pelo jornal. Um olhar rápido bastava para conhecer o jornal, por “ fora” 

(o imponente edifício, que o texto não deixa de referir como “ propriedade da empresa”) 

e por “dentro” (vastos e diversificados espaços). E não por acaso, a pena do repórter 

escreve, “ entremos”. Entremos. 

A indiscreta curiosidade do olhar do leitor era satisfeita pela “ grandiosidade” 

daquelas paragens, da larga “ sala de receção”, forrada de cadeiras, à “ biblioteca e 

redação do suplemento”, com duas amplas mesas, rodeadas de estantes com preciosos 

livros, até ao gabinete de “ distribuição de esmolas”, onde não faltavam mulheres, 

crianças e inválidos, esperando a sua vez, junto a um guichet de atendimento, que o 

texto esclarecia: “ onde se distribuem esmolas, onde se recebem petições, e os 

esclarecimentos para os serviços de beneficência”.  

Pelos croquis1 surgem duas animadas salas de redação. Na “ Primeira”, repleta 

de jornalistas (dezassete), podiam os leitores “vê-los ali” a conversar e trabalhar, 

distribuídos por uma longa mesa central, e três laterais individuais. O redator descrevia: 

“ é esta sala destinada aos trabalhos de redação. Tem dois aparelhos telefónicos e é 

iluminada por dez lâmpadas elétricas de suspensão”, as suas paredes são “guarnecidas 

por uma alta cinta de azulejos, que os entendidos consideram dos melhores de Lisboa e 

avaliam em mais de um conto de réis “. A “ segunda sala de redação”, com uma única 

mesa central, tinha as paredes forradas de jornais pendurados, podendo “observar-se” 

três jornalistas a consultá-los (um lia de pé, outro debruçado sobre a mesa, e um outro 

consultava na parede um exemplar exposto). Trabalhava-se.  

Ao centro da página, ponto de convergência de todos os olhares, o croqui, 

escolhido por quem orientara a paginação, dava a “ver” o “ gabinete de redação”, a área 

mais reservada e exígua, com uma mesa individual, mas decoração requintada (em 

                                                 
1 Desenhos sob fotografia. 
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mobiliário, cortinas, quadros e outros ornamentos). Alguém lia concentrado, 

provavelmente, dado o enquadramento cénico, uma chefia. O gabinete do diretor estava 

ausente. Mas não só. O redator explicava: “ em outros artigos nos ocuparemos da 

administração, dos serviços de beneficência e das oficinas e máquinas do jornal”. 

O O Século, em vésperas do século XX, possuía edifício próprio que integrava 

diferentes espaços: receção; administração; oficinas; beneficência; biblioteca; gabinete 

de imprensa; duas salas de redação e gabinete de chefia. Em Lisboa, só a empresa do 

Diário de Notícias podia ostentar tamanha área ocupada e com igual “ brilho” e 

complexidade. Mas sabemos pouco sobre o discreto Diário de Notícias, por várias 

razões, as memórias dos jornalistas desta época não descrevem nem o espaço nem o 

ambiente deste diário; nas várias memórias institucionais que este publicou, repete-se 

sempre a mesma descrição dos seus serviços, que nos remete para o longínquo ano de 

1865, deixando-nos sem resposta sobre as mudanças, entretanto ocorridas, na estrutura 

jornalística. Se nos prendermos ao texto promocional de 1914, o mais próximo do nosso 

âmbito cronológico2, lá encontramos a mesma divisão de tarefas do O Século: 

administração; redação; tipografia, beneficência, biblioteca. E pouco nos é dito sobre o 

seu espaço, embora saibamos que na sala de redação ocorreriam, neste período, 

exposições de pintura3, o que obriga a olhá-la como um espaço igualmente amplo.  

E este não é um preciosismo inusitado, à exceção do Diário de Notícias os 

restantes jornais de Lisboa, não só não possuíam edifícios próprios, como ocupavam 

frações de andares alugados.  

Segundo Jorge Abreu4, no final da década de noventa, o jornal a Tarde, órgão do 

partido regenerador, ocupava um andar na rua da Barroca, no Bairro Alto, possuindo 

uma sala de redação comum, um gabinete do diretor, um gabinete do subdiretor e uma 

sala da administração: “ o mobiliário reduzia-se a umas secretárias, as indispensáveis, a 

duas mesas e algumas cadeiras ameaçando ruína. As paredes da sala comum, onde o 

papel caía aos pedaços, tinham o simples ornamento de coleções de jornais 

                                                 
2 Alfredo da Cunha, Diário de Notícias, A sua fundação e os seus fundadores, Alguns factos para a 
história do jornalismo português, 1864-1914, s. l., Edição comemorativa do cinquentenário do Diário de 
Notícias, s. d.[1914] . 

3 Veja-se a título de exemplo a exposição de pintura de Columbano Bordalo Pinheiro inaugurada a 9 de 
Janeiro 1904  na sua sala redação. 

4 Repórter que começara na década de noventa como revisor no Tarde, chegando a director do Primeiro 
de Janeiro, em 1919. 
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dependurados em réguas de madeira. Ao lado, num desvão, uma bilha de água e um 

copo. Sobre tudo isto um ambiente morno e triste de casa velha, que nos sufocava 

durante as horas de serviço e contra o qual tentávamos reagir”5. No mesmo período, 

Archer Lima descreve a redação do jornal republicano o Vanguarda, hà pouco 

adquirido por Magalhães Lima: “ nessa saleta do segundo andar, com uma larga mesa 

ao centro, trabalhava o diretor da gazeta, que vinha para ali, cheio de fama e ligado a 

outros, para tentar uma folha de combate”6. 

Não por acaso, nas suas memórias, o repórter Esculápio dá-nos conta do 

entusiasmo que sentiu quando entrou na empresa O Século para trabalhar como repórter: 

“ deu-me a nítida compreensão de que estava escrito nos livros do destino que não mais 

deixaria de ser escritor e jornalista. A redação estava instalada num casarão enorme 

palácio do marquês, rodeado de magníficos azulejos da época, tendo ao centro uma 

enorme mesa a que nós chamávamos a estiva. Os redatores sentavam-se em volta, cada 

um com um maço de linguados feitos de costaneira de papel de impressão, um tinteiro 

de chumbo e uma peanha de madeira com um gancho onde se espetavam os papéis que 

se desprezavam, para que se não perdessem. A sala tinha luz elétrica, da primeira que 

houve no país, para o que o Século tinha motor próprio, e as lâmpadas pendiam o texto 

com refletores”7. Mas nem todos entraram pela “ porta da frente”.  

Nas suas memórias jornalísticas, o repórter Jorge Abreu traça um cenário bem 

mais desencantado da entrada como revisor no mesmo jornal: “ as redações dos jornais 

que há trinta anos frequentei caprichavam todas ou quase todas, em ostentar a maior 

modéstia, vizinha da pelintrice. O Século não fugia à regra. A sala comum apenas se 

distinguia pela famosa cercadura de azulejos do tempo de Marquês de Pombal, 

emprestando-lhe o ar duma casa de banho. No resto, as mesmas secretarias que 

pareciam feitas em serie, cada uma com a sua lâmpada elétrica (...) e ao meio da sala 

uma grande mesa, a da estiva, de que se utilizava o pessoal de menor categoria. Essa 

pobreza de mobiliário, ainda mais acentuada na cabine minúscula destinada aos 

                                                 
5 Jorge Abreu, Boémia Jornalística ( Memórias d'um profissional com 30 anos de serviço na «fileira»), 
Lisboa, Livraria Editora Guimarães & C.ª, s.d.., p.14. 

6 Archer Lima, Magalhães Lima e a sua obra, Notas e impressões, Lisboa, Typographia «A 
Editora»,1911, pp.244-245. 

7 Eduardo Fernandes ( Esculápio), Memórias do «Esculápio», Das mãos da Parteira ao ano da 
República, Prefácio e notas de Albino Forjaz de Sampaio, Parceria António Maria Pereira, Lisboa, 1940, 
p.130. 
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revisores, não impedia que o Século fosse o primeiro jornal português na expansão, na 

tiragem e na prolixidade do noticiário. Refiro-me ao gabinete de revisão, porque foi aí 

que passei os meus três anos de noviciado, suando em bica quando o calor apertava”8.  

O O Século que dispunha no jornalismo diário lisboeta de um capital simbólico 

ligado ao republicanismo, assumia, neste artigo, de 1898, a postura do jornalismo 

informativo, protagonizado e teorizado pelo Diário de Notícias, há mais de três décadas. 

O historiador Luís Trindade refere, como este jornal, significou uma “ revolução nas 

formas de comunicar”9  na sua pretensão de espelho da realidade, onde “ a notícia era a 

ferramenta com que o jornal podia pretender refletir o quotidiano”10.  

Em 1898, o O Século incorporara esta representação de jornalismo, pretendendo 

abarcar toda a “ realidade”, colocando o político em pé de igualdade, com outras 

temáticas noticiosas: “ Estão a postos na redação. Este escrevendo artigo político, 

aqueles as informações políticas, um artigo especial, a crónica do parlamento, o 

comentário de um sucesso do dia, a descrição de uma festa do trabalho ou da sessão de 

uma sociedade, a notícia de um ato de abnegação ou de um crime, a nota comovedora 

de um grande infortúnio que solicita misericórdia, a crónica da última tourada, a 

apreciação de um livro ou de uma obra de arte, a notícia de um progresso, o alvitre de 

um empreendimento, o aplauso de uma iniciativa benemérita, a revelação de uma 

exorbitância ou de uma prepotência, o suelto alegre, a réplica a outro jornal”. 

Mas nas várias práticas jornalísticas, aqui descritas pelo redator do artigo, de 

1898, sobressai a reportagem do acontecimento extraordinário. É também por ela que o 

jornal o O Século se apresenta como cumprindo a sua vocação informativa. O repórter 

assume-se como o grande protagonista do jornal. “ De súbito vibra a campainha do 

telefone. Há um informador (…). O repórter tem um pouco a vida acidentada do 

soldado (…). Mal se imaginam os esforços e canseiras que algumas vezes representam 

duas dúzias de linhas de informação”.  

A centralidade do repórter sai reforçada ao personalizar, no jornalismo 

informativo, a procura da verdade, o esclarecimento de factos, fazendo a ponte entre o 

                                                 
8 In Boémia Jornalística, op. cit, pp.71-72. 

9 Luís Trindade, Primeiras Páginas, O século XX nos jornais portugueses, Lisboa,Tinta-da-China, 2006. 
p.11 

10Idem, p.15. 
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novo jornalismo generalista e o velho jornalismo político, ao cumprir a função 

jornalística mais consensual: desvendar segredos. E pouco importa aqui compreender o 

âmbito das revelações que cobria. Enquanto recuperação de um arquétipo jornalístico 

socialmente partilhado a reportagem legitimava o jornal informativo. E veja-se, como já 

no final do artigo se esclarecia o que era o jornalismo informativo moderno opondo-lhe 

o jornalismo seiscentista: “ Vejam se hoje se contentava alguém com este espécimen de 

informação de um ignorado repórter de 1641. «Veio Fr. Diniz de Alencastre, a quem El-

Rey nosso senhor havia mandado às partes do Norte, e não se sabe a que foi, mas 

presume-se que efetuou tudo com a felicidade que se esperava (…)». Pois sim fosse lá 

agora dizer-se que o Fr. Diniz tinha ido às partes do Norte, sem pormenorizar a qual 

país, ou a qual cidade, e que se não sabia a que foi. Ficavam fulos os leitores e o 

repórter que o dissesse era um homem perdido. Hoje o Sr. Fr. Diniz seria entrevistado, 

fosse onde fosse e por muito que tentasse emudecer, não haveria repórter que não lhe 

conseguisse puxar pela língua apesar das suas soberanas qualidades”.  

Em 1898, o repórter do O Século refere as “ centenas” de trabalhadores do 

jornal11, e, colocando de lado os serviços de oficinas, beneficência e administração, 

apontava: “ vinte e um é o número total de jornalistas empregados no jornal, incluindo 

os colaboradores efetivos”. Avançava, ainda, com a divisão de tarefas e 

responsabilidades entre o pessoal da redação. 

Seis áreas temáticas, com nove empregados efetivos, eram referenciadas como 

secções: a “ Secção de informações políticas”, de que estão “encarregados três colegas 

que têm ainda alguns auxiliares”; a do teatro, tauromaquia, tribunais, agrícola e 

informações militares ( “ Três nossos colegas têm a seu cargo as secções especiais de 

teatros e de tauromaquia; um colaborador efetivo para a secção agrícola, outro para a 

dos tribunais e outro para as informações militares”).  

Duas outras áreas são descritas como “serviços”: aparentemente vocacionados 

para o trabalho de reportagem, contavam com quatro repórteres e cinco informadores: “ 

para o serviço de diversas informações temos três repórteres, um delegado da redação 

que está ao serviço no Gabinete dos Repórteres, quatro informadores e um número 

considerável de auxiliares”; “ Do serviço de incêndios está especialmente encarregado 

                                                 
11 O dado era assinalável quando sabemos que a média de empregados por empresa, era de dez, em 
Portugal. 
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um informador efetivo, o que não impede que em circunstâncias extraordinárias se 

encarreguem também das respetivas informações os repórteres e outros informadores”. 

Sem designação precisa, surge, ainda, uma área de atividade específica: “ Para o 

exame e coordenação dos telegramas e correspondentes das províncias, das colónias e 

do estrangeiro há um redator, cujo serviço é feito de dia e um outro para completar estes 

trabalhos durante a noite”. 

Por último, a um “ redator dirigente” caberia a “distribuição de trabalho pelas 

secções especiais, repórteres e informadores”. 

Infelizmente faltam-nos fontes que nos permitam comparar esta redação com a 

do Diário de Notícias. Na já referenciada descrição dos seus serviços, datada de 1865, o 

quadro de pessoal deste diário abrangia, então, cento e vinte pessoas, “ incluindo 

vendedores, distribuidores, agentes, informadores, compositores e colaboradores 

efetivos”12, e a sua redação organizava-se em torno de cinco secções temáticas ( Política 

Estrangeira; Assuntos jurídicos; Assuntos religiosos, Assuntos vários) e uma atividade 

especializada ( “ folhetinistas”) ”13.  

A comparação permite levar a efeito o que em cada jornal era considerado 

suscetível de ser diluído nos assuntos “vários” ou elevado a temática especializada. Mas 

o fosso cronológico das informações por nós recolhidas não permite levar a comparação 

tão longe quanto queríamos. Não sabemos se o Diário de Notícias continuou a ter uma 

secção jurídica, religiosa, ou estrangeira, não sabemos se, entretanto, nestes trinta anos, 

criou “ serviço” vocacionado para a reportagem, por exemplo.  

Os dados sobre o O Século são em contrapartida, ricos, revelando um jornal 

vocacionado para a recolha de informação local (reportagem) em detrimento da 

informação estrangeira. As descrições que dispomos sobre a organização destes dois 

jornais informativos têm um ponto em comum: um esboço especialização jornalística. 

Porém a divisão de tarefas presente neste artigo, do O Século, de fevereiro de 

1898, merece cuidado na sua apreciação. Por duas razões. Primeiro porque tende a dotar 

o trabalho da redação de um grau de especialização que está longe de corresponder à 

                                                 
12 Alfredo da Cunha, Alfredo da Cunha, Diário de Notícias, A sua fundação…, op. cit., p.297. 

13 Idem, p.297. 
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realidade. Segundo porque eleva o trabalho do repórter apagando, por completo, a 

figura do diretor. 

 São inúmeros os testemunhos sobre estes jornais informativos que revelam uma 

organização redatorial que não obedece à estrita divisão de tarefas aqui apresentada. Por 

eles ficamos a saber não só da existência de outras “secções” como da constante 

sobreposição de tarefas. A divisão aqui apresentada recaía mais no esforço, então 

empreendido, na organização dos conteúdos, do que na distribuição de trabalho 

redatorial. E veja-se como Avelino de Almeida descreve a sua passagem como redator 

do O Século, na viragem do século: “ Comecei pela do estrangeiro, a certa altura 

chefiada por mim cumulativamente com a de províncias. Fiz reportagens de crimes, 

cortejos, funerais, festas religiosas e cívicas, congressos nacionais e internacionais, 

conferências, etc. Redigi o boletim parlamentar, a notícia bibliográfica, a crítica teatral. 

(…). Traduzi, em caso de urgência, o folhetim. Ocupei-me de apreciações de arte 

plástica (…)”14 . Diria também, a propósito, o escritor Ferreira de Castro: “ Fiz todas as 

secções do jornal, desde o fundo ao movimento marítimo”15. E note-se que este seu 

depoimento assentava numa partilhada ordem de “ grandeza” de conteúdo jornalístico, 

abarcando o nobre e tradicional “ fundo” e a mais desclassificada informação sobre 

listagem de entradas e saídas de barcos nos portos.  

No Diário de Notícias a distribuição de serviço parece seguir a mesma lógica. E 

veja-se o testemunho de Eduardo Noronha, que ingressa, neste jornal, como redator 

efetivo, em 1902, depois de oito anos como chefe de redação do jornal político 

Novidades: “ «Além do expediente usual que a cada um cabia, tinha a meu cargo a 

secção das gravuras e aparte do serviço de estrangeiro. Incumbia-me escrever uma 

crónica internacional, quinzenal, outra sobre arte, também quinzenal, ambas assinadas. 

Confiou-me depois a direção a crítica de todas as representações no teatro D. Amélia, 

por companhias nacionais e estrangeiras, e eventualmente a de outras casas de 

espetáculos e ainda a das exposições de quadros e outras ramificações de arte abstrata 

ou aplicada. Escrevi para o rodapé do Diário de Notícias diversos folhetins, originais e 

traduções (...)”16.  

                                                 
14 Cit. In Uma Hora de Jornalismo, Aspectos e Anedotas e Inconfidências da Vida Profissional, Lisboa, 
Edição da Caixa de Previdência do Sindicato dos Profissionais da Imprensa de Lisboa, 1925, pp. 43-4. 

15 Cit. in idem, p.87. 

16 João Paulo (Mário) Freire, O Diário de Notícias, da sua fundação às Bodas de Diamante, Escôrço da 
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 Qualquer redator podia fazer reportagem.   

No   nosso Anexo 1- Caso de Estudo 1 ,entre outras conclusões salientamos, que, 

dois terços das informações vertidas nos jornais informativos, obedeciam a um padrão: 

informar era o registo de ocorrências; metade das informações, que os jornais 

informativos continham, seguia a um mesmo enquadramento formal,  um título listava 

informações de relevo e temática variável (veja-se o Gráfico 1 e 2).  

Estas conclusões obrigam a que reavaliemos as práticas jornalísticas dos jornais 

informativos. Em nosso entender as empresas jornalísticas de negócio assentavam não 

só numa maior complexidade de tarefas, em relação ao restante jornalismo político, 

como num maior âmbito de atividades marcadas pela rotina. Afinal, ao contrário dos 

jornais político-partidários, que necessitavam de preencher duas páginas diárias de 

material noticioso (as restantes duas seriam publicidade) estes tinham que “preencher” 

seis páginas noticiosas (para além das duas ou quatro de publicidade). 

No artigo do O Século, de 1898, o jornalista não faz referência a uma área de 

atividade, presente nas memórias de jornalistas que trabalharam no jornal, que, embora, 

despojada do glamour da reportagem, é marcada pela mais exasperante rotina, referimo-

nos à secção encarregue de ler a restante imprensa. Afinal a tarefa tradicional dos 

jornais, presente em todas as redações, mas que, num jornal como o O Século, constituía 

um núcleo especializado. Esculápio refere-se a este como um instrumento de avaliação 

do trabalho realizado por informadores e repórteres: “ Na antecâmara do gabinete, 

estavam instalados o Peixoto (...) e o Francisco Vidal (...). Eram os censores do jornal, 

isto é, os encarregados de cotejar as notícias do Século com as doutros jornais e 

controlar as faltas e os desleixos, apurando também o que havia a fazer no dia seguinte 

para que à gazeta não faltasse a precisa informação” 17.O jornalista Rafael Ferreira 

lembra o alívio de ter deixado esta área de atividade ( os“ serviços de confronto das 

notícias do «Século» com as dos outros jornais”) passando “ a acompanhar o Francisco 

Vidal em extratar das notícias enviadas pelos correspondentes (…) esse trabalho 

                                                                                                                                               
sua História e das suas efemérides, 1º volume, s. l., Edição Comemorativa das Bodas de Diamante do 
Diário de Notícias, 1939, p.73. 

17 In Boémia Jornalística, op. cit., p. 117. 
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agradava-me muito mais que o anterior, que é, no entanto, necessário num jornal de 

grande informação e que não pode admitir falhas de noticiário”18. 

O jornalismo de registo, pautado pela rotina, é um dos aspetos menos tratados 

pela historiografia. Compreender esta prática jornalística permite-nos rever a conceção 

de empresa jornalística fechada sobre si própria. Obriga-nos a valorizar a importância 

que assume nos jornais informativos a constituição de uma rede formal e informal de 

colaboradores. Em última análise, permite-nos ultrapassar a tendência para isolar, 

jornais e jornalistas, do meio jornalístico em que se inserem, e a repor o contributo, 

diário, de protagonistas externos à redação. E referimo-nos aos correspondentes e aos 

informadores.  

Olhemos, de novo, para as conclusões por nós retiradas do Anexo 1- Caso de 

Estudo 1: entre as notícias coletivas (que lembremos representavam 53 %, no Diário de 

Notícias, e 49% no O Século), nos dois jornais informativos (sem contar com a 

publicidade e folhetim) predominavam conteúdos enviados por correspondentes 

nacionais ( ver Gráficos 3 e 4) e informações obtidas junto do aparelho do Estado ( ver 

Gráfico 5 e 6). 

No dia 1 de Abril de 1906, no Diário de Notícias, os correspondentes nacionais 

representaram 27,4% das notícias coletivas, e no O Século, 11%. E verificámos que a 

inserção destes conteúdos obedecia, nos dois jornais, à mesma lógica de 

subalternização, patente no processo de “construção” deste produto jornalístico, que os 

“empurrava” para as páginas interiores. 

Mas pouco sabemos sobre os correspondentes nacionais destes jornais. Como 

eram escolhidos, que relações laborais mantinham com o jornal. 

Pelos testemunhos recolhidos é possível verificar, que alguns deles tinham um 

vínculo sólido com os jornais. Na publicação comemorativa dos setenta anos do Diário 

de Notícias, João Paulo Freire não hesita em publicar algumas notas sobre o falecimento 

de correspondentes do jornal: do “ padre Manuel Lourenço Júnior, pároco de 

Castanheira do Vouga, onde foi durante muitos anos correspondente do Diário de 

Notícias”19; “ de Miguel dos Santos Soares, amanuense e bibliotecário da câmara de 

                                                 
18 Rafael Ferreira, Nos Bastidores do Jornalismo, Memórias de Rafael Ferreira, Lisboa, Edição Romano 
Torres, 1945, pp.60-61. 

19 João Paulo (Mário) Freire, O Diário de Notícias, op. cit. , p.147. 
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Castelo de Vide, e correspondente nesta vila do Diário de Notícias”20; “ em Vila do rei, 

o Sr. José Martins Aparício, farmacêutico ali, durante muitos anos, correspondente do 

Diário de Notícias”21; do Sr. Firmino Pina Coelho, farmacêutico, de 68 anos, que foi 

durante muitos anos correspondente do Diário de Notícias em Palmela”22; “em Figueiró 

dos Vinhos do Sr. Jose Miguel Fernandes David, comerciante e correspondente do 

Diário de Notícias naquela localidade”23; Albano Coutinho, morre aos 87 anos, em 

1935 e” desde 1888 que exercia em Mogofores, o cargo de correspondente do Diário de 

Notícias,”24 . Ficamos a saber que ser correspondente do Diário de Notícias podia ser 

um “cargo” duradouro. Por outro lado, as referências às localidades sugerem que, a 

captação de correspondentes, não obedecia a critérios informativos (fosse este 

perspetivado do ponto vista económico, político, social ou cultural) e muito menos 

seguia qualquer planificação que procurasse cobrir o país. Por último, o recrutamento 

destes fazia-se nos sectores intermédios da sociedade, com formação escolar acima da 

média, e lá encontramos um padre, um amanuense, um comerciante e dois 

farmacêuticos.  

No nosso Anexo 1- Caso de Estudo 1 encontrámos este padrão de captação 

avulsa de correspondentes nos dos dois jornais informativos.  

O recrutamento dos correspondentes, nos dois jornais informativos, tinha, tudo o 

indica, um carácter, acentuadamente fortuito. Com alguma probabilidade decorria de 

contactos pessoais da direção do jornal. Mas existiriam exceções, que comprovam a 

existência de correspondentes escolhidos estrategicamente em locais com potencial 

informativo. O repórter Esculápio descreve -nos o correspondente do O Século em 

Cascais, local de veraneio aristocrático, por excelência (“ o velho Pedada, proprietário 

de uma grande mercearia ao pé da praia”25). 

Esta insuficiência na “ cobertura” nacional era contornada, formalmente, através 

de um tratamento jornalístico que importa referir. Pelo reforço do critério aleatório, no 

elencar das correspondências (que não seguem o“ valor” notícia, nem outro tipo de 

                                                 
20 Idem p.158.  

21 Ibidem, p.224. 

22 Ibidem, pp.241-242. 

23 Ibidem, p.317. 

24 Ibidem, p.398. 

25 Eduardo Fernandes ( Esculápio), Memórias do «Esculápio…, op. cit. , p.168. 
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ordenação, por exemplo, geográfica) conferindo-se, a este espaço noticioso, o carácter 

de miscelânea.  

Por último, saliente-se a assinatura de algumas das correspondências 

reproduzidas, que combinada com a tendência para a conservação de uma linguagem 

própria das cartas pessoais, com apontamentos íntimos, emotivos e subjetivos, permitia 

individualizar o “ terreno” dos correspondentes no conteúdo jornalístico dos jornais 

informativos. Nestes, pelas convenções jornalísticas adotadas, procura-se ocultar toda e 

qualquer intervenção do pessoal da redação na sua elaboração. Contudo, alguns 

redatores tinham a seu cargo a revisão, e certamente seleção, dos textos recebidos. No 

artigo do O Século de 1898, este serviço era mencionado, como vimos: “ Para o exame e 

coordenação dos telegramas e correspondentes das províncias, das colónias e do 

estrangeiro há um redator, cujo serviço é feito de dia e um outro para completar estes 

trabalhos durante a noite”. Assim descrito, o peso dos correspondentes nacionais que 

temos vindo a tratar - aqui classificados genericamente “ das províncias” – era 

artificialmente equiparado aos correspondentes das colónias e estrangeiro. No entanto, o 

tratamento dado a estes era completamente distinto, seja pelo lugar que lhes é cedido no 

jornal, nunca nas últimas páginas, seja no tratamento noticioso individualizado que lhes 

é dado.  

Lembremos que é por via dos seus correspondentes que os dois jornais integram, 

frequentemente, conteúdos políticos declaradamente opinativos, parciais e mesmo 

partidários, embora normalmente laudatórios. A fórmula tinha sido criada pelo Diário 

de Notícias, a crer nas suas histórias institucionais, que descrevem a colaboração dos 

correspondentes como um meio de “ premiar” os bons resultados da política local: 

“substituindo os longos comunicados injuriosos pelas simples correspondências 

noticiosas de grande parte das terras do país; aplaudindo sem reserva todos os atos 

meritórios, sem olhar a indivíduos, e nem sequer a justos ressentimentos pessoais”.  

Nas suas memórias o redator Rafael Ferreira refere o trabalho no serviço de 

tratamento de material dos correspondentes do O Século: “ passei a acompanhar o 

Francisco Vidal em extratar das notícias enviadas pelos correspondentes, e doutras 

fornecidas por assinantes, os assuntos que mais poderiam interessar aos leitores”26. E 

assim revela como, sob o “ chapéu” de correspondentes, podem afinal conter-se 

                                                 
26 In nos Nos Bastidores.., op. cit. , p.60. 



   212 

 

informações avulsas enviadas pelos leitores/assinantes dos jornais, abrindo mais ainda o 

que de fortuito tem este espaço jornalístico.  

No nosso Anexo 1, verificamos ainda que, os jornais informativos, para além das 

“correspondências”, registavam, com grande minúcia, informações diversificadas sobre 

atos administrativos e rotinas burocráticas do aparelho do Estado. Frequentemente a 

“mesma” cópia integral de documentos oficiais preenchia os jornais “ informativos” do 

início do século.  

Desta ambição de cobrir a “totalidade” da atividade burocrática do Estado, 

sediada em Lisboa, decorria a necessidade das empresas constituírem amplos meios de 

recolha de informação, que os distinguiam dos restantes jornais diários. E é aqui que 

entram as nossas interrogações sobre o âmbito dos “ informadores” ou “ colaboradores” 

destes jornais, descrito no artigo do Século, de 1898. Tudo leva a crer, uma vez mais, 

que os protagonistas externos à redação devem ser valorizados na análise das práticas 

jornalísticas do período. 

O artigo de fevereiro de 1898, do O Século, avançava com um total de vinte e 

um trabalhadores efetivos do jornal, distribuindo-os por tarefas: por nove redatores (“ 

colegas”), três “ colaboradores efetivos”, quatro “ repórteres” e “ cinco informadores”.. 

No entanto, o redator refere: a “ secção de informação política” e o “ serviço de diversas 

informações” e o “ serviço de incêndios” são todos eles apoiados por outros “ 

auxiliares” e “ informadores”. Se por um lado, concede aos informadores, um lugar 

dentro do pessoal efetivo, por outro, deixa em suspenso, o seu número, e indefinida a 

área das suas atribuições 

Carla Baptista salientou, como é por vezes ténue a linha de demarcação do 

trabalho do repórter e do informador (“ num escalão inferior ao dos repórteres, mas por 

vezes desempenhando funções quase idênticas, estavam os informadores”27), 

considerando que o “ informador tanto correspondia à categoria mais baixa da profissão, 

onde os novatos se iniciavam e depois progrediam; como designava uma função 

confiada a alguém que recebia uma avença do jornal para procurar notícias em lugares 

específicos (esquadras de polícia, tabernas, teatros, tribunais) ou recolher os discursos e 

informações noutros (por exemplo, na Arcada que fornecia a agenda dos ministérios, 

                                                 
27 Carla Baptista, Apogeu, morte e ressurreição da política nos jornais portugueses- 

do século XIX ao marcelismo, Escrit’orio,  Lisboa, 2012, , p.70. 
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nos Paços do Conselho quando havia sessões camarárias, nos portos sobre o movimento 

marítimo, nas estações ferroviárias, para saber quem chegava ou partia), encarando este 

serviço como um biscate”28.  

A ausência de uma linha clara de demarcação entre o repórter e o informador 

deve-se, em grande medida, ao facto da reportagem ainda viver num período de 

definição enquanto género jornalístico - embora amplamente praticada por todos os 

jornais diários – mantendo-se a sua designação fortemente circunscrita à recolha e 

tratamento variável de informações avulsas da rua, sobretudo de interesse humano.   

Tem razão Carla Batista quando afirma: “ nos testemunhos dos jornalistas, a 

descrição das funções do repórter é tão vaga como a própria definição de notícia: o 

repórter é o que anda pelas ruas (evocando a imagem de um caçador ou de um pescador) 

“ farejando notícias”29. Acrescentando: “ embora os repórteres fossem maioritariamente 

enviados para cobrir acontecimentos de rua (crimes, acidentes, desastres, casos de 

polícia), encontramos igualmente referências a reportagem de carácter político, seja a 

cobertura jornalística de viagens oficiais de políticos e outras reuniões, seja a recolha de 

informações de carácter institucional junto dos informadores da Arcada ou dos 

discursos e intervenções na Câmara de deputados”30.  

É estreito o elo entre o informador e o repórter. Desde logo visível na forma 

como o trabalho do informador de rua é frequentemente associado ao do repórter, sendo 

vulgar a presença de ambos nos locais marcados pela cobertura noticiosa31, mas era 

ténue a linha de demarcação das práticas jornalísticas que desenvolviam. Veja-se como 

na sua edição de 1934 o Diário de Notícias descreve: “ de 1902 a 1906 estiveram no 

Diário de Notícias dois informadores de nomeada, em quem o sentido da notícia 

superava o cuidado literário, mas que fizeram suar estopinhas a muito jornalista de 

pulso: Joaquim Rosário Albuquerque, já falecido, e David Silva, ainda em plena 

atividade. São deles reportagens como a das visitas do rei Eduardo VII, do imperador 

Guilherme II, da Rainha Maria, do Presidente Loubet e de Afonso XIII, a do crime 115 

                                                 
28 Idem. 

29 Ibidem, p.40. 

30 Ibidem,p.53. 

31 Veja-se o caso contado por Esculápio: “Naquela manhã, chegara ao gabinete dos repórteres a 
sensacional notícia de que entrara no Tejo um Aquidaban qualquer brasileiro (…) Logo as mestrança dos 
repórteres e informadores se pões em campo para descobrir o segredo”, in Uma Hora de Jornalismo , op. 
cit. ,pp. 64-65.  



   214 

 

da Guarda Municipal e a da fuga do leopardo no Jardim Zoológico”32. E não por acaso, 

é frequente, no meio jornalístico, a designação de repórter-informador.  

A maior distinção entre informadores e repórteres apresentada pelos 

testemunhos que dispomos assenta na desqualificação social, e falta competências 

literárias, dos primeiros. Estes surgem como “gente” miserável, “inculta” e, 

frequentemente, “ bêbada”, e sempre subordinada ao repórter.  

Esta é a imagem que prevalece nas memórias dos jornalistas, que na década de 

vinte e trinta, quando a reportagem finalmente se assume como o género, por 

excelência, do jornalismo, reclamam para si o pioneirismo nesta atividade jornalística.  

Neste contexto, tendem os informadores a ser colocados na categoria do pessoal 

“ menor” dos jornais, com estatuto indefinido, funções variadas e pouco claras. O 

testemunho do repórter Esculápio na sua passagem pelo O Século, refere a existência de 

informadores com vínculo ao jornal: “No Século, havia o Salsa, que tinha a 

especialidade das caixinhas pela madrugada, percorrendo as esquadras e os centros de 

noticiário (…), o Silva, do Governo Civil, homem perito em notícias dentro daquele 

edifício, bêbado como o vinho, que, com o dinheiro da primeira gratificação que 

recebeu no Século, pelo Natal, matou um peru com um tiro de espingarda caçadeira; o 

Niza (…); o Saraiva, homem macambúzio e irritado que ainda hoje é o empregado mais 

antigo do Século (…); e o Joaquim Rosário Albuquerque, que morreu feito alfarrabista 

(...).Este Albuquerque era de todos o mais vivo e ilustrado, mas tinha coisas de estúpido 

(…) ainda o José Jesus, a quem chamavam o Jesus da polícia, permanentemente bêbado. 

Encarregado das notícias da morgue (…) casado com a varina peixeira. (…). O Santos 

Constantino, antigo contínuo do Século, que foi substituir no Governo Civil o Silva (...) 

intriguista”33. Também o Diário de Notícias teria os seus informadores exclusivos. É o 

caso do “ repórter informador”, Manuel dos Santos Constantino, “ um dos mais hábeis 

informadores do seu tempo, apesar da sua incultura (…) pertencendo em 1919, ao 

quadro de informadores do Diário de Notícias em serviço no Governo Civil “34. 

Mas os dois jornais informativos apoiavam a sua atividade num leque de 

informadores mais alargado, surgindo a representação do informador como “ ajudante” 

                                                 
32 João Paulo (Mário) Freire, O Diário de Notícias, op. cit., p.191. 

33 Eduardo Fernandes ( Esculápio), Memórias do «Esculápio…, op. cit. , p.187. 

34 João Paulo (Mário) Freire, O Diário de Notícias, op. cit., p. 191. 
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expedito, mais ou menos ocasional, inserido no “ meio” jornalístico que cerca o 

repórter. Esculápio fala-nos da importância para o sucesso das suas reportagens de rua 

das relações que foi construindo com os informadores dos jornais por onde passou. A 

estes recorria em momentos de “ aflição” jornalística, é o caso do Niza, o informador do 

O Século, “ que era criatura para resolver um caso difícil, destes que surgem a qualquer 

momento na vida do repórter”35, que, por exemplo, lhe arranjaria uma fotografia de um 

criminoso a troco de jantarada·. 

Aos informadores que rondavam os repórteres, com vínculo a um jornal, ou sem 

ele, interessavam, sobretudo, os incidentes de “ rua”, as esquadras da polícia, governo 

civil, hospitais, centros de cavaqueira e diversão noturna, teatros, tabernas e casas de 

pasto. 

Mas juntemos ao informador de “ rua”, vivendo de expedientes, com ou sem 

vínculo a um jornal, uma outra categoria de informador, com distinto estatuto social, 

recrutado estrategicamente pelos jornais, por ocupar posição institucional com acesso a 

informação atual específica. Veja-se uma vez mais Esculápio: “ Como quer que o 

director do hospital de S. José desse ordem para não se abrirem as portas do edifício 

depois do sol-posto, tive artes de sempre lá entrar quando havia notícia de vulto. Fazia-

me enfermo e aflito e dizia ao porteiro que ia ao Banco extrair as urinas, coisa que nos 

hospitais abre todas as portas e, uma vez submetido ao tratamento, recebia do 

enfermeiro, que era subsidiado pelo Século, em vez da algália, um papelinho com as 

notas que precisava. O director mandou proceder a inquéritos, mas nem ele, nem os 

meus colegas conseguiram saber como eu recebia as caixinhas”36. Interessante é 

verificar como num local estratégico como era o Governo Civil, a par de desprestigiados 

informadores alguns os jornais podiam contar ainda com informadores internos:“ Melo 

fora passar uns dias a Pedrouços, para casa do nosso amigo Felner, empregado superior 

do Governo Civil, que era também informador de jornais”37 

 Em nosso entender um dos aspetos diferenciadores dos jornais informativos 

eram os meios, desde logo financeiros, que dispunham para alargar o âmbito destes 

informadores ligados a instituições públicas. 

                                                 
35 In Uma Hora de jornalismo, p.63. 

36 In Memórias do «Esculápio…, op. cit. , p.310. 

37 Idem, p.164. 
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E, se mais uma vez olharmos para o nosso Anexo 1- Caso de Estudo 1, é fácil 

entender o papel destacado que esta classe de informadores teria na recolha de 

informação atual de carácter político-administrativo. Eram eles que, regularmente, 

forneciam informações sobre os serviços do estado ou instituições privadas de 

reconhecido interesse: portos, alfândegas, companhias, academia, ministérios, tribunais, 

etc. Pela quantidade de “informação”, e rigor na reprodução da linguagem técnica- 

burocrática desta, parecem distinguir-se dos restantes informadores pela sua formação e 

atribuições específicas. E, tudo leva a crer, que o seu contributo era remunerado, 

permitindo-lhes um suplemento salarial. Não por acaso o Diário de Notícias chama-lhes 

“ colaboradores”: na edição comemorativa de 1934, o falecimento de um deles é 

assinalado, Manuel José Eduardo Martins, chefe de serviços da Alfandega de Lisboa e 

“colaborador do Diário de Notícias”38. Alguns deles, porém, estavam longe de ter 

qualquer tipo de exclusividade, servindo os jornais que lhes pagassem o serviço. Mais 

uma vez é Esculápio quem descreve: “ A primeira notícia grande que fiz no O Século 

data do meu segundo dia, e foi uma descrição completa das cegadas, danças e parodias 

que se preparavam para o Carnaval, notícia que guisei, amenizando-a com pedaços de 

versos, nas licenças que então se passavam no governo civil onde os organizadores 

daqueles divertimentos tinham que requerer, com todos os pormenores, a sua 

colaboração nos festejos populares. Daí em diante, o chefe Morgado, que dirigia a 

repartição das licenças e recebia um pequeno soldo de alguns jornais, redigia todos os 

anos, pelo Entrudo, uma notícia semelhante à minha que enviava para as folhas que o 

subsidiavam”39. 

A entrada na redação dos jornais, que podia obedecer a percursos vários, fazia-se 

também pela via destes informadores. Alguns funcionários públicos tornar-se-iam 

redatores especializados nas áreas em que iniciaram a sua “colaboração” com o jornal. 

Veja-se o caso de Jorge Saavedra taquígrafo do quadro das “ cortes”, redator político do 

O Século40. Ou ainda do informador do O Século, Niza, “que já fora polícia”41.  

Interessante é verificar como, no mesmo artigo, sobre a redação do O Século, de 

1898, à centralidade da figura do repórter corresponde a omissão dos lugares de chefia. 

                                                 
38 João Paulo (Mário) Freire, O Diário de Notícias, op. cit., 148. 

39 In Memórias do «Esculápio…, op. cit., p.134. 

40 In Uma Hora de Jornalismo, op. cit. p.45. 

41In Memórias do «Esculápio…, op. cit., p. 183. 
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Silva Graça é um dos grandes ausentes deste artigo. Isto apesar de numerosas 

fontes indicarem uma constante, zelosa e autoritária intervenção (“ Estas chamadas ao 

gabinete do Silva Graça (...) eram sempre motivo para sustos, porque representavam, ou 

elogio, ou descompostura, mais esta do que aquele42), controlando o conteúdo 

informativo do jornal (“ Sentado à estiva observei que, nessa noite, Silva Graça estava 

exaltadíssimo furioso com o Ferreira Morais por faltarem, por seu desleixo, duas boas 

noticias: a inauguração de uma exposição de pintores dissidentes (...) e a entrevista que 

com ministro da Justiça Veiga Beirão tivera uma comissão de industriais vindos do 

Porto.(…).E assim se explicava a irritabilidade de Silva Graça, que descompunha o 

Morais de tudo”43), participando na contratação de pessoal. Com uma interferência que 

chegava mesmo às oficinas. Conta Jorge Abreu, como, na altura em que ainda era 

revisor no jornal, a visita do director era temida: “só lá ia para uma observação ríspida, 

uma censura violenta, que nos punha a todos – quatro revisores e um chefe – em atitude 

de furiosa rebeldia...depois dele voltar costas44.  

De maior relevo é a participação de director na elaboração dos editoriais do 

jornal:“ Não escrevia mas ditou-me no Século muitos artigos de fundo, já feitos, cheios 

de clareza e talento”45. Alguns jornalistas contemporâneos explicam o sucesso deste 

jornal pelo protagonismo do director:“ ele viu o que deveria ser um jornal português de 

larga informação e rasgadas iniciativas. E soube escolher colaboradores e fazer deles 

seus discípulos”46.  

Este silenciar do papel do director deve ser encarado como obedecendo a uma 

das estratégias de distinção do jornalismo informativo, que procura afirmar a sua 

identidade pela via da ostentação da imparcialidade política. Assim, se pode entender o 

apagamento da figura do director a favor da exaltação de um novo protagonista: o 

repórter. Contrastando com o jornalismo político partidário, que tende ao reforço da 

representação da figura do director, concedendo-lhe um lugar central na redação.  

Em suma, um número do O Século ou do Diário de Notícias, no início do século 

XX, era resultado de um número elevado de colaborações internas e externas à redação. 

                                                 
42 Idem, p.117. 

43 Ibidem, p.132. 

44 In Boémia Jornalística, op. cit., p.72. 

45 In Memórias do «Esculápio…, op. cit., p.85. 

46 Rafael Ferreira, Nos Bastidores...op. cit. ,p.56 
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2.Redações dos jornais políticos 

Se os testemunhos históricos nos fornecem informações sobre a colaboração 

pontual, ou duradoura, dos políticos, de todas as formações partidárias, nos títulos 

periódicos, ao ponto de se poder dizer que a carreira política exigia a passagem por um 

estágio, mais ou menos aprofundado, nas lides jornalísticas, são porém escassas as 

fontes que nos descrevem as redações47 destes jornais. Para o início do século XX, 

temos apenas referências relativas ao quadro redatorial de cinco jornais, o Novidades, o 

Diário Popular, o Tarde, o Correio da Noite e o Vanguarda. Quase todas inseridas em 

memórias de políticos e/ou jornalistas que ascenderam a lugares de direção, que adotam 

um tom romanceado e saudosista na evocação de remotas vivências juvenis, repletas de 

informações contraditórias e imprecisões cronológicas.   

Veja-se o caso do jornal Tarde. Eduardo Schawlbach, escritor, jornalista e 

deputado regenerador, descreve a redação deste jornal, em 1892 (quando passa a órgão 

do partido regenerador) constituída por sete pessoas, Urbano de Castro, director48, e 

António Serpa, Joaquim Lima, Guimarães Serôdio, Higino Mendonça e o próprio 

Schawlbach.49. Alberto Bramão refere como, sete anos depois50, com a cisão franquista, 

em 1900, a redação do jornal seria constituída “entre outros”51 , por sete redatores, seis 

deles ausentes nas memórias de Shawlbach (Melo Barreto, João Costa, Almeida 

Campos, Severo Portela, Armando Ribeiro e Jorge Abreu), o que pode representar uma 

remodelação profunda.  Porém, quando comparamos o testemunho de Alberto Bramão 

com as informações, relativas ao mesmo período, constantes nas memórias52do repórter 

Jorge Abreu (presente na lista anterior) o mesmo jornal surge com sete elementos53 : o 

                                                 
47 Note-se que não incluímos aqui as informações dispersas sobre indivíduos que colaboraram em 
redações mas somente os testemunhos que nos dão narrativas de conjunto. Acresce que não incluímos 
aqui descrições de redações que remetem para o período anterior à década de noventa do século XIX, 
nem posterior a 1910.  

48 Este jornal tinha em 1900 como redator principal Urbano de Castro, e redator efetivo Higino 
Mendonça. 

49 Eduardo Schwalbach, À Lareira do Passado, Memórias, Lisboa, Edição do autor, 1944, p.140. 

50 Alberto Bramão refere: “ Faziam parte da redação, entre outros, Melo Barreto, Higino Mendonça, João 
Costa, Almeida Campos, Severo Portela, Armando Ribeiro e Jorge de Abreu in Recordações, Do 
Jornalismo, Da política, Da Literatura e Do Mundanismo, Lisboa, Livraria Central, 1936, p.39. 

51 Idem.  

52 Esta datação prende-se com livro de Jose Abreu que diz ter assistido à saída de Urbano de Castro no 
contexto da cisão franquista do partido regenerador, ocorrida 1900. 

53 In Boémia Jornalística, op. cit., p.155. 
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director Sérgio Castro, Almeida Campos, João Costa, o próprio Jorge Abreu, e ainda, 

António Bandeira, Jorge Menezes, Luís Araujo. Isto é, para o mesmo período, Jorge 

Abreu avançava com três novos nomes, que tinham uma particularidade, estavam todos 

encarregues de áreas especializadas, embora não políticas: a Luis de Araújo caberia um 

“sensaboria rimas”54, António Bandeira ocupava-se da crítica teatral, e por vezes 

auxiliava Jorge de Menezes na “confecção do High-Life”55. Acresce que nas notas de 

Jorge Abreu, António Bandeira surgia na crítica teatral, até aqui exercida por Carlos 

Mendes, que, mais uma vez, só ele refere.  

Vejamos agora, em 1900, o Correio da Noite, órgão oficial do partido 

progressista56, liderado por Luciano de Castro. O jornal era dirigido pelo deputado 

Carlos Ferreira, tendo como redator político Lourenço Cayolla, que começara a sua 

carreira política neste jornal, em 1893, chegando a deputado57, quatro anos depois. Este 

descreve a redação do diário, nos últimos anos da década de noventa, composta pelo 

deputado Anselmo Andrade, Lorjó Tavares, Macedo Ortigão, José Parreira, Carlos 

Ferreira e Eduardo Guimarães. Não lhes distribui funções. Fá-lo apenas quando se 

refere a Eugénio César e Lacerda, os chefes de tipografia, e a Gervásio Rosa, o revisor. 

Num total de onze pessoas. Segundo Cayolla: “ Todo o trabalho ali fazia-se de 

improviso, á ultima hora, sem plano concebido, como ao acaso, entre risos e 

gargalhadas, através dos protestos e maldições do Eugénio Cesar e do Lacerda, os 

chefes da tipografia, que viam acumular-se o original em montanhas cada vez mais altas 

sem lhe poderem dar vazão e da indiferença gélida do Gervásio Rosa, o revisor”58. 

Já o jornal Novidades era um jornal com características distintas dos anteriores. 

O seu fundador e director era, em 1900, Emídio Navarro, um dos mais destacados 

jornalistas políticos do último quartel do século XIX, ex-deputado e ex-ministro do 

partido progressista, e ex-militante do mesmo partido, vinha, nesta viragem do século 

cultivando uma ambígua postura de independência partidária, que frequentemente se 

                                                 
54 Idem, p.29. 

55 Ibidem. 

56 O Correio da Noite fora fundado em 1880 por alguns jornalistas do então órgão do partido progressista, 
Progresso, entre eles Emídio Navarro, que procuravam fugir ao tom grave imposto pela disciplina 
partidária. Emídio Navarro chegaria a ser seu director, mas acabaria por criar o seu próprio órgão, 
Novidades, trazendo com ele parte do quadro deste jornal.   

57 Coronel de artilharia, deputado progressista desde 1897, administrador Companhia Niassa, entrara para 
o jornal em 1893, colaborava também no Jornal da Manhã e no Era Nova. 

58 Eduardo Cayolla, Revivendo o Passado, Lisboa, Imprensa Limitada, 1928, p.161.  
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traduzia numa aproximação ao partido regenerador59. É também de Jorge Abreu, a única 

descrição que dispomos, da redação deste jornal diário no início do século: “ a redação 

(…) compunha-se, há vinte e três anos, do subdiretor Espírito Santo Lima, do secretário 

Melo Barreto (sucedera no cargo a Eduardo Noronha60) e dos redatores José Sarmento, 

Amadeu de Freitas e Jorge Abreu. Repórter da Arcada – Xavier de Almeida » referindo 

ainda, outros repórteres, Joaquim Rosário de Albuquerque e Armando de Araujo, e “ O 

Barros, revisor” que “ fazia a crónica das touradas e assinava Zé Pampilho”61. Sem 

contar com o director, Emídio Navarro, a redação era constituída por dez elementos 

assim distribuídos: cinco redatores, três repórteres, um revisor redator. 

O corpo redatorial do jornal republicano Vanguarda surge mais pormenorizado 

nas fontes consultadas. No início do século, este diário62 estava hà pouco mais de um 

ano nas mãos de Sebastião Magalhães Lima, seu director político, e de Esteves Lisboa, 

diretor gerente. O repórter Rafael Ferreira que, na viragem do século, trabalhou cinco 

anos na redação deste jornal, refere nas suas memórias como era constituída a redação: 

os “ diretores”63 , Magalhães Lima e Faustino da Fonseca, o administrador e repórter 

informador Eduardo José Gaspar, os repórteres, Augusto Rato e Gregório Fernandes, os 

redatores Guilherme Sousa, Heliodoro Salgado, Andrade Neves, “grande jornalista de 

combate”, João Pedro Monteiro, crítico tauromáquico, o chefe da tipografia Rafael 

Macedo, e, sem especificação de funções, Rocha Martins, Vicente de Sousa e Júlio 

Afonso, Urbino de Magalhães, Lombré Ferreira, Jacinto de Azevedo e o próprio autor64. 

A redação do Vanguarda teria quinze pessoas, retirando o chefe da tipografia e o 

revisor. E note-se que à exceção do chefe de tipografia e Faustino da Fonseca, todos os 

                                                 
59 Convém referir que existem outras descrições da redação do Novidades que parecem remeter para a sua 
fase inicial, é o caso de Eduardo Cayolla, que refere número de nove elementos: Barbosa Collen; 
Armando Silva; Espirito Santo Lima; Eduardo Noronha; Melo Barreto, Alberto Braga, Braga Salas, 
Joaquim Telo, João Saraiva, in Revivendo o Passado, op. cit., p.147. 

60 A referência à saída de Eduardo Noronha, confirma a datação de Jorge Abreu, remetendo-nos para o 
período posterior ao ano de 1902, altura em que aquele deixa de pertencer ao quadro do jornal Novidades, 
onde estava, desde 1893, e passa a colaborar no Diário de Notícias, tornando-se mais tarde seu redator 
efetivo. 

61 In Boémia Jornalística, op. cit., p.23. 

62 O Vanguarda fora criado em 1890, pelo republicano Alves Correia, que dele saíra em conflito aberto 
com sócios gerentes, para criar o Paiz. Sebastião Magalhães Lima, que vendera a sua cota da empresa O 
Século a Silva Graça, em 1898 assumira, por pouco tempo a direção do Folha do Povo, adquire o 
Vanguarda, em Outubro do mesmo ano, com Esteves Lisboa, médico-cirurgião.  

63 In Nos Bastidores.., op. cit., p. 135. 

64 Idem, pp. 136-137. 
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nomes apontados diferem dos referenciados pelo repórter Esculápio, nas suas memórias, 

a propósito da sua passagem pelo mesmo jornal, entre 1890 e 1893, quando este era 

dirigido por Alves Correia65, contabiliza nove pessoas.  

Preciosa é, porém, a informação que dispomos sobre o Diário Popular, cujo 

director era, outro dos famosos políticos jornalistas monárquicos, do último quartel do 

século XIX, o ministro, conselheiro e deputado Mariano Cirillo de Carvalho. Ao 

contrário das fontes utilizadas para os outros jornais, a descrição da redação do Diário 

Popular é-nos dada por Mariano Pina, que, em 1894, no âmbito de um processo 

judicial, instaurado contra si, por Mariano de Carvalho, publica uma brochura, “ O Caso 

Diário Popular”, onde expõe, em sua defesa, os atos praticados enquanto administrador 

daquele jornal. Ficamos assim a saber, através da folha de contabilidade do jornal, que, 

nessa data, o ilustre jornal político, contava na sua redação com, apenas, seis elementos: 

“Tito Martins” e Décio Carneiro, sem especificação de funções; um tradutor de 

folhetim; um repórter de polícia; um redator de tribunais; um informador dos 

hospitais66.  

Confrontando estas informações, com outras biografias de jornalistas e políticos, 

que nunca situam cronologicamente os dados fornecidos, verificamos como estas 

tendem a valorizar o período áureo deste jornal, a década de oitenta. É o caso de E. 

Cayola quando descreve a redação do Diário Popular: “ Tomás Bastos, Alfredo 

Ribeiro, Alberto Pimentel, Silva Pinto, Mariano Prezado, Mariano Pina e mais tarde 

Câmara Lima, e assim esse jornal foi, durante anos, dos mais lidos, dos mais 

interessantes e dos de maior influência na opinião entre toda a imprensa de Lisboa. 

Nenhum desses ilustres, deixava de ter plena consciência de que eram apenas satélites 

dum astro de luz muito viva e que, apesar de toda a sua competência, cada número do 

«Diário Popular» valia e era apreciado pelo que nele escrevia o seu notável director.”67.  

Na década de noventa, o Diário Popular, vivia tempos difíceis. O seu director - 

à semelhança de Emídio Navarro - fora um dos “ marechais” do partido progressista, 

destacando-se, na década de oitenta, como jornalista político. Mariano de Carvalho 

                                                 
65 Esculápio in , Memórias do «Esculápio», ob. cit., sem especificar as funções deste refere ainda a 
presença na redação de José Barbosa, Carlos Calixto, Pereira Batalha, Machado de Almeida, Fraga Perry 
de Linde ( pp.72-73), Faustino da Fonseca (p. 129)e França Borges (p.129). E ainda o revisor Santos, e o 
chefe da tipografia Rafael Macedo ( pp. 72-73), 

66 Mariano Pina, O Caso do Diário Popular, Lisboa, Imprensa de Líbano da Silva, 1894, p.13. 

67 In Revivendo o Passado, op. cit. , p.144 
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também cortara com os progressistas, orientando a sua “pena” para a órbita do partido 

regeneradora. Jorge Abreu, nas suas memórias, escrevia sobre o Popular: “ nessa época 

era quase limitada aquilo que Mariano de Carvalho escrevia: o artigo de fundo e vários 

sueltos da primeira página”68. Porém, tudo leva a crer, que em determinados períodos, 

era bem mais reduzida dedicação de Mariano de Carvalho ao jornal, e esporádica a sua 

colaboração. Em 1894 Mariano Pina queixava-se deste “ desleixo”.  

A abordagem das redações dos jornais político partidários obriga a colocá-los à 

mercê dos ciclos políticos. 

Por outro lado, no quadro “efetivo” do jornal partidário a flexibilidade funcional 

do seu pessoal assumia-se como um marco distintivo. Aqui não era só o informador e o 

repórter, ou o repórter e o redator que tendiam a confundir-se. E veja-se, a título de 

exemplo, como José Maria dos Santos Santonillo69, redator de vários jornais político 

partidários se afirmou como repórter de “rua”, crítico teatral, ou escritor de gazetilhas. 

Ou ainda Esculápio, no jornal A Vanguarda, que entrando como revisor era, poucos dias 

depois, chamado a fazer reportagem, mais tarde, gazetilhas humorísticas, sobre temas da 

atualidade,e, sob o pseudónimo Escamilho, crónicas de tourada em prosa e verso70. 

Nos jornais político-partidários os meios humanos podiam ser de tal forma 

escassos, que o exercício de várias funções ia a par com as oportunidades de “escalar” a 

“hierarquia” destes. 

Até as chefias, redatores principais e diretores de jornais, vocacionadas para a 

recolha e comentário político, eram ocasionalmente requisitadas para serviços vários.  

Invariavelmente as memórias sobre os diretores dos jornais políticos dão-nos 

conta do carácter multifacetado das suas funções. Emídio Navarro, diretor do jornal 

Novidades, era descrito pelo repórter Jorge Abreu: “ não foi só um grande jornalista: foi 

um jornalista completo (...) fazia tudo no jornal: o artigo solene, de capa rica, a blague e 

o comentário dos Casos do Dia, a notícia miúda dum incidente invulgar, a reportagem 

desenvolvida e dramatizada dum crime”71. Barbosa Collen redator principal, no mesmo 

jornal, que o substituiria na direção, em 1905, após a sua morte, embora tendo tido a seu 

                                                 
68 Jose Abreu, Boémia Jornalística, op. cit., p.143. 

69 Entra como redator no jornal Tarde, em 1889, era até aí oficial de uma oficina de tabuletas. 

70 In Memórias do «Esculápio», ob. cit., pp. 110 e 114. 

71 Boémia Jornalística, op. cit., pp. 38-39. 
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cargo a secção política, seria recordado pelo trabalho de repórter que desenvolvera. 

Refere-se Jorge Abreu a Collen como aquele que catapultou o Novidades a jornal lido, 

por ter lançado um caso de sensação, resultado de “minuciosas investigações”, estava “ 

habilitado a fornecer aos seus leitores esse ruidoso escândalo que ficou designado na 

crónica judiciária: o casamento simulado do Soriano. A partir desse momento, as 

Novidades aumentam progressivamente de tiragem e Barbosa Collen ganha, como 

repórter, as suas esporas d'oiro”72. Eduardo Schawlbach, que desde a década de oitenta 

andara por vários jornais políticos, gostava também de se vangloriar da sua habilidade 

como repórter:“ No Correio da Noite, sempre dentro do limite das minhas atribuições, 

trabalhei e, modéstia à parte, trabalhei bem em famosas reportagens  a competir com 

Barbosa Collen, João Chagas, Carrelhas e até uma vez por outra com Silva Pinto”73. Os 

exemplos podiam multiplicar-se. 

E talvez não por acaso, quando procuramos verificar qual o uso dado à palavra “ 

jornalista” verificamos que este tende a remeter para individualidades que conseguem 

reunir diferentes práticas jornalísticas, isto é capacidade de participar e interferir no 

debate político e experiência diversificada noutras áreas do jornal, reportagem, 

informação, crítica literária e teatral.  

No final do século XIX, nos jornais político partidários, era clara a linha de 

demarcação entre, o político no ativo, que colaborava, conjunturalmente, “ nos fundos” 

dos jornais, e o jornalista político que participa na elaboração de diversos conteúdos de 

um jornal, chamemos-lhe político residente, sendo este quem gozava de maior estatuto 

entre os seus pares. A representação dominante do jornalista como“ homem” dos sete 

ofícios, ganha maior sentido no terreno do jornalismo político- partidário.  

Os elementos até aqui referenciados sobre jornais políticos parecem remeter-nos 

para empresas pouco estruturadas em termos funcionais, com grande rotatividade de 

pessoal, e de âmbito variável (oscilando entre as cinco e as quinze pessoas).  

                                                 
72 Idem, p. 58. E note-se que Collen era relembrado quase sempre pela sua intervenção política. Veja-se 
como o jornalista político do partido progressista, António Cabral, se lhe refere: “ era um cronista 
parlamentar distinto. As suas crónicas das sessões da Camara dos deputados- da qual foi redator – eram, 
procuradas e lidas. (…) bateu-se duas vezes em duelo: uma com Urbano de Castro e outra com Lourenço 
Cayolla”,  in As minhas memórias de jornalista, Casos da política, Lutas da política, Cartas inéditas, 
Lisboa, Edições Gama, 1949, pp. 51-52. 

73 In  À Lareira do Passado, op. cit., p. 124. 
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Contudo não é possível entender a redação de um jornal político-partidário se 

não tivermos presente, que esta não poder ser descrita pelo número restrito de 

colaboradores efetivos. Por duas razões: o jornalismo político partidário tinha um 

limitado leque de pessoal efetivo, contando com colaborações esporádicas e fortuitas, de 

pessoal “menor” do meio jornalístico que vivia de expedientes; o jornalismo político 

assentava parte dos seus conteúdos nos contributos avulsos da rede política que o 

envolvia.  

3.O “ pessoal menor” dos jornais 

Entender o que eram as redações dos jornais diários no início do século XX 

obriga a que levemos a sério um dado: era residual o número de indivíduos que viviam 

exclusivamente de um jornal. O que não é o mesmo que dizer que este período não é 

marcado pelo crescente número de profissionais que vivem de jornais, no plural, 

entenda-se.  

Se colocarmos de lado o pequeno grupo de “ jornalistas” políticos para quem o 

jornal é um trampolim para uma promissora carreira política nas salas do parlamento, 

ministérios e corte, e nos detivermos no restante, e mais numeroso número, de 

redatores, repórteres, informadores e revisores, apercebemo-nos da quase 

impossibilidade de sobreviver exclusivamente com a remuneração usufruída num único 

jornal.  

Para entender o meio jornalístico é necessário percecionarmos o mercado de 

trabalho jornalístico no período. Desde as diferentes formas de recrutamento e vínculo 

estabelecido entre o pessoal da redação e as empresas jornalísticas, até à forte e 

diversificada hierarquização de funções.  

A perceção da hierarquização presente no meio jornalístico é bem descrita por 

António Bessa, em 1904, quando a propósito das redações dos jornais do seu tempo, 

desenvolve as obrigações éticas e formativas do “ pessoal graduado” escusando-se a 

desenvolver a do “pessoal auxiliar”74. É que entre aqueles que participavam na 

elaboraçãi de conteúdos jornalísticos cabiam profissionais que gozavam de condições 

sociais muito contrastantes, do ponto de vista cultural, sociológico, económico ou 

                                                 
74 Alberto Bessa, O Jornalismo, Esboço Histórico da sua origem e desenvolvimento aos nossos dias, 
ampliado com a resenha chronologica e alphabetica do Jornalismo do Brasil, com um artigo prefacio de 
Edmundo D'Amicis, Lisboa, Livraria Editora, Viúva Tavares Cardoso, 1904, p.184. 
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político. E com razão, já na década de vinte, Vitorino Nemésio, definiria o jornalismo: “ 

É uma profissão que não tem facies- porque tem todas aquelas que quisermos dar. Há 

ali miséria, efemeridade, glória, e o pão que o diabo amassou”75. 

A maior novidade do período que estudamos é, a nosso ver, o crescimento em 

número, mas também em relevância para o sucesso dos jornais (embora esta, como 

veremos, tenda a não ser assumida) do “pessoal menor”.  

E já vimos como os informadores se colocavam na base da hierarquia, 

tendencialmente referidos como pessoal desqualificado, e usufruindo dos vínculos mais 

ténues com as empresas jornalísticas. Estavam, porém, em termos de classificação 

social próximos da grande maioria dos chamados repórteres de “rua”, ou mesmo, de 

certos redatores anónimos, sem sombra de perfil académico, político ou literato. E desde 

logo pela partilha ou proximidade do mesmo meio social de recrutamento, a pequena 

burguesia urbana remediada e o meio operário alfabetizado da industria tipográfica e 

afins. E lembremos como era já uma tradição no meio jornalístico o pessoal das 

tipografias ser chamado á redação dos jornais. E não são poucos os tipógrafos que 

ascendem a repórteres e redatores, como Eugénio Silveira76, ou Mariano Algéos77, 

alguns deles conseguindo destacar-se, como é o caso do então presidente da Associação 

de Imprensa, Eduardo Brito Aranha, redator do Diário de Notícias, ou ainda do repórter 

Jorge de Abreu, que começara como revisor, e anos mais tarde chegaria a diretor do 

Primeiro de Janeiro 78. O Diário de Notícias nas suas histórias institucionais gostava de 

referir as possibilidades profissionais que o jornal abrira até aos mais desprotegidos da 

empresa, os ardinas, o jornalista Baptista Borges, era um exemplo desta ascensão de 

vendedor a redator na empresa.  

Havia duas “portas” para entrar na redação de um jornal, aquela que vinha de 

uma recomendação de um amigo de alguém do corpo redatorial - e nos jornais 

partidários, o exercício de militância política, era meio caminho andado, para aceder a 

                                                 
75 Cit. in Uma Hora de jornalismo, op. cit., p.220. 

76 Eduardo Fernandes, Memórias do «Esculápio», op. cit., p. 128. 

77 Rafael Ferreira, Nos Bastidores.., op. cit., p. 63. 

78 “ Ganhara esporas de oiro com revolução de 5 de Outubro de 1910”, lê-se in Pequena História de um 
grande jornal, « O Primeiro de Janeiro» desde a sua fundação até entrar no 75º Ano de existência, Porto, 
Editorial «O Primeiro de Janeiro», 1941, p. 57. 
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um posto de redator79 - ou então, a “porta” era a das traseiras, que ligava diretamente á 

oficina e aos contactos desta com a “rua “ de lisboa – algum desembaraço na recolha e 

redação de informação permitia repescar tipógrafos, revisores e informadores mais 

hábeis. 

O percurso dos que vinham de “ baixo” foi descrito por Vitor Falcão: “ Entrei no 

jornalismo profissional como se entra na tropa- como recruta, como soldado raso (...). 

Comecei no jornalismo por escrever a lápis, como se escreve o rol de roupa 

suja...Palmilhei então quilómetros e quilómetros, como andarilho lesto, umas vezes 

intrometido em cortejos espalhafatosos, outras vezes na peugada dos próceres da nossa 

terra, frequentemente atrás de bombas e bombeiros, nas suas correrias alarmantes, 

espetaculosas, pelas ruas da cidade. Durante esse período, a minha nobre missão 

consistiu em inscrever em tiras de papel, nomes, números, horas, minudências, como 

qualquer máquina registadora. Depois fui promovido, passei a emendar, reduzir, 

anodizar, a prosa verrinária ou enfática dos solícitos correspondentes de província, 

todos eles cidadãos imaginosos, capazes de escrever um Rocambole em trinta volumes. 

Em seguida por etapas, fui entrevistador, cronista parlamentar, chefe de secção, chefe de 

redação, chefe de mais isto e de mais aquilo...Mas só consegui, na imprensa, ser chefe 

de mim próprio, no dia em que tive um jornal meu, meu pela bondade daqueles que mo 

entregaram...”80 

Alfredo da Cunha dá-nos conta do mercado de trabalho dos jornais portugueses 

deste período, no relatório que redige, em nome da Associação de Jornalistas de Lisboa, 

sobre o 8º Congresso Internacional de Imprensa, realizado em Berna, em 1902, onde 

pode ler-se: “ outras questões profissionais ocuparam a atenção do Congresso (…) mas 

a verdade é que o interesse que ali despertaram diluir-se-ia em indiferença, desde que 

pretendêssemos trazê-las e adaptá-las ao nosso meio. Limitamo-nos, por isso, a 

enumerá-las: - Da Propriedade literária e artística em matéria de imprensa – Do Direito 

de indemnização aos redatores, quando despedidos – Da garantia dos direitos do redator 

em caso do jornal mudar de proprietário – Das obrigações que o jornal deve contrair 

para com os seus redatores quando condenados por delitos de imprensa – Das relações e 

                                                 
79 Veja-se o caso de Barbosa Colen assim descrito por António Cabral: “ Emídio Navarro, em passagens 
para o estrangeiro na fronteira portuguesa, encontrou-o por lá, nas ruelas de Almeida, perdido, a escrever 
em ignorada gazeta provinciana” in As minhas memórias de jornalista, op. cit. ,p. 50. 

80 Victor Falcão, Reflexões e Paradoxos, Lisboa, Gomes de Carvalho editor, Lisboa, 1932, pp.204-205. 
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interesses comuns entre os autores, a imprensa e os editores – Dos jornalistas 

desenhadores e direitos de reprodução, etc., etc. A bom entendedor meias palavras 

bastam (...) todos sabemos como as coisas se passam entre nós. Por isso, e por um 

princípio de coerência que adotamos na qualidade de vossos delegados, resolvemos 

mergulhar na mais profunda abstenção, quando o Congresso se ocupou de tais 

assuntos”. Acrescentando: “ Assim, graças ao nosso patriótico silêncio, o Congresso 

ficou continuando a ignorar que, em Portugal (…) a garantia dos direitos do redator em 

caso do jornal mudar de proprietário, é uma coisa que não existe; que em caso do 

redator ser condenado por delito de imprensa, nenhumas obrigações o jornal contrai 

para com ele”. Acabando por lamentar: “ [o que] não pudemos evitar foi que no 

relatório do Sr. J.Janson, acerca do direito de indemnização aos redatores quando 

despedidos, aparecesse o seguinte, no respeitante a nós: «Portugal. Na imprensa deste 

país não estão em uso os contratos. Qualquer acordo a que se chegue entre diretores-

proprietários e redatores desfaz-se prontamente, logo que assim convenha a qualquer 

das partes – sem nenhum direito de indemnização» ”81. Vários testemunhos o 

comprovam. 

Num mercado de trabalho totalmente desregulamentado, que desconhece o 

contrato de trabalho, os deveres e obrigações de parte a parte, e onde coexistem 

diferentes práticas salariais e requisitos variáveis para funções pouco claras, o 

recrutamento do pessoal das redações dos jornais, era ainda condicionado pelo 

“excesso” de mão-de-obra disponível, que permitia praticar remunerações quase 

simbólicas, e até por vezes, “ colaborações” gratuitas, em troca de um próspero futuro 

vínculo.  

Mas não só. A contratação de pessoal menor estava também fortemente 

dependente das necessidades “imediatas” das empresas jornalísticas. Este último aspeto 

era particularmente visível nas empresas dos jornais político-partidários, sempre 

condicionadas pelas conjunturas políticas. Sendo ponto assente, entre elas, que ocupar o 

lugar de “ opositor” ao governo potenciava maior atividade jornalística, maior sucesso 

nas vendas e possibilidade de afirmação dos títulos. As mudanças de governo eram 

                                                 
81 8º Congresso Internacional da Imprensa, Berne 1902 ( Julho), Relatório dos Delegados da Associação 
dos Jornalistas de Lisboa, eleitos em Assembleia Geral de 23 de Maio de 1902, Alfredo Mesquita, José 
Parreira, L. De Mendonça e Costa, Lisboa, Typographia Universal, 1903, pp.6-7. 
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acompanhadas na imprensa política, que passava à oposição, pelo relançar do 

investimento nos jornais. 

Em contrapartida, as empresas de negócio, apresentavam um quadro de 

atividade mais estável, podendo competir pelo recrutamento de pessoal mais 

qualificado, nas diferentes áreas jornalísticas, a que correspondia, aliás, a prática de 

melhores salários. Esculápio, conta nas suas memórias, como o sucesso das suas 

reportagens no jornal republicano Vanguarda, suscitara o convite de Silva Graça para 

trabalhar no O Século, a troco de um belo ordenado: “ Ao começar o mês de fevereiro, 

decidi-me finalmente a entrar para o Século com 30 mil réis de ordenado, o dobro do 

que ganhava na Vanguarda. Fui contratado pelo Silva Graça simplesmente para 

trabalhar em prosa, pelo que nada gostei quando, ele, dias depois me convidou a fazer 

no Século a minha costumada gazetilha, mas sem qualquer outra remuneração”82. Mas 

acatou. Por esta altura já o repórter andava também pelos “ palcos (…) ganhando a 

vidinha, fazendo versos, peças, coplas de revistas e revistas inteiras (...) ” 83, dedicando-

se ainda a outras publicações: “ por este tempo84, assumi a direção do jornal humorístico 

A Chacota, que competia com o Pimpão, e que redigi algum tempo. Direi que, além 

desse jornal, tive colaboração no mesmo Pimpão, no António Maria, na Paródia, e nos 

Pontos nos ii (...). Colaborei também em vários outros jornais humorísticos e de 

caricaturas, que não recordo, tendo com Cruz Moreira, Caracoles, fundado os Ridículos 

(…)”85. No O Século, quatro anos volvidos, em 1900, Esculápio já ganharia 45.000 reis, 

mas segundo afirmava, ainda não dava para as suas necessidades, apesar de não ter 

filhos e viver com uma atriz (“ O dinheiro que eu ganhava no Século, porém embora 

fosse o redator que mais ganhava, não chegava para sustentar a casa. Não podia contar-

se com o que dava o teatro, que era eventual”86). Em 1901, a confirmação do sucesso do 

repórter viria com o convite para funcionário público no ministério da fazenda, por mão 

do conselheiro Matoso dos Santos87. Sem ironia, encontramos no percurso de Esculápio 

                                                 
82 In Memórias do «Esculápio», op. cit., p. 128. 

83  Albino Forjaz no prefácio Memórias do «Esculápio», op cit., s.p.. 

84 Refere-se à sua entrada no O Século. 

85 Memórias do «Esculápio», op. cit., p.187. 

86Idem, p. 258. 

87 Ibidem, p. 267. 
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um quadro muito aproximado do que seria um bom posto no jornalismo: um salário 

acima dos seus pares e o amparo de um lugar como funcionário público. 

Esculápio entra no O Século a ganhar 30 mil réis, em 1897, segundo o 

depoimento atrás citado, no jornal republicano Vanguarda ganhava 15 mil réis, ora pela 

mesma altura, no Diário Popular, o repórter de polícia ficava-se pelos 9 mil réis, 

segundo a contabilidade apresentada por Mariano Pina, no contexto do contencioso com 

Mariano de Carvalho, no caso do “ Diário Popular”, já atrás referido88.   

Perante estes números poderíamos com alguma facilidade pensar que o jornal 

Século, e o congénere Diário de Notícias, se destacavam de forma proeminente, da 

restante imprensa, nas suas práticas salariais, ao ponto de, nestes jornais, os redatores 

poderem viver com alguma autonomia financeira. Esta constatação merece algum 

cuidado de avaliação.  

Em primeiro lugar, porque a imprensa político partidária, como já por diversas 

vezes mencionamos, não pode ser tomada como um todo homogéneo. Se por um lado é 

ela quem pratica os salários mais miseráveis, por outro, nela surgem exceções de nota. E 

veja-se como em 1903, o partido regenerador liberal, levou a efeito um esforço de 

revigoramento da sua imprensa lançando um novo titulo, o Jornal da Noite, onde entre 

várias novidades, que aqui não cabem, procurou atrair para o seu quadro redatorial, das 

páginas não políticas, repórteres e redatores aliciando-os com bons salários. José Pontes 

conta como, foi contratado por Álvaro Pinheiro Chagas: 

 “ – Desde hoje é nosso redator. O jornal sai dentro de dez a quinze dias. E 

quanto quere ganhar? 

- O senhor dirá. 

- Trinta mil réis por mês. 

Dei um pulo. Caía-me do céu uma fortuna”89. 

Em contrapartida, se nos detivermos, sobre as fontes que dispomos sobre o 

jornal O Século, verificamos que os salários eram muito variáveis. Amadeu de Freitas, 

conta como, em 1900, acordou, sem problemas, verbalmente, com Silva Graça, a sua 

entrada como redator do jornal, a ganhar 15.000 réis, sendo, porém, surpreendido com 

                                                 
88 Mariano Pina, op. cit., p. 13. 

89 In Uma Hora de Jornalismo, op. cit., p. 116.  
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um estrondoso bónus: “ mas no fim do mesmo mês, ao receber o ordenado, o Luís 

Judicibus, que era administrador do jornal, em vez de quinze, entregou-me vinte cinco 

mil réis, com esta explicação: 

- Foi o Sr. Graça que mandou. É quanto fica a ganhar. Agora veja se tem 

juízo”90. 

O repórter Rafael Ferreira relata que entrou para repórter do O Século a receber 

o dobro do que ganhava no jornal progressista O Dia, considerando: “ o que naquela 

época já era alguma coisa”91. Mas diz-nos mais: Silva Graça “ perguntou-me se eu tinha 

algum compromisso no «Dia», e acrescentou que não receasse confessá-lo, porque no 

seu jornal também havia redatores com adiantamentos”92. Vitor Falcão, algumas 

décadas mais tarde sentenciaria: “ nenhum jornalista chega a rico. Alguns mal 

conseguem viver em decente mediania”, praticavam-se “ ordenados insignificantes, às 

vezes inferiores aos de certos trabalhadores manuais”93. 

Na verdade, a maioria dos trabalhadores das redações dos jornais, mesmo dos 

“informativos”, para sobreviver, vê-se obrigada a colaborar em várias publicações, ou, 

os mais afortunados, a ingressar num cargo público. 

Ingressar no funcionalismo público era um recurso para “compor” o salário 

reservado a alguns. Em particular nos jornais políticos dos partidos rotativistas, com 

acesso direto à máquina do Estado, esta era uma forma frequente de compensar aqueles 

que compunham o “ pessoal graduado” das redações, que, note-se, já auferiam salários 

muito superiores ao pessoal menor que temos vindo a tratar. 

Já atrás referimos como Esculápio e Ponte se regozijaram por irem auferir de 30 

mil réis mensais de ordenado, pois bem, vinte anos antes, Eduardo Shawlbach, mais 

tarde deputado regenerador, ingressa no jornal progressista Correio da Noite, por 

                                                 
90 Idem, p. 25. 

91 Nos Bastidores.., op. cit., p.59. 

92 E note-se como o “ adiantamento” figurava entre as formas de vínculo a um jornal. O mesmo repórter 
dá-nos conta, em laia de curiosidade, a propósito do caracter brincalhão do redator Artur Melo, a 
normalidade desta prática: “ um dia que ele pediu um adiantamento ao seu diretor e amigo, para 
acrescentar a outros em dívida, o Graça recusou-lho”, Artur  Melo finge enforcar-se e o diretor acaba por 
aceder, in idem. 

93 Victor Falcão, Água do Meu moinho, Empresa Nacional de Publicidade, Lisboa, 1946, pp.18-19. 
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quantia superior: “ Uma tarde, o chefe do Partido Progressista (…) chama-me á parte e 

pergunta-me quase à queima-roupa: 

O senhor quere ir para o Correio da Noite? 

-Estou no Jornal do Comércio. 

Travou-se então o seguinte e breve diálogo: 

Quanto tem lá? 

Trinta mil réis mensais. 

Passa a ganhar quarenta e cinco (naquele tempo era um ordenadão) e fica com 

toda a responsabilidade do jornal, afora, é claro, a parte política a cargo do Simões Dias. 

Fale ao Cristovão Aires, estou certo de que tudo se arranjará. Falarei com ele.E qual é a 

sua situação fora do jornalismo? 

Estou na Contabilidade Pública mas, sempre às turras com o Carrilho, não tarda 

a minha demissão. 

Não faz mal, vai para a Biblioteca. Tenho ali as provas da reforma que me 

mandou o Enes; posso ainda dispor dum lugar de segundo bibliotecário. Quere ir? 

- Muito agradecido. (…)”94. 

O mais vulgar seria os trabalhadores dos jornais prestarem serviço em várias 

redações, muitas vezes exercendo funções distintas. Rafael Ferreira deixou-nos o 

testemunho da sua vida errante pelos jornais de Lisboa:“ De 1897 a 1900 andara eu a 

mourejar por outros jornais da noite e da manhã (...). Neles fui empregado de 

administração, redator, repórter e até crítico teatral e tauromáquico. Trabalhei muitas 

vezes em dois jornais ao mesmo tempo, comendo a desoras e dormindo pouco. (...). 

Precisava de trabalhar muito para conseguir o ordenado que necessitava”95.  

É pois neste contexto que temos de olhar o crescente grau de profissionalização 

no jornalismo.  

Alfredo da Cunha, diretor do Diário de Notícias, referiu-se à mudança ocorrida 

no campo jornalístico, na segunda metade do século XIX: “É também neste período que 

para os jornalistas de profissão e para os seus cooperadores e coadjuvantes se abre uma 

                                                 
94 À Lareira do Passado, op. cit., p. 123-124. 

95 Nos Bastidores.., op. cit.,  p.41. 
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era de relativa prosperidade, e que o trabalho jornalístico principia a ter em Portugal 

uma remuneração menos mesquinha e a poder constituir para muitos um exclusivo 

modo de vida “96. 

No relatório sobre o Congresso Internacional da Imprensa, já por nós atrás 

referido, Alfredo da Cunha queixa-se de Portugal se ter feito aí representar por três 

associações de imprensa97. Em grande medida tal devia-se às mudanças operadas no 

meio jornalístico. 

Como salientou José Carlos Valente, que estudou o sindicalismo dos jornalistas 

portugueses, entre 1834 e 1934, o associativismo dos assalariados do jornalismo foi 

fraco e pautado pelas profundas divisões que marcam este campo de atividade. 

 Porém, o historiador não deixa de referir um facto: na década de noventa, 

assistiu-se a um novo fôlego no associativismo dos jornalistas em Portugal, iniciando-

se, em paralelo, uma discussão, inconclusiva, em torno da definição do jornalista 

profissional. Para Valente esta problemática surge sob a influência dos trabalhos 

realizados, em 1894, no 1º Congresso Internacional de Imprensa, realizado em 

Anvers98: a “ formulação inicial suscitou acesas polémicas: «Um jornalista profissional, 

é aquele que ganha a sua vida unicamente através da sua caneta”. É evidente que no 

final do século XIX podia ainda alimentar-se a ideia de que o jornalista pode ser, ao 

mesmo tempo, proprietário do jornal, ou ter outros meios de rendimento (...) em 

Portugal, todos estes assuntos vão estar sobre a mesa, na génese e na vida de duas novas 

associações”99. Eram elas a Associação dos Jornalistas de Lisboa e a Associação de 

Imprensa. A primeira criada em abril de 1896, com sede nos escritórios do Diário de 

Notícias, pretendia retomar a herança da já extinta Associação de Jornalistas e 

Escritores Portugueses (criada a 10 de junho 1880, no âmbito da celebração do 

Centenário de Camões100).  

                                                 
96 In Diário de Notícias, A sua fundação.., op.cit.,p.284. 

97 8º Congresso Internacional da Imprensa…, op. cit., p.7. 

98 Brito Aranha, chefe de redação do Diário de Notícias, presidiria à comissão encarregue de dirigir os 
trabalhos da representação portuguesa neste congresso.  

99 José Carlos Valente, Elementos para a História do Sindicalismo dos jornalistas Portugueses, I parte 
(1834-1934), Lisboa, Sindicato dos Jornalistas, 1998, p.32. 

100 Valente cita o  Relatório da Gerência da Primeira Comissão Diretora, relativo período de 20 de 
setembro de 1880 a 31 de dezembro de 1881:“ a associação apoia, cedendo as suas salas e serviços, dois 
congressos, o Literário e o Antropológico, efetuados em Lisboa em Setembro de 1880; abre também as 
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A mudança de designação da associação, que deixava cair os “ escritores”, 

parece revelar a crescente autonomia do jornalismo face à tutela do campo literário, no 

entanto, não inovava na conceção do âmbito da atividade jornalística. Subsistia um 

conceito lato do que era a profissão, no artigo 3º dos seus estatutos, lê-se: “ podem fazer 

parte da Associação os escritores com tirocínio na imprensa periódica, quer esses 

escritores façam ou não do jornalismo a sua ocupação habitual e exclusiva, contanto que 

pela sua reconhecida capacidade moral estejam nos casos de fazer parte da Associação, 

e sejam maiores ou como tais havidos em direito» ”101.  

Por outro lado, a vocação alfacinha deste projeto, só pode entender-se, se 

tivermos presente que a cidade do Porto dispunha, desde 1885, da Associação de 

Jornalistas e Homens de Letras do Porto, onde “cabiam”, também: “ «os proprietários, 

redatores, revisores e informadores de todos os jornais, seja qual for a sua índole e os 

escritores nacionais e estrangeiros, considerando-se como tais os indivíduos que tenham 

publicado um ou mais volumes em prosa ou verso» ”102. 

Porém, um ano mais tarde, em abril, de 1897, surgia a Associação da Imprensa 

Portuguesa, com sede na Associação Comercial de Lojistas de Lisboa. Alberto Bessa, 

no primeiro relatório de atividades desta coletividade explicava a razão de ser desta 

iniciativa: «vendo, com desgosto profundo, que não existia em Lisboa nenhuma 

associação jornalística onde pudessem ter livre ingresso todos os trabalhadores, embora 

modestos, que se empregam na inglória e, por vezes, bem rude faina da imprensa 

periódica, assim que não havia fundado qualquer agremiação onde pudessem encontrar 

desde logo o auxílio que tantas vezes escasseia, em casos de doença ou inabilidade”103. 

                                                                                                                                               
suas salas, à exposição de quadros de Columbano Bordalo Pinheiro e Monteiro ramalho, visitada por 
milhares de pessoas nos primeiros dias de Dezembro de 1880; no final do mês, Adolfo Coelho inicia um 
ciclo de conferências intitulado «Lições sobre as Epopeias Homéricas»; no início de fevereiro de 1881 
iniciaram-se os debates públicos sobre « ensino material como preparo da instrução primária». Três anos 
depois, verifica-se uma maior intervenção política e social. A Associação intervém oficialmente na 
discussão do Plano de obras do Porto de Lisboa e dirige uma Representação à Câmara de Deputados 
acerca da Reforma Penal com relação à liberdade de Imprensa. Ao mesmo tempo, pelo segundo ano, 
faculta ensino público e gratuito de francês em duas aulas, separadas por sexos. No ano anterior, a 
Associação lançara o projeto de – através de alguns sócios – dar aulas de « ensino secundário de tudo o 
que figura nos programas dos liceus»” excede expectativas inscrevem-se 1400 alunos “ O projeto fica 
então suspenso, por falta de salas”. A associação “ ao fim de uma dúzia de anos estava praticamente 
inativa”, idem, pp. 25-26. 

101 Ibidem, p.33. 

102 Ibidem, p.28. 

103 A Associação da Imprensa Portugueza, sua fundação e actos da Comissão Instaladora e da Comissão 
Especial de Socorros , desde Setembro de 1897 a Março de 1898, Relatório Elaborado por Alberto 
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Segundo Valente: “ As duas associações têm âmbito nitidamente diferente: enquanto a 

Associação de jornalistas agrupa escritores que se podem considerar a «aristocracia da 

imprensa», a Associação da Imprensa Portuguesa – resultante, em parte, de uma cisão 

da primeira – tem mais democrático recrutamento de sócios e menos onerosa 

quotização. A diferença faz-se notar, sobretudo, no que respeita aos repórteres (ou 

informadores), um já oneroso grupo, cada vez mais indispensável aos jornais, e que se 

sentia marginalizado pela Associação de Jornalistas” 104.  

Logo no seu primeiro relatório, relativo ao ano de 1897, a Associação de 

Imprensa achou importante introduzir um capítulo intitulado “Aclaração”, onde dava 

conta: “ erradamente aí se tem feito correr – quem sabe mesmo se com fim reservado – 

que não desceremos a apreciar, que a nossa associação se fundou para guerrear a 

Associação dos Jornalistas de Lisboa. É necessário desfazer esta lenda (…). O que tem 

havido simplesmente é divergência de opiniões, o que não deslustra aquela associação 

nem entrava o funcionamento diverso da nossa”105. 

Um ano depois, no âmbito da Exposição da Imprensa, realizada no Ateneu 

Comercial de Lisboa, por iniciativa da Associação de Imprensa, o mal-estar, entre as 

duas associações, era evidente. No relatório desse ano da Associação de Imprensa pode 

ler-se: “ Não compareceu a essa sessão do júri o Dr. Alfredo da Cunha, tendo enviado 

uma carta a pedir que lhe fosse relevada a falta. Este cavalheiro não quis também 

assinar oportunamente os diplomas, alegando não ter assistido á sessão em que eles 

foram conferidos”106. Alguns meses depois, em setembro, segundo o mesmo relatório, 

no Congresso Internacional de Imprensa, realizado em Lisboa, a associação de imprensa 

via recusada a inscrição na ordem de trabalhos, da sua “mensagem aos congressistas”. 

Esta, lamentando o sucedido, esclarecia: “ Por motivos certamente muito imperiosos 

para o presidente do Bureau, mas que ainda hoje não podemos levar a bem, a nossa 

mensagem não foi admitida na mesa, sob o fútil pretexto de que não tratava de nenhum 

dos pontos indicados na ordem do dia do congresso, quando o certo era que se marcara 

uma sessão para a apresentação de propostas e alvitres não consignados na ordem do dia 

                                                                                                                                               
Bessa, Lisboa, Imprensa de Libânio da Silva, 1898, p. 6. 

104 História do Sindicalismo…, op. cit., p.35. 

105 In A Associação da Imprensa Portugueza, op. cit., p. 29-30. 

106 A Associação de Imprensa Portugueza no 2º ano da sua existência, Relatório elaborado por Alberto 
Bessa, secretário honorário da direcção da associação, Lisboa, Typograpgia de “ O Expresso”, 1898, p. 
19. 
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das outras”107. A mensagem pedia, de forma genérica, uma mais ampla liberdade de 

imprensa e amnistia contra os delitos de imprensa108, porém, o sentido político só pode 

ser compreendido no quadro de um conjunto de outras iniciativas, levadas a efeito pela 

mesma associação, contra a aplicação da nova lei de imprensa portuguesa, saída no ano 

anterior109. Considerando as suas “ disposições antiliberais”, denunciando um “ regime 

de perseguições ao jornalismo”, onde não falta “ excesso de zelo que tocou as raias do 

exagero” e acusando a inconstitucionalidade do exercício de “ censura prévia”110, a 

Associação de Imprensa, poucos meses depois da promulgação da nova lei de imprensa, 

em Fevereiro de 1899111, apresentara uma representação ao parlamento, exigindo a sua 

revogação.  

Mas seria um erro considerar que a Associação de Imprensa pudesse ser porta-

voz de um sector político, digamos para facilitar, mais radical. Por esta altura, convém 

lembrar, alguns jornais republicanos, entre eles o Pátria, futuro Mundo, criticavam 

publicamente os trabalhos deste congresso da imprensa internacional, que se realizava 

em Lisboa, pois consideravam que este ajudava a “branquear” as violências cometidas 

no campo da imprensa pelo governo português. 

Por outro lado, todas as associações de imprensa em Portugal, tinham 

demonstrado, em várias ocasiões uma atitude crítica em relação à política de imprensa 

vigente. Por exemplo, no âmbito da discussão do projeto lei, de que resultaria a nova lei 

de imprensa, de 1898, as duas associações então formalizadas, a Associação de 

Jornalistas de Lisboa e a Associação de Escritores e Jornalistas do Porto, apresentaram 

                                                 
107  Idem, p. 22. 

108 As conclusões da mensagem da Associação de Imprensa aos congressistas tinha o seguinte teor :“ 1.er. 
Le Congrès de la Presse, réuni à Lisbonne, émet le voue que les gouvernements des différents pays 
civilisés procèdent á une révision totale des lois sur la liberté de la presse, à fin que dorénavant tous les 
journalistes puissent notablement et dignement, mais sans entraves officielles, exprimer leurs pensées et 
leurs théories. 

2. eme. Le Congrès de la Presse émet le vœu que les gouvernements sus indiqués accordent une pleine et 
absolue amnistie pour les délits appelés de presse » in ibidem, p.23. 

109 A lei seria promulgada a 7 de julho de 1898. Note-se que no seu primeiro relatório de atividades a 
Associação de Imprensa já lamentara o facto de não ter podido intervir na discussão do projeto lei de 
imprensa discutido em 1898: “ o facto de não ter tido esta Associação existência legal não nos permitiu, 
como era nosso desejo, empregar os esforços, que, certamente, seriam inúteis mas que seriam denodados, 
para obter as precisas modificações no projeto-lei, que acerca do exercício da liberdade de imprensa, foi 
presente ao parlamento português”, in A Associação da Imprensa Portugueza, sua fundação e actos da 
Comissão Instaladora…op. cit., p.26. 

110  A Associação de Imprensa Portugueza no 2º ano da sua existência pp.23-24. 

111 Apresentada à mesa a 20 de fevereiro de 1899. 
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individualmente ao parlamento representações, que reprovavam os termos deste112. Isto 

é, as questões de ordem política, merecem análise rigorosa e não explicam a divisão que 

se estabeleceu no associativismo do jornalismo de Lisboa. E veja-se, a título ilustrativo 

como figuras do republicanismo, provavelmente a corrente política mais penalizada 

com as restrições à imprensa, se encontram em ambas as associações.  

E se as questões da base de recrutamento dos associados se afiguram como 

decisivas, conforme salientou Valente, para compreender o novo tipo de associativismo 

que aflora, com a criação da Associação de Imprensa, pensamos, porém, que a 

competição entre as duas associações era, na década de noventa, atravessada, por um 

outro terreno de luta, exclusivo do campo jornalístico. Este era, aliás, um sintoma de 

que o campo possuía já, sobre determinadas questões, alguma ténue autonomia no seu 

funcionamento. Vejamos. 

Quando procuramos perceber quem impulsionou e organizou a Associação de 

Imprensa não podemos deixar de reparar na presença de redatores do jornal O Século. 

Ao que parece a ideia da sua criação surgira ao “ jornalista” José de Lemos, da redação 

do Repórter, mas ganharia forma com o apoio de Alberto Bessa, Ludgero Viana e 

Vieira Correia, todos redatores do O Século. A direção da associação ficaria a cargo 

destes113. Em contrapartida, o director do Diário de Notícias, Alfredo da Cunha, 

presidia à Associação de Jornalistas de Lisboa. Sabendo nós como o Diário de Notícias, 

nas suas memórias institucionais, sempre se apresentara como tutelando, acima das 

divergências políticas, as iniciativas levadas a cabo pela imprensa da capital, não 

podemos deixar de considerar que a falta de colaboração de Alfredo da Cunha, na 

Exposição de Imprensa, a que atrás nos referimos, era mais do que um incidente, um 

sintoma de um mal-estar mais profundo. 

 Embora não seja este o local para aprofundar esta questão parece-nos, no 

entanto, que a rivalidade entre os dois jornais de negócio decorria em vários “ 

tabuleiros”. 

                                                 
112 As duas representações foram editadas no “ Relatório e Projecto Lei sobre a Liberdade de Imprensa, 
apresentados à Camara dos Senhores Deputados por Parte da Comissão de Legislação Criminal, na sessão 
de 12 de Fevereiro de 1898, pelo relator Gaspar de Queiroz Ribeiro, Lisboa, Imprensa Nacional, 1898. 

113 O presidente da Associação de Imprensa Portugueza seria Ludgero Viana, o 1º secretário, Alberto 
Bessa e o 2º secretário, José Lemos. 
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Para aquilo que aqui nos interessa, esta competição, entre muitos outros fatores, 

também terá contribuído para a fragilidade destas associações que perdem rapidamente 

o ímpeto inicial. Entre as iniciativas da Associação de Jornalistas, de Lisboa, realcemos: 

logo em 1896, a reclamação, contra a pauta aduaneira sobre o papel de impressão; a sua 

filiação na União das Associações de Imprensa; a organização, em 3 de maio de 1897, 

no Teatro D. Amélia, de uma festa cujo produto revertia para o Albergue das Crianças 

Abandonadas e para o cofre da associação. Já a Associação da Imprensa Portuguesa, 

realiza, em maio de 1898, uma Exposição da Imprensa, no âmbito da comemoração do 

centenário da descoberta do caminho marítimo para a Índia, nas instalações do Ateneu 

Comercial de Lisboa, dedicando-se, ainda, à concessão de subsídios a desempregados, 

inválidos, viúvas e órfãos de associados. Mas no relatório elaborado em 1899, Alberto 

Bessa já se queixava: “ o serviço de cobrança, tem deixado muito a desejar, não 

propriamente por falta de zelo ou excesso de incúria do respetivo encarregado, mas 

principalmente por uma injustificada e persistente má vontade dos associados em 

satisfazerem a sua quota mensal, que bem exígua é”114.  

O fôlego destas associações parece perder-se na viragem do século. Seria preciso 

esperar pelo ano de 1905, para surgir a Associação de Classe dos Trabalhadores da 

Imprensa de Lisboa, e com ela, uma nova definição, não de jornalista, mas de 

trabalhador da imprensa: “ O que é ser trabalhador ou profissional da imprensa: é o 

redator, o repórter, informador, fotógrafo ou desenhador que trabalha na imprensa diária 

e pela profissão aufira todos ou uma parte importante dos seus proventos. Também 

podem ser sócios os revisores, desde que exerçam atividade há mais de dois anos”. 

Segundo Valente, este conceito vai manter-se como referencia base no associativismo 

profissional dos jornalistas, até 1933. 

Para aquilo que nos interessa aqui salientar para compreender as redações dos 

jornais diários no início do século XX, e as suas práticas, é necessário “ mergulhar” no 

meio jornalístico, nas diferentes formas de recrutamento e vinculo estabelecido entre o 

pessoal da redação e as empresas jornalísticas, na crescente “ presença” do pessoal 

menor nas redações, nas inevitáveis “partilhas” destes auxiliares, isto é, na teia de 

contactos entre títulos.  

                                                 
114 A Associação de Imprensa Portugueza no 2º ano…op.cit., p.39. 



   238 

 

A pertença de um título diário ao“ meio jornalístico” passava pela integração do 

seu pessoal nas várias estruturas formais e informais que se foram forjando, pautadas, 

não só pela concorrência, como pela cooperação.  

Por outro lado, devemos assumir que a referência frequente à condição proletária 

de um leque elevado de jornalistas assalariados constitui elemento de reflexão sobre o 

meio jornalístico que queremos estudar. Falcão argumentaria a propósito da falta de 

escrúpulos de alguns jornalistas do seu tempo:“ há, é claro, muitas escusas para o nosso 

delito. Uma delas é a perspetiva de miséria, da miséria em que seriamos lançados se nos 

recusássemos a obedecer aos mandarins tripudiantes da nossa majestosa instituição. Eu 

mesmo, a pesar da minha indisciplina e do meu orgulho, cedi, cedi mil vezes, diante 

desse espectro apavorante (…)”115.  

Em 1902, o Vanguarda discutia uma velha temática que ciclicamente aflorava o 

campo do jornalismo: a necessidade de formar jornalistas. Vinha agora à discussão um 

projeto do Real Instituto de Lisboa que planeava um curso de jornalismo.  Em editorial, 

de 12 de setembro, assinado por José Macedo, depois do comentário crítico, ao plano de 

estudos proposto, este discorria, a propósito, sobre o jornalismo português: “ há 

efetivamente indivíduos que sem às vezes terem um simples exame de instrução 

primária, tomam um certo incremento intelectual (…) chegando a lugares salientes do 

jornalismo (…). Observa-se, ainda que tais jornalistas pertencem, de ordinário, ao 

número dos chamados jornalistas de combate, que, para o serem precisam apenas, de 

encadearem tropas, de usar um vocabulário restrito. Como restrito é o âmbito das suas 

lucubrações intelectivas, e se em regra, chegam a obter popularidade e voga é 

exatamente por usarem linguagem acessível ao vulgo, que vê neles os seus ídolos (…). 

Claro que neste ponto apenas nos referimos aos indivíduos com as responsabilidades 

literárias, pois aos que desempenham papeis secundários nos jornais como 

informadores, « pilhas» ( no calão da imprensa) e repórteres (como eles são entendidos 

entre nós) seria até doloroso que a esses párias que ganham uma ridicularia, se 

exigissem conhecimentos muito amplos para o desempenho do seu modesto 

mister(…)”.  

No início do século XX, na imprensa diária de Lisboa, o O Mundo destacava-se, 

da restante imprensa, também, por ser dirigido por um homem sem percurso académico, 

                                                 
115 Victor Falcão, Reflexões e Paradoxos, Gomes de Carvalho editor, Lisboa, 1932, p.207. 
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ou assento nas “cadeiras” do poder político, económico ou religioso. França Borges 

distinguia-se dos diretores políticos dos jornais de Lisboa, por não apresentar o 

currículo ministerial ou parlamentar de Mariano C. Carvalho ( do Popular), de Emídio 

Navarro ( do Novidades), de José Alpoim e Moreira da Silva( do Dia), de José Ferreira 

Dias ( do Tempo), de Lourenço Cayolla ( Correio da Noite) ou de Álvaro Pinheiro 

Chagas ( do Jornal da Noite), e muito menos a influência política , do banqueiro do 

regime, Eduardo Burnay ( do Jornal do Comércio), do Padre Matos ( Portugal), ou do 

Cónego Abreu ( do Correio Nacional), distinguindo-se, até, do director do Vanguarda- 

único jornal republicano que o acompanhou, ininterruptamente, até 1905- Sebastião 

Magalhães Lima,  advogado e jornalista, já então destacado publicista republicano, que 

chegaria a Grão Mestre da Maçonaria, em 1907. Sigamos então o percurso de França 

Borges. 

3.1.França Borges 

São escassas as referências biográficas a António França Borges. Sabemos que 

nasceu em Sobral de Monte Agraço, em 1871, mas não conhecemos as suas origens 

familiares. Dele dispomos de uma pequena biografia, de Teresa Amaro, na revista 

História, onde refere, vagamente, a sua formação (“fez os seus estudos no Colégio 

Luso-Brasileiro e na Escola Nacional”) e assinala, sem datar, a colaboração, ainda em 

jovem, em vários títulos de jornais (“em pequenos jornais como o « Niófito», o «Novo 

Escolar» e a « Defesa». Esteve na redação do «Universal», dirigido por Cornélio da 

Silva e dirigiu o « Jornal de Notícias», de Lisboa- de curta duração”), não especificando 

as funções que neles exerceu. Ficamos porém a saber que, ainda antes de se dedicar ao 

jornalismo, a tempo inteiro, terá tido uma curta e atribulada passagem pelo 

funcionalismo público: “ entrando como aspirante na repartição de fazenda do Sobral. 

Por se revoltar contra os abusos que ali se cometiam foi transferido para Sintra. Aqui o 

administrador, monárquico, perseguiu-o e mandou-o prender em Lisboa (…). 

Mandaram-no para o Sobral, onde esteve apenas um mês, sendo em seguida transferido 

para Vila Real de Santo António. Passado algum tempo é requisitado pelo escrivão da 

fazenda do então 2º bairro, sendo novamente empregado público em Lisboa. Pouco 

depois, A. França Borges, entrou na redação do «Vanguarda, passando a trabalhar sob a 

orientação de Alves Correia”116.  

                                                 
116  Teresa Amaro, “ França Borges, Jornalista republicano (1871-1915)” , História , nº69, Julho 1984, pp. 
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A autora não data a entrada de França Borges na redação do Vanguarda, mas a 

crer nas memórias de Esculápio, terá sido por volta de 1894: “ estava mortinho por ser 

jornalista e, dias antes de eu sair, foi à Vanguarda pedir-me a inserção da notícia que 

tinha feito sobre um incendio que houvera em Sobral de Monte Agraço, terra da sua 

naturalidade. Servi-o, dias depois estava ele a substituir-me (…)”117. E é a partir daqui 

que conseguimos reconstruir o seu percurso, de “obscuro” redator de vários jornais de 

“combate”, a director do jornal republicano mais popular, em vésperas do 5 de Outubro.  

Em 7 de junho de 1895, ainda no Vanguarda, vemo-lo enquanto redator, a ser 

chamado pelo juiz Veiga, a depor por vários artigos de carácter político, sobre atos de 

abuso de autoridade, por parte da polícia de Lisboa, já atrás referidos. Dois meses mais 

tarde, a 20 de setembro, no dia em que o Vanguarda anuncia, em caixa, antes do 

editorial, a saída de Alves Correia, da direção do jornal, encontramos na terceira página, 

duas cartas de demissão, dos redatores, França e Carlos Calixto. Mas sabemos que não 

saíram sozinhos, acompanharam-nos Silva Pinto e Lemos de Nápoles. Todos eles 

estariam com Alves Correia na criação do novo título O Paiz, e por lá ficariam, apesar 

de se sucederem empresas, mudanças de direção e título.  

Mas os seus nomes não constariam da apresentação do jornal, no seu primeiro 

número, de 1 de novembro, desse ano. França Borges viria no próximo ano a destacar-

se. Episodicamente surgiriam referências ao redator no jornal, por ir depor, junto do juiz 

Veiga, por denúncias de abusos administrativos, presentes nos seus artigos, como, em 6 

de novembro de 1896, a propósito do “ caso dos compêndios”. Ao mesmo tempo, o seu 

nome surgia, por vezes, nas atividades partidárias desenvolvidas pelo jornal. Assim, no 

O Paíz, a 5 de setembro, do ano seguinte, embora, na segunda página, sob o título “ 

França Borges”, uma curta já noticiava: “Parte hoje, no comboio da manhã para Sobral 

de Monte Agraço, onde vai passar alguns dias na companhia da sua família, o nosso 

querido amigo e colega de redação França Borges”.  

Pouco tempo depois, Alves Correia, em carta de despedida, da direção do O 

Paiz, editada a 13 de dezembro de 1898, onde alega razões de saúde, para abandonar o 

cargo, depois de agradecer a colaboração dos correligionários, José Jacinto Nunes, José 

Caldas, Brito Camacho, José Benevides, João de Menezes, Joaquim Madureira, e 

                                                                                                                                               
50-51. 

117 Memórias de «Esculápio», op. cit. , p. 129 
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Horácio Ferrari, Manuel Arriaga, Guerra Junqueiro, Basílio Teles, Duarte Leite, 

Azevedo e Silva e Leão de Oliveira, não deixa de referir: “ E para concluir esta carta 

(...) quero deixar consignada aqui toda a minha gratidão a todo o pessoal da redação, 

administração e tipografia do Paiz, pela excelente camaradagem que comigo manteve, 

sendo do meu dever agradecer em especial os serviços que me prestou o meu 

dedicadíssimo e talentoso colega António França Borges, que nos últimos meses quase 

por completo me substituiu na direção deste jornal”. É a primeira vez  que França 

Borges é destacado entre o pessoal da redação. 

O novo director João Chagas obrigado a exilar-se em Madrid, por sobre ele 

penderem numerosos processos de imprensa, entrega informalmente a França Borges a 

direção efetiva do jornal. O ano de 1898, seria marcado por intensa atividade política e 

jornalística. Encontramos Borges envolvido na atividade partidária, em particular, junto 

das organizações de livre pensamento, a par de um rol de querelas jornalísticas, que o 

haveriam de levar à prisão entre julho e janeiro de 1898, sob ameaça de lhe ser aplicada 

a lei dos anarquistas “de 13 de Fevereiro”. O certo é que João Chagas a ele se referirá 

como “ redator principal”, tecendo-lhe, a 5 de novembro desse ano, em editorial, um 

rasgado elogio, bem invulgar na sua pena :“ Mais de uma vez me tenho dirigido de 

Espanha a esse nosso colaborador, aconselhando-o a que não se exponha a perseguições 

e represálias de justiça, não porque ele não saiba afrontá-las, mas porque a sua presença 

e a sua colaboração na Lanterna [título que sucede ao O Paiz] são indispensáveis, além 

d'outros motivos porque estou ausente e não posso substitui-lo ”. Considerando mesmo, 

que a prisão de Borges tivera um objetivo: “ tentar sequestrá-lo à tarefa e à missão em 

cujo assíduo desempenho ele me substitui”.  

Mas, em janeiro de 1899, não seria ainda Borges quem tomaria conta do jornal, 

após saída de João Chagas, caberia ao então membro do diretório, José Benevides, 

tomar conta do título, por dez meses apenas. Também ele, na sua despedida como o 

director, a 31 de dezembro de 1899,“  por motivos puramente pessoais”, se refere ao seu 

sucessor, Borges: “até aqui secretario da redação”, um “ jornalista de raça”, com “ com 

raras qualidades de lutador e com um conhecimento exato do seu métier”. Nesse mês, 

França Borges lançara um bissemanário seu, o Combate: propaganda republicana 

crítica de política e de costumes, a que chamaria de panfleto, e que, provavelmente, 

devido à nova responsabilidade de dirigir o Pátria ( a partir de 1 de janeiro de 1900), 

haveria de terminar em março, de 1900, contabilizando apenas 8 números. 
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Em editorial de 1 de janeiro de 1900, França Borges apresentava-se como o 

novo director do Pátria, escrevendo: “ a imprensa, apesar de todos os seus defeitos, é a 

grande força dos partidos, a primeira afirmação da sua utilidade, o melhor meio de 

propaganda”. E, contrariando a postura dos diretores anteriores, todos eles referindo, as 

“ provas” já dadas na luta do partido republicano, Borges afirmava que o seu jornal “vai 

ser dirigido por um jornalista que não tem nem pode ter aspirações pessoais”.  

4.Redações Abertas 

Não por acaso praticamente todas as descrições de redações de jornais político- 

partidários, neste período, nos dão conta dos círculos sociais que as envolvem. Lugares 

de “ cavaco”, de visita regular, de discussão, e naturalmente de cultivo de fidelidades 

políticas.  

As memórias de políticos e jornalistas que dispomos enfatizam, invariavelmente, 

a presença de “ visitantes” regulares nas redações dos jornais político-partidários. Jorge 

Abreu descreve o lugar que estes ocupam na redação do Novidades: “ sabem os leitores 

em que condições se trabalhava normalmente nas Novidades? De manhã, até às duas da 

tarde – em relativo sossego; das duas às sete, oito horas – em meio duma palestra 

animadíssima, entretida pelos numerosos habitués do jornal. Emídio Navarro não 

dispensava essas visitas, que enchiam a sala da redação e o seu modesto gabinete duma 

agitação esfusiante, caracterizada por bons ditos de espírito, comentários pitorescos aos 

acontecimentos da política interna e, principalmente, pelas notícias fresquinhas que ali 

caíam em primeira mão- os informadores solícitos e gratuitos formigavam.”118 

Referindo a assiduidade de Antonio Montenegro, o Dr.. Braga, médico naval, Alberto 

Braga, Mateus Sampaio, Ferreira de Almeida, Paçô Vieira, Eduardo Vilaça, Moreira 

Júnior, Oliveira Matos, Silva Pinto, ministros e ministeriáveis eram, por esta 

descrição…. Acresciam, a estes os visitantes ocasionais, como escritor, João Saraiva, 

antigo colaborador, que “ não deixava de visitar o jornal sempre que lhe ficasse em 

caminho”119. O mesmo jornalista refere, ainda, como no jornal Tarde, órgão oficial do 

partido regenerador, no final do século, a redação recebia os amigos do diretor: “ A 

troupe dos amigos íntimos de Urbano de Castro – Bulhão Pato, Eduardo Schwalbach, 

D. João da Camara, o Figueiredo Pinturinhas e Cipriano Jardim mais tarde visconde de 

                                                 
118 In Boémia Jornalística, op. cit., p. 49. 

119 Idem, p. 51 
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Montesão- vinha ao jornal uma, duas vezes por semana, desafiá-lo para jantar fora de 

casa”120. A. Bramão, então redator no mesmo jornal, repetindo os mesmos nomes 

sonantes, acrescentava:“ Também se viam ali políticos regeneradores de vez em 

quando, Teixeira de Sousa, Campos Henriques, Vargas, Baracho, Pimentel Pinto, Paçô 

Vieira e muitos outros”121.  

E é bem conhecido o depoimento de João Chagas, a propósito do “31 de 

Janeiro”, no seu livro Trabalhos Forçados, em que nos dá conta da importância que 

podiam assumir na luta política, estas visitas a uma redação: “ Se alguma rebelião se fez 

sem premeditação, seguramente foi essa. Um dia, um grupo de homens, cinco ou seis, 

não mais apareceu na redação de um jornal político. Esses homens estavam, na 

aparência, cheios de decisão. Queriam qualquer coisa, com uma inabalável vontade. 

Essa visita a esse jornal foi, pode dizer-se, o ponto de partida da insurreição. Desde 

então caminhou-se para a rebelião como uma fatalidade. (…). Esse jornal era a 

República Portuguesa”122. Com razão considerava: este “ foi um jornal e foi um clube”. 

Descrevendo como após as cartas publicadas a favor da insurreição, a redação do jornal 

se transformou num “ quartel-general”: soldados, sargentos, cabos e oficiais: “ vieram 

espontaneamente, alistar-se como voluntários”, “ todos os dias eram dois ou três que 

vinham dizer-nos: «Aqui estamos!» ”123.  

Nem sempre as visitas à redação tomavam o sentido “ épico” aqui presente, no 

entanto, era esta a via que exponenciava a possibilidade dos jornais poderem constituir-

se como plataformas de acesso ao terreno da luta política. Nos partidos rotativistas os 

jornais constituíam-se como a única estrutura permanente, podendo, alguns deles 

assumir-se como as suas sedes. As chefias destes partidos tiveram nestes núcleos 

informais de debate político um meio privilegiado de seleção de pessoal político. 

António Cabral, descreve, assim, a sua entrada, em 1897, na vida política lisboeta, 

enquanto jovem provinciano, militante do partido progressista: “ comecei logo a 

frequentar a redação do órgão do Partido Progressista, Correio da Noite (…). Acorriam 

ali altas figuras do partido: pares do Reino, deputados, políticos de Lisboa e das mais 

                                                 
120 Ibidem. 

121 Alberto Bramão, Recordações, Do Jornalismo, Da política, Da Literatura e Do Mundanismo, Lisboa, 
Livraria Central, 1936, p. 39. 

122 João Chagas, Trabalhos Forçados, Lisboa, Biblioteca da Folha do Povo, Lisboa, 1890, p. 38. 

123 Idem, p. 45. 
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afastadas regiões do país”124. E refere como todos os dias, por lá passavam “ muitos 

membros graduados do partido, quer da capital, quer da província”125, registando alguns 

nomes de conselheiros, pares do reino e deputados, como Eduardo José Coelho, Luís de 

Mello Bandeira Coelho, Francisco José Machado, José Alarcão, José Alpoim, Francisco 

Cabral Metelo, concluindo: “ faça o leitor ideia do ruidoso falatório que ali haveria e ao 

qual eu me associava com a fogosidade, com o ardor próprios do meu 

temperamento”126. A participação na tertúlia valeu-lhe o ingresso no jornalismo da 

capital, isto é, começar a escrever “ de quando em quando”127 no Correio da Noite, 

enquanto publicava folhetins, crónicas e artigos políticos, para um jornal de Moncorvo. 

Três meses depois, já substituía um dos marechais do partido, José Alpoim, como 

correspondente político de Lisboa, no Primeiro de Janeiro. Chegaria a deputado, e 

depois a ministro. Visitar a tertúlia do jornal fora o trampolim para a sua carreira 

política. 

Victor Falcão, anos mais tarde, dava conta:“ Não depreendam, porém destas 

palavras que o ambiente jornalístico é dissoluto, mesquinho, incompatível com a 

sensibilidade das pessoas decentes de inteligência e moral. Ao invés, uma sala de 

redação, mesmo em periódicos pobretões, é uma espécie de arcádia despretensiosa e 

atraente, onde o espirito esfuzia, de parçaria com o talento, e uma escola típica de 

camaradagem que (...) faz lembrar, pela resistência dos seus elos, a solidariedade 

inquebrantável que humaniza os forçados no inferno do degredo. 

O que descoroçoa e repugna é o assédio que nos fazem todos os répteis, todos os 

camaleões, todos os bucéfalos, todos os pavões, a fauna completa dos videirinhos que, 

mercê das louvaminhas da imprensa, ascendem a financeiros, surgem como estadistas, 

vergam ao peso das comendas e passam por homens de génio. O que desespera e revolta 

é o compadrio que os empresários de alguns jornais mantêm com todos esses cagliostros 

(sic), com todas essas sanguessugas, com todas essas alimárias guizalhantes. O que 

entristece e deprime é ver a facilidade com que certos diretores impõem aos seus 

subordinados a glorificação desse enxame de bigorritilhas , que putrefazem, 

desacreditam e cretinizam as classes dirigentes. O que é fantástico, incrível, é a 

                                                 
124 As minhas memórias de jornalista, op. cit., p. 73. 

125 Idem, p. 75. 

126 Ibidem. 

127Ibidem. 
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conivência de nós todos, jornalistas assalariados, homens livres, pregadores de moral, 

gente que não se vende, nesta obra de mercantilismo, de corrupção e de fraude.”128 

As tertúlias dos jornais não se detinham, porém, no debate político, ali as 

cumplicidades cultivavam-se, pela partilha de um espaço lúdico, onde não faltavam, 

jogos de azar. Veja-se como Esculápio se refere ao diretor do Novidades, Emídio 

Navarro:“ Só em condições muito excecionais o impediam de tomar parte na «beselga», 

uma pacata partida de bridge, que se realizava numa das salas da própria redação do 

jornal ou numa casa muito próxima, a que assistiam sempre muitos parceiros e que, 

largamente concorrida de mirones, viera a transformar-se num animado centro 

político”129. Veja-se ainda como o Novidades, a 5 de julho de 1902, sob o título 

“Xadrez”, noticiava na sua primeira página:“ nestes últimos tempos tem-se 

desenvolvido consideravelmente em Lisboa o jogo do xadrez; é certo que não há jogo 

mais próprio para a aplicação e desenvolvimento das faculdades intelectuais. Os 

principais centros, em que se cultiva aqui este jogo, são, por sua ordem: o Grémio 

Literário, o Café de Madrid e a redação das Novidades. Está pendente e dura há 

algumas semanas uma partida muito renhida entre o Grémio e o Café de Madrid; e o 

grupo das Novidades tem duas partidas, simultâneas, em aberto com um grupo da 

Regoa. Damos o estado das duas partidas, segundo as ultimas jogadas registadas na 

nossa direção: (…)”.  

O repórter Esculápio, retrata de igual modo a prestação de Mariano de Carvalho, 

na redação do Diário Popular: “ preferia a tudo as sensações de um «schleme». 

Deixava-se dominar pelo entusiasmo da partida e a miúdo se esquecia das suas funções 

no jornal. E assim repetia se o facto de, a hora já adiantada da noite, o chefe da 

tipografia aparecer aflito para dizer ao «Sr. Conselheiro» que ainda não havia o artigo 

de fundo e o pessoal estava parado à espera do original. O notável jornalista não se 

perturbava. Esperava que terminasse o «rober» e fosse substituído por um outro parceiro 

e em um quarto de hora, ou meia hora o máximo, os linguados saiam-lhe como por 

milagre das mãos (...). Era assim todo o seu trabalho”130. Mas sabemos pouco sobre as 

tertúlias dos outros jornais. E quase nada sobre os jornais republicanos, no período que 

estudamos. No entanto, Aquilino Ribeiro, referindo-se à tertúlia da redação do jornal 

                                                 
128 Vitor Falcão, Reflexões e Paradoxos, op. cit., p. 205. 

129 Memórias de «Esculápio», op. cit., p. 145. 

130 Idem, p.145. 
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republicano A Lucta, no período do-pós 5 de Outubro, dá-nos também conta da 

dimensão lúdica desta: “ havia ali botequim, bilhar, e não raro Brito Camacho começava 

o serão por entrar na sala, trocar dois dedos de conversa com este e aquele, jogar uma 

partida, sentindo-se como em família naquele ambiente ruidoso, saturado de fumo de 

tabaco” 131.  

Não obstante os depoimentos sobre o ambiente fervilhante das redações dos 

jornais políticos convém lembrar que nenhum deles conseguiu manter de forma 

permanente tão animadas tertúlias.  

Os ciclos políticos marcavam a vida das redações dos jornais. As visitas 

intensificavam-se em tempo de crise política. Mas não só. A vida dos jornais obedecia 

ao ritmo que lhe imprimiam os seus responsáveis políticos. Os jornais tinham vida 

própria, que se cruzava, ou não, com a vida política do país. E recordemos, como, em 

1894, o Diário Popular, de Mariano Carvalho, “ estava ao abandono, com uma redação 

irregularíssima”132, ao ponto de, nas palavras de Mariano Pina, até Mariano Carvalho,  

por conveniência política, recuar estrategicamente no compromisso com o jornal. E, 

conta Pina, a propósito, a conversa tida com o diretor político do Popular: “  

«– Consinta que o seu nome torne a figurar, por debaixo do titulo, como diretor 

político… 

- Não por agora não me convém…».  

Nunca fui capaz de saber porque lhe não convinha declarar-se publicamente 

diretor político do jornal que politicamente só ele redigia”133. Todo o depoimento de 

Pina confirma como “ já ia longe” o tempo de animada tertúlia na redação do jornal.  

Também a participação de Emídio Navarro, nas atividades do “seu” Novidades 

não era a mesma, no início do século XX. E veja-se como, após a morte deste, Barbosa 

Collen, seu sucessor na direção do jornal, explicitava aos leitores:“ A verdade é que o 

nosso saudoso diretor, nos últimos quinze anos de vida, não escreveu nas Novidades 

crónicas parlamentares”134. 

                                                 
131 Aquilino Ribeiro, Ferreira de Mira, Brito Camacho, Lisboa, Livraria Bertrand, 1942, p.46. 

132 Mariano Pina, op. cit., p. 10. 

133 Idem, p. 12. 

134 Dia 5 de janeiro de 1906. 
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Um facto merece toda a nossa atenção: a capacidade da redação de um jornal 

atrair a si visitantes é um barómetro fiável da vitalidade de um jornal político, da sua 

riqueza informativa e capacidade de intervenção política.  

E aqui convém ultrapassar a estrita conceção de visitante que nos é proposta por 

inúmeros testemunhos históricos. A ideia de uma redação aberta ao exterior deve ser 

entendida no seu aspeto mais amplo, isto é, como polo de atração de cidadãos 

anónimos. Por uma razão, o espaço da redação de um jornal, em particular dos políticos 

partidários, tinha um estatuto híbrido, constituindo uma zona de transição entre o espaço 

público e o privado (os jornais de negócio tinham uma política de entrada mais 

controlada, na estruturação do seu espaço contavam já com salas de visita).  

Entende-lo passa por tomar o sentido mais literal do termo “aberto”: as portas 

das redações podiam estar literalmente escancaradas para a rua. E veja-se, como o jornal 

o O Mundo, de 5 de janeiro de 1904, na sua primeira página, numa pequena nota 

informativa, dava conta, de como um anónimo deixara 100$000 réis para auxiliar as 

Escolas Móveis: “ O Mundo não se envaidece com grandes tiragens nem cousas 

parecidas, orgulhamo-nos todavia de ter a preferência deste bom e misterioso amigo dos 

pobres e da instrução (...). A propósito, desejamos fazer um pedido a este amigo de 

bem. As suas cartas têm, sido deixadas sobre um balcão da casa de entrada da 

administração ou sobre a mesa da redação, a hora que ali não se encontram redatores. Se 

temos tanta confiança como em nós próprios em todos os nossos cooperadores, não 

podemos tê-la em quantos adventícios aqui possam entrar, a comprar um jornal ou 

apresentar uma queixa (...) respeitando a grandeza de espirito que o mantem evitam-se 

possíveis extravios numa casa onde pode entrar toda a gente (…)”.  

As visitas à redação dos jornais por bandos precatórios, representantes 

associativos, comissões, pessoas singulares, reclamando ou em aflição, eram 

vulgares.135. 

E não se pense que as visitas tinham que obedecer a um qualquer exclusivismo 

ou cunho político. Raul Brandão descreve, nas suas memórias, uma destas visitas, ao 

jornal monárquico, o Universal, dirigido por Júlio Vilhena, quando lá trabalhou: “ Não 

                                                 
135  O repórter Esculápio, refere a propósito “ um roubo que [lhe] fizeram de um sobretudo na redação da 
Vanguarda, quando uma comissão dos sem-trabalho invadira as salas para fazer qualquer reclamação, 
sobretudo que o chefe Ferreira encontrou num penhorista da rua das Atafonas”, in Memórias de 
«Esculápio», op. cit., p. 105. 
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sei qual dos generais (talvez fosse o Vilhena) escreveu um dia um artigo sobre 

anarquistas, que se ofenderam e entraram de noite, em grupo, pela redação. Os generais 

e o Vilhena empalideceram e empederniram atrás de uma mesa, como se a bomba 

tivesse a explodir. Falei-lhes e acompanhei os homens e, durante alguns dias, eles, os 

antigos anarquistas do Pátio Salema, desvendaram-me a miséria de Lisboa. Falaram-me 

das borboletas de dez anos, que de noite se chegavam á gente, dizendo: « Eu faço 

tudo…». Falaram-me nas mulheres dos arrozais de setúbal, todos os dias mergulhadas 

nos pântanos e cortadas até ás virilhas, e, por último, um deles disse estas palavras, que 

nunca mais esqueci: - Se quer ser um escritor, fale dos pobres”136. 

 Percorrer várias “ capelas” era um percurso vulgar junto daqueles, grupos ou 

indivíduos isolados, que pretendiam ter acesso ao espaço público. Veja-se como, no O 

Mundo, se podia ler, a 1 de janeiro, de 1901, na sua segunda página, sob o título,“ 

Manifestação de simpatia”: “ Hoje pela 1hora e meia da noite, veio à redação um grupo 

de oficiais barbeiros, saudar-nos o que de coração lhes agradecemos. Visitaram todos os 

jornais de Lisboa sem que a polícia os incomodasse senão quando chegaram à porta da 

nossa casa”. Ou ainda, no mesmo jornal, a propósito de um famoso “ Caso Djalme” se 

escrevia: “ O Sr. Vilhena pode ser uma excelente pessoa e pode não ser. Não sabemos. 

(...). Em 20, andou no Porto, de redação em redação uma carta assinada pelo Sr. 

Antonio Manuel Vilhena, antigo editor do Alarme, preso na Relação, convidando a ir 

um redator de cada jornal àquela prisão, pelas 4 horas da tarde, afim de na presença de 

todos serem feitas declarações sobre o caso dos títulos falsos (...) ”137 

Porém, não raramente, algumas destas visitas ganhavam sentido político. É o 

que sucede, no mesmo jornal, a 5 de outubro de 1903, numa curta nota, onde a 

propósito de uma nomeação, para a Escola Medicina do Porto, se insinua a sua razão de 

ser: “ só depois do Sr. Carvalho da Fonseca andar pelas redações dos jornais 

ministeriais a pedir que informassem o público de que a escola já lhe tinha dado posse”. 

Ou, noutra ocasião, no mesmo título, a propósito de uma polémica em torno do Colégio 

Militar: “O comunicado contra o diretor do Colégio militar saiu no Primeiro de Janeiro, 

dois ou três dias depois do mesmo Sr. Sarsfield estar na redação do referido Janeiro, em 

                                                 
136 Raul Brandão, Memórias, Vale de Josafat, volume III, Lisboa, perspectivas & realidades, s. d., p.163-
164. 

137 O Mundo, 4 de abril de 1905. 
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larga conferencia com o diretor do jornal, o Sr. Pacheco. Percebem? Parece-nos que é 

fácil de compreender”138. 

Na verdade, as visitas às redações podiam tomar formas e repercussões públicas 

muito diversas. E veja-se como o O Mundo noticia, a 7 janeiro 1901, sob o título” Que 

Haverá?”: “ Consta-nos ter havido ontem uma reunião da maioria alentejana, na redação 

do Illustrado”.  

As visitas podiam mesmo assumir um caracter trivial de troca de pequenos 

favores políticos. Jorge Abreu, conta como alguns jornalistas eram particularmente 

requisitados pelos “amigos” dos jornais. No jornal regenerador Tarde, recorda-se do 

redator Almeida Campos, olhar “ um pouco de revés as pessoas que o procuravam e 

pediam favores”139. E explicava a razão: “ E que porção de gente ele atendia no jornal, 

na Arcada, no americano a caminho de casa e, à noite, no botequim, onde pousava 

depois do jantar, até às dez, onze horas. Os pedidos mais diversos choviam 

constantemente sobre Almeida Campos. Sabiam-no relacionado na polícia, nos 

ministérios, nos hospitais, nos quarteis, no pequeno comércio da Baixa: e ele fartava-se 

de escrever, de telefonar, para que um preso por delito insignificante fosse solto, um 

despacho ministerial fosse dado a favor do interessado, um doente fosse admitido de 

urgências em São José, um mancebo escapasse à vida militar e um outro arranjasse 

emprego de caixeiro. Sem falar nos pedidos de bilhetes de teatro e de esmolas, que esses 

não tinham conta (...). E se todos os que o procuravam, e lhe solicitavam o benévolo 

empenho, se habituassem, ao menos por gratidão, a comprar a Tarde, imediatamente o 

jornal, pela sua tiragem, competiria com as Novidades, o diário vespertino que, nessa 

época, mobilizava maior número de leitores”140 

O mesmo repórter, nas suas memórias, dá-nos conta das constantes visitas de 

pobres pedindo esmolas, nas várias redações por onde passou, relatando um episódio, 

passado no Novidades: “ na escada do prédio aglomeravam [se] dezenas de infelizes 

implorando, choramingando, num concerto impressionante. Emídio Navarro fechou-se 

no seu gabinete e recomendou que não deixassem aquela avalancha de pobres chegar 

                                                 
138 O Mundo, de 2 de abril de 1904. 

139 In Boémia Jornalística, op.cit., p.15. 

140 Idem. 
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até à sala de redação, porque ia escrever e não queria ser interrompido”141, mas uma 

velhinha conseguiu chegar ao diretor, acabando aquela por receber uma esmola de cem 

mil reis. 

As visitas à redação de jornais por representantes associativos, comissões ou 

pessoas singulares, em posse de informações, eram vulgares. Veja-se a título de 

exemplo, a informação do Primeiro de Janeiro, reproduzida, no jornal O Mundo, de 1 

de abril de 1901, na sua segunda página: “Veio à nossa redação uma comissão de cinco 

paroquianos de Valbom informar-nos que um padre dali anda recolhendo assinaturas 

para a representação em favor da conservação das ordens religiosas (...)» ”. 

E se dúvidas existissem, a citação anterior é bem esclarecedora da estreita 

relação entre a capacidade informativa de um jornal diário e a sua rede de “ amizades”. 

Ou, no mesmo jornal, O Mundo, a 1de outubro de 1904, na sua segunda página:“ 

Reuniu ontem na redação da Nação, pelas 8 h da noite, a comissão executiva das 

homenagens ao distinto e saudoso escritor Alfredo Serrano (...)” . Esclarecendo que já 

foi aberta subscrição para apoiar a iniciativa que conta com apoio da Sociedade de 

Geografia. 

Entre as práticas do jornalismo deste período, convém pois referir, contava-se o 

cultivo desta rede. A consolidação de um título dependia em grande medida do seu grau 

de implantação na comunidade.  

O que tornava específica a atividade do jornalismo diário era esta apetência para 

o cultivo de vínculos com o exterior. E entre as práticas jornalísticas partilhadas, por 

todos os jornais, que melhor revela esta postura de “ abertura”, encontra-se a inserção 

regular de cartas de leitores na primeira página, e com tratamento de excelência, 

garantindo a sua visibilidade. Mas, convém ter cautela, no tratamento deste conteúdo 

jornalístico.  

Na nossa análise de conteúdo, que recaiu sobre o jornal O Mundo e o Novidades, 

foi possível verificar, a importância assumida pelas cartas particulares. Algumas 

assinadas outas não. Estas contemplam temáticas variadas, desde tomadas de posição 

relevantes, na discussão de assuntos políticos142, até polémicas laterais, de interesse 

                                                 
141 Ibidem, p. 38. 

142 Alguns exemplos no Novidades: 3 de julho de 1901, “ A tração elétrica”, assina R.M.; 2 de janeiro de 
1902, inserida na rubrica “ Casos do Dia”, sobre reorganização Guarda fiscal, assina Xavier Machado; 3 
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adstrito a um pequeno grupo social143, passando pelo teor mais cultural e celebrativo. As 

cartas assumiam um caracter por vezes híbrido, no que respeita forma, dada a 

proximidade com crónica jornalística144. E frequentemente surgiam referências a cartas 

consideradas impublicáveis: ” Não publicamos esta carta por estar escrita com 

demasiada vivacidade” afirmava o Novidades sobre uma carta de Alfredo Menes, 

publicada no jornal Diário, a propósito de uma concessão de exploração automóvel145. 

Porém, o mais vulgar, nos dois jornais, é a publicação de cartas sem assinatura, 

sem referência exata ao seu autor. Na célebre rubrica do jornal Novidades, “ Casos do 

Dia”, remete o redator frequentemente para“ amigos” que lhe escrevem146, ou então, 

reproduzem-se mesmo curtas cartas, com assinaturas vagas, como: “ um constante 

leitor”147 , “ Um leitor” 148,“Um pasteleiro”149, ” Um velho assinante do S. Carlos”150, “ 

Escrevem-nos do Porto, dizendo que foi interessantíssima a ultima reunião da comissão 

executiva do partido progressista”151. No jornal o O Mundo está também presente a 

mesma indeterminação nos remetentes das cartas reproduzidas:“ Um contribuinte”152; 

“Escrevem-nos de Alcobaça”153,“ Um grupo de professores primários”154; “ de um 

oficial que esteve em Lourenço Marques recebemos a seguinte carta (...)”155. 

                                                                                                                                               
fevereiro de 1902, “ Um alvitre” sobre questão vinhateira, assina Conde Paço do Lumiar; 3 de fevereiro 
de 1902, inserida na rubrica “ Casos do Dia”, carta Frederico Ressano Garcia, proposta melhoramentos de 
Lisboa; 4 de julho de 1902, , “ Instrução de Soldados”, Francisco Manuel Homem Cristo; 9 de abril de 
1904, Os telefones e a camara do Porto, carta Barbosa Collen. E no  O Mundo: 4 de julho de 1901, titulo, 
“Dr. José Benevides:“ Este nosso ilustre amigo e distintíssimo jurisconsulto envia-nos as seguintes cartas. 
(...)”. 

143 Nos dias 4  e 7 de outubro de 1904 são publicadas três cartas de Marquês de Pombal, Fernando Agueja 
e Conde Mesquitela, sobre em que linhagem recai a representação de Afonso de Albuquerque. 

144 Por exemplo no Novidades de 6 de outubro de 1902, carta Ricardo Jorge  sobre a história do xadrez. 

145 Novidades de 4 de janeiro de 1904. 

146 Por exemplo nos “Casos do Dia”, no Novidades de 3 de julho de 1903, carta de um amigo que se 
queixas da falta de iluminação em Lisboa. 

147Por exemplo carta intitulada “ Marco Postal” , no Novidades, de 2 de maio de 1901. 

148 Novidades, 7 de abril de 1906, carta sobre falta de higiene nas padarias de Lisboa. 

149 Novidades, 3 de abril de 1906, sobre falta higiene nas pastelarias de Lisboa. 

150 Novidades, 6 de abril de 1906, carta sobre o repertório do teatro S. Carlos. 

151Novidades 9 de abril de 1906. 

152 O Mundo, 2 de abril de 1904. 

153 O Mundo, 1 de abril de 1901, p.2. 

154 O Mundo, 1 de abril de 1906. 

155 Idem. 
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João Chagas, escreveria a propósito, em editorial no jornal Lanterna, a 2 de 

janeiro de 1899, sob o título, “ L.P.L”:“ Sempre que os governos em Portugal querem 

lançar a público ideias de digestão difícil, quando não se socorrem de desastrados, como 

o atual ministro da Justiça, lançam mão do estratagema conhecido da carta anónima, 

porque assim como se dirigem cartas anónimas aos indivíduos, assim se dirigem às 

nações. 

No mais penoso da propaganda a favor de um destes planos de administração 

que mais parecem planos de combate, tão agressivo é o seu caracter, aparecem num ou 

mais jornais do reino, uma ou mais cartas, já firmadas por iniciais, já firmadas por 

designações supostas- Um patriota ou Um amigo de Portugal nas quais tendo um ar de 

firmar uma opinião pessoal, obscura e desinteressada, o signatário, que não é outro 

senão o governo, formula na realidade a opinião do governo. 

Tal o caso do artigo que apareceu há dias publicado no Jornal de Finanças, do 

Porto, firmado com as iniciais L.P:L. E «atribuída ao chefe de uma respeitável casa 

bancária»(...) propondo a venda pura e simples da baía, do porto e distrito de Lourenço 

Marques, mediante um arrendamento de 99 anos à Inglaterra- ideia, ajunta o Século, « 

que parece ter encontrado simpatia». Esta carta (...) tem em vista familiarizar a opinião 

pública, com a ideia da venda das colónias, até ao ponto de lhe fazer acreditar a sério 

que ela não emana já das suspeitas regiões do poder, senão que encontra o apoio e o 

aplauso das classes (...)” e em pós escrito esclarece que as siglas L.P.L. Referem-se ao  

banqueiro Licínio Pinto Leite. 

E com alguma facilidade os jornais podiam transformar, a “ carta” à redação, 

num género jornalístico de pura ficção. Veja-se o jornal Novidades, de 5 de Junho de 

1906, sob a epígrafe Casos do Dia, onde, tudo parece indicar, se “inventa” uma carta de 

um “ popular” analfabeto: “ sua Majestade El-Rei parte, como se sabe, no dia 15 do 

corrente, para as Pedras Salgadas, onde vai descansar das fadigas do seu alto cargo, 

agora acrescidas com os trabalhos da governação direta dos negócios públicos (...). Pois 

a propósito dessa viagem, trouxe-nos hoje o correio do Porto a seguinte carta que 

publicamos tal como foi escrita para não perder o sabor: 

«Sr. Redator, Como sempre fui um munarco e muito freguez do seu gornal, 

peço-lhe encarecidamente para que recomendem a quem compete todo o cuidado na 

viagem Real ao norte, Tenha todo o cuidado com as linhas do Douro principalmente 
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com as Pontes e os tuneis que Isto está ajitadissimo. Não ha que faser confiança na 

provincia comentase muito A viagem real a uma provincia que Está desgraçada, 

(…).Alguns republicanos do Porto estão fazendo politica com o Douro. 

Um empregado proletairo reformado, Pedro Antonio Neiva»”.  

Olhar as redações dos jornais político partidários, no início do século XX, obriga 

a ter presente, que estes são espaços com portas abertas para o exterior, a quem se 

dirigem informadores avulsos, mendigos, negociantes, correligionários e cidadãos 

comuns. 

Que fique pois claro a vertente informativa de um jornal político partidário não 

pode ser avaliada pelo seu corpo redatorial mas pela capacidade que demonstra em 

consolidar a sua rede de contactos na sociedade portuguesa. 
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Anexo 4. 
O Século e os “Outros” 

A postura do jornal O Século em todo o período que estudamos merecia uma 

investigação aprofundada. Por várias razões. O Século é muito provavelmente o jornal 

que fere com mais frequência o modus vivendi do meio jornalístico lisboeta.  

É no campo jornalístico o maior adversário do jornal O Mundo. 

O O Século distinguira-se da restante imprensa política diária pela sua tiragem 

desde o final da década de oitenta. Depois de um ambíguo posicionamento face á 

revolta do “31 de Janeiro”, e de bem-sucedidas campanhas políticas, a partir do final de 

1891, procuraria manter a sua proeminência, no jornalismo diário de Lisboa, através de 

marcado investimento técnico, modernização gráfica, e viragem na sua linha editorial.  

Estabelecendo, ao que tudo indica, como prioridade, a obtenção de lucro, 

sobretudo por meio de vendas - nisso se distinguindo do Diário de Notícias-, o O Século 

apresentou novas propostas de entretenimento tornando-se um jornal tendencialmente 

generalista, perdendo empenhamento político partidário a favor de um vago 

progressismo no tratamento de algumas questões, em particular a questão religiosa e a 

questão social.  

A afirmação da vertente industrial e de negócio do O Século, não deixou de ser 

acompanhada pelo agravar de divergências com o sector do partido republicano radical.  

O mal-estar transparecia em constantes referências à postura excessivamente 

condescendente do O Século face às instituições monárquicas. Sem podermos com 

exaustão tratar deste assunto refira-se como, já a 23 de janeiro de 1892, em editorial, o 

jornal republicano Vanguarda, então dirigido por Alves Correia ( primeiro director do 

jornal O Paiz que estará na origem do O Mundo) se referia ao O Século como o “ órgão 

oficial em Lisboa do gabinete de Dias Ferreira”. 

Em 1896, quando os sectores mais radicais do movimento republicano, 

pugnando pela defesa de uma atitude de não colaboração com os partidos monárquicos, 

e num esforço de reorganização do partido, lançam o Grupo de Estudos Sociais, 

aprovam, a 1 de novembro, desse ano, a seguinte moção: 
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«Considerando que o jornal O Século deixou de há muito de evangelizar o credo 

republicano para servir os interesses da monarquia. 

Considerando que a subida de importância deste jornal deriva principalmente do 

facto único de ser ele considerado pelos republicanos como o mais autorizado órgão dos 

governos, e de o considerarem os governos como o mais autorizado órgão da imprensa 

republicana; considerando que um tal equivoco não pode durar por mais tempo, sem 

que a suspeita de uma vergonhosa cumplicidade manche a austeridade dos nossos 

princípios e amesquinhe a grandeza dos nossos ideais; considerando que só pela 

austeridade dos seus intuitos, traduzida na absoluta honradez dos seus atos, que os 

republicanos hão-de impor-se à confiança dos seus amigos e ao respeito dos seus 

adversários. 

Considerando finalmente que é chegada a hora das resoluções firmes e 

serenamente meditadas, horas solenes em que já não é permitido à cobardia mascarar-se 

em prudência, num jogo vil de inconfessáveis interesses, declara o Século traidor à 

causa republicana e afirma o seu respeito e a sua estima pela imprensa séria e honesta”1.  

A moção, assinada por Brito Camacho, “correria” nas páginas da imprensa 

republicana. E é bem possível - seguindo a leitura de alguns jornais republicanos- que 

tão vigorosa condenação, tenha despoletado a venda das ações, ainda em posse de 

Magalhães Lima e Anselmo Xavier, a Silva Graça2, no mês seguinte.  

Alguns historiadores têm chamado a atenção para o notório, e anterior, 

afastamento de Magalhães Lima, do jornal que criara, o que teria favorecido a 

afirmação de uma estratégia mais empresarial, protagonizada por Silva Graça. Esse foi 

aliás o conteúdo da nota, publicada no O Século, a 12 de dezembro de 1896, onde se 

noticiava: “ Por comum acordo, e por escritura lavrada (...) saíram da empresa do Século 

os Senhores Magalhães Lima e Anselmo Xavier. Todo o ativo e passivo da Sociedade 

ficou a cargo do sócio Sr. Silva Graça, que desde muitos anos dirigia com plenos 

poderes todos os serviços de redação e administração deste jornal, e à frente deles da 

mesma forma continua”.  

                                                 
1 O Paiz, 13 dezembro de 1906. 

2 O jornal anunciara, a 6 de fevereiro de 1889, a entrada Silva Graça para sócio da empresa. 
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Nesse dia, o jornal O Paiz salientava: “ A respeito da atitude política que o 

Século adotar, não diz o atual proprietário coisa alguma, do que nós concluímos que a 

folha do Sr. Silva Graça continuará empregando os processos que vem seguindo desde 

que publicou os célebres telegramas da Covilhã, acerca da viagem real aquela cidade, 

processos que fizeram da folha fundada pelo Sr. Magalhães Lima o mais servil dos 

órgãos do Paço e de todos os ministérios (...) ”. 

Da curta análise que fizemos desta temática, nesse ano de 1896, Magalhães 

Lima, ainda defendia o O Século dos ataques que lhe eram dirigidos.  

Em março de 1896, Martins de Carvalho, um jornalista monárquico, veterano do 

jornal Conimbricense, despoletara uma campanha contra o O Século, secundada por 

jornais republicanos. Em artigo intitulado O Século e a República, Carvalho narrava 

uma conversa que tivera com Magalhães Lima, em 1893, em que este se queixava da 

falta apoio de Silva Graça, na luta contra as ordens religiosas, e que Carvalho vinha 

agora comentar publicamente: “« O Século não podia deixar de ter a maior das 

contemplações com todos os governos porque nisso se baseavam os muitos contos de 

réis que a empresa tinha de interesse anual”, e se o jornal “ se colocasse em aberta 

hostilidade com os governos, e mesmo se não os favorecesse, perdia grande parte da 

importância que tinha do noticiário, donde vinha a sua larga publicidade”. Extratando o 

artigo, o jornal O Paiz, a 9 de março, sentenciava: “ Ou bem republicano, ou bem 

monárquico”. A 15, o mesmo jornal reproduzia uma “ carta (…) publicada no Século”, 

no dia anterior, onde se lia: “ Está onde sempre esteve” é “um jornal sincero e lealmente 

republicano, independente dos partidos e coteries de que nunca foi nem tenciona ser 

órgão”. Assinava Magalhães Lima. 

Logo no dia seguinte à venda do jornal Século, no O Paiz, lia-se, sob o título “O 

Século. As Declarações do Sr. Magalhães Lima”: “ como já dissemos era intenção nossa 

aguardar o livro do Sr. Magalhães Lima para apreciarmos a sua justificação em presença 

da vergonhosa defeção moral do Século, praticada sob a responsabilidade do fundador 

desse jornal, que durante cinco anos cobriu com o seu nome a maior traição que o 

partido republicano regista na sua história- a traição do Século. 

Porém o Sr. Magalhães Lima a quem nos tem prendido as melhores relações 

pessoais, obrigou-nos- com bastante pesar nosso – a examinar a nossa posição (…). 

Mostramos já que sendo diretor do Século, o Sr. Magalhães Lima tem a 

responsabilidade inteira e completa da atitude adotada por esse jornal (...). Não é digno 
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enjeitar quaisquer responsabilidades, e é infelizmente de uma evidência dolorosa que o 

Sr. Magalhães Lima- que deve só ao partido republicano a melhor parte da sua fortuna 

material, esqueceu por completo os seus princípios e os seus compromissos, cobrindo 

durante cinco anos a tristíssima deserção do Século. O diretor de um jornal é sempre 

moralmente responsável pelo que na sua folha se publica. Admitir outro princípio que 

não seja este é rebaixar as funções da direção política de uma folha (...) principal 

culpado pelos grandes males que o seu jornal causou ao partido republicano, que nunca 

poderá perdoar-lhe a perda dessa importante força (...) contra a democracia portuguesa e 

em favor das atuais instituições”, concluindo, tudo “ignorou (...) até ao dia em que o Sr. 

Silva Graça lhe comprou a sua parte de cinquenta contos de réis”.  

Após a venda do Século a “traição” de Magalhães Lima à causa republicana vai 

sendo lembrada, embora acabe “ esquecida” no início do século, quando o próprio Lima 

toma posição de força contra o diário, como veremos. Mas um ano mais tarde, a 31 

janeiro 1897, no O Paiz, sob o título “Resposta ao Século”, ainda se acusava Magalhães 

Lima e Anselmo Xavier de terem entregue “ à monarquia por cinquenta contos cada 

um” o jornal.  

Porém, foi sob a direção de Silva Graça, que se tornaram mais insistentes as 

críticas da imprensa portuguesa contra o jornal, ao ponto de, nos próximos anos, o O 

Século constituir-se como o alvo das maiores campanhas e graves incidentes que 

ocorrem no meio jornalístico. 

Logo em outubro de 1897 a campanha contra a folha da “ rua Formosa”- era 

assim que os seus adversários gostavam de se lhe referir- assumiria novos contornos. 

 O partido progressista, recém-chegado ao poder, resolvera, contrariando a 

prática de governos anteriores, não estabelecer qualquer colaboração com o O Século. 

Este retaliara, envolvendo-se em acesa polémica com o órgão do governo, o Correio da 

Noite. A 25 de outubro, lia-se no jornal de Luciano de Castro: “ O Século nas suas 

recentes prosápias de fanfarrão e traga mouros, prosápias que tanto destoam da 

paciência evangélica de outros tempos, gaba-se de vitórias alcançadas sobre nós, 

vitórias de que não temos a mais remota ideia. Pois a nossa vitória é muito certa e 

definitiva. Consiste em o ver todos os dias dando informações falsas e noticias que, 

horas depois, são desmentidas por menos verdadeiras (...). Afirma O Século que muitos 

dos seus leitores lhe perguntam porque não ataca o governo com insidias e violências 

superiores às de que usa. Isso é com o Século. Mas a resposta é talvez que o referido 
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jornal ainda não perdeu a esperança de obter as notícias cuja falta está dando em terra 

com os seus antigos créditos de colosso da informação”. Explicando: “ Que se o Século 

solicitasse humildemente informações aos ministros, e ao mesmo tempo atacasse o 

governo lealmente, sem recorrer a falsidades, como seria próprio de um jornal que se 

quer dizer moderado e imparcial, ainda se entenderia. Mas que respondesse às atenções 

daqueles a quem importunava com ataques violentos e injustos, querendo imitar a 

diapasão da imprensa mais apaixonada e facciosa, é que não poderia desculpar.». No dia 

seguinte o Jornal de Lisboa, outro órgão progressista, afirmava: «Por artes várias, que 

são de certo prova da habilidade comercial, mas que podem também servir como 

testemunho da vil subalternização do mister jornalístico no que ele tem de alto e nobre 

critério (...) tem o Século conseguido alargar muito vantajosamente a clientela dos seus 

compradores, a ponto de se decorar, não sabemos aliás se com inteira verdade, de 

«jornal com maior circulação em Portugal» ”. E a 27, o jornal regenerador Universal 

resumia, assim, o conflito jornalístico: “ O Século republicano tinha como costume 

vender-se aos governos monárquicos pondo-se ao serviço em troca de remunerações 

pecuniárias diretas e indiretas. O governo do Sr. José Luciano de Castro entendeu 

dispensar esses serviços de pouco valor moral, por serem reconhecidamente 

mercenários e demasiadamente caros para o tesouro público» ”. Nesse dia, o Correio da 

Noite, retomava o assunto, com vigoroso artigo, intitulado” O Pasquim”: “ Nenhum 

órgão da imprensa portuguesa tem descido mais, tem usado nunca de processos tão 

degradantes e infames para defender os seus interesses materiais do que esse colosso de 

publicidade que só tem uma ambição: ganhar dinheiro muito, sejam quais forem os 

meios a empregar”. Denunciava ainda o O Século por ter tido “ a mais abjeta 

obediência” ao anterior governo “ porque este lhe dava informações, muitas 

informações, que valiam dinheiro, por isso que, por causa delas, obtinha milhares de 

leitores (…) Já na agonia de Hintze, O Século que até aí o defendera tantas vezes 

calorosamente transformou-se de repente no mais odiento inimigo desse gabinete. 

Supondo o miserável que obteria assim o favor dos futuros ministros (…) ”. No dia 

seguinte em jeito provocador ainda escrevia o jornal de Luciano de Castro: “ (…) nem 

sequer rosnou ao sentir a chicoteada com que ontem o castigámos (…) como um perro 

vil e lazarento não rosna”, descrevendo-o como tendo por“ costume vender-se aos 

governos” , avançava com desprestigiante insinuação: “ pondo-se ao seu serviço em 

troca de remunerações pecuniárias diretas ou indiretas”. 
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Jorge Abreu, nas suas memórias jornalísticas, parece referir-se a este conflito e 

ao seu desenlace: “ um governo da monarquia indispôs-se com o diário de Silva Graça e 

proibiu as repartições oficiais de lhe facultarem quaisquer informações de caracter 

noticioso. O Século ensaiou tornear a dificuldade. Recebendo essas notícias por 

intermédio dum grande jornal portuense, mas o sistema era desvantajoso e caro e podia 

atrair sobre o intermediário as fúrias governativas. Recorreu-se então a outro processo. 

Subornou-se um empregado do órgão ministerial, empregado que, todas as noites, metia 

disfarçadamente no barril do lixo, colocado à porta da rua, as provas tipográficas com o 

noticiário da Arcada; minutos depois as provas eram recolhidas por um homem de 

confiança do Seculo. E esta prática durou até que o governo da época se convenceu da 

inutilidade de continuar a manter o diário de Silva Graça em regime de excomunhão”3. 

É certo que o conflito aberto com o governo progressista acabaria por se 

resolver, e não temos conhecimento de outro momento, no nosso período, de clima tão 

tenso, no relacionamento do O Século com os governos monárquicos, à exceção do 

governo de João Franco, mas com outros dados em jogo. 

Mas nesse mês de outubro, de 1897, o “fogo” lançado sobre o O Século vinha de 

outro foco. Enquanto outros jornais republicanos - como o Vanguarda - se mantinham à 

margem da polémica, entre o O Século e o Correio da Noite, o jornal republicano O 

Paiz, envolve-se na contenda, em acalorada troca de insinuações e insultos- de “ 

canalha”, vil, “poltrão”, para cima.  

O Século, “condenado” há quase um ano pelo Grupo de Estudos Sociais, ousava 

chamar, a 18 outubro 1897, “ ao congresso republicano de Coimbra sinagoga de 

fantoches e aos membros do Grupo de Estudos Sociais doutores do grupo republicano – 

aristocrático – intransigente – radical- revolucionário”4. O pico da polémica, entre os 

dois jornais republicanos, ocorreria no dia 27 de outubro, com O Século a surpreender - 

como outras vezes o fará – pelos meios de ataque utilizados. Sob o sugestivo título 

Insistindo?, num artigo não assinado, demolidor para Alves Correia, diretor do O Paiz, 

em linguagem viva ( “o malandrim continue esfumando (sic) ódios e bolsando calúnias, 

sem atenuante sequer de forçar a sua cínica coragem, até à nítida e formal acusação”), 

                                                 
3 Jorge Abreu, Boémia Jornalística (Memórias d'um profissional com 30 anos de serviço na «fileira»), 
Lisboa, Livraria Editora Guimarães & C.ª, s. d., p.156. 

4 Cit. por Homem Cristo, Notas da Minha Vida e do Meu Tempo, volume III, Lisboa, Livraria Editora 
Guimarães & Ca,1934, p.52. 
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relatavam-se factos (“ depois das mais terríveis invetivas, tivemo-lo aqui quase de 

rastos, a pedir-nos favores e a confessar-se arrependido”) que se sustentavam em 

documentos, isto é, transcreviam-se cartas pessoais dirigidas a Silva Graça, por Alves 

Correia. 

No mesmo dia, o O Paiz, sentenciava sobre o O Século: “ encarnação, símbolo 

do capital na sua forma mais exploradora e odiosa, tão pouco tem o desassombro de se 

declarar socialista, apesar de ter passado a lisonjear esse partido quando se viu oficial e 

solenemente escorraçado pelos republicanos. Não é, nem pode ser, monárquico, 

republicano ou socialista, mas num artigo mostra-se monárquico, noutro republicano e 

noutro socialista, porque quer os dezreizinhos de todos. Não tem opiniões, não tem 

ideias. Quer simplesmente dinheiro (...) Nunca na imprensa apareceu tal modelo de falta 

de caracter e mercantilismo”. Passando à calúnia:“ O Graça canalha julgando-se forte, 

ao fim de anos da maior cobardia, depois de, sem protesto, aceitar a situação do mais 

cobarde dos canalhas, escancarou como se sabe, aquela boa podre de porcaria e 

quebrada por pontapés. Sujo cão, que não pode meter medo, mas que mete nojo, 

apareceu de frente a ladrar-nos, depois de, pelas costas, ter tentado ferir-nos. 

Olha para os partidos - Vê o que fizeste a todos, sem distinção. Vê como todos 

eles te exautoraram (...) último dos malandros, ínfimo dos mariolas (...) Fizeste ontem 

referência a quem quer que seja falando dum imbecil que te pediu auxílio. Não tenhas 

meias palavras”. Mal sabia que nesse dia o O Século já passara da ameaça ao ataque. 

O caso “ Século” prolongar-se-ia pelo mês de novembro, ecoando “ fora” de 

Lisboa, pela imprensa monárquica e republicana, no A Resistência, de Coimbra, e A 

Folha, de Viseu, O Comércio, de Barcellos, A Soberania do Povo, Águeda, etc. 

O que se passava neste mês de outubro de 1897 era muito mais do que um 

ataque “moralizador” contra os procedimentos jornalísticos de O Século, associado a 

mesquinhas divergências pessoais e intriga republicana. Os argumentos “esgrimidos”, 

por monárquicos e republicanos, revelam um mal-estar geral perante um próspero jornal 

de negócios que ousava interferir nas regras à muito estabelecidas no terreno jornalístico 

pelo campo político, a saber: a total tutela dos partidos, e pessoal político graduado, 

sobre o debate jornalístico; a preservação da estrita divisão de funções do jornalismo de 

“ opinião” e de informações, que passava pela exigência, à imprensa de informações, de 

um elevado grau de abstenção em polémicas políticas e o cultivo de cordiais relações 
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(subserviência) como o poder político, guardião do aparelho do Estado ( coutada sua). 

Mas não só. 

A dinâmica de afirmação do O Século no terreno jornalístico gerava também 

animosidade que repousava em paradas do jogo que só aos jornais dizia respeito, a 

saber: a capacidade de acomodação aos novos desafios técnicos (mais páginas, uso de 

fotografia, por exemplo) e discursivos (diversidade informativa, lazer, etc.), o reforço da 

sua vertente comercial, de onde decorria qualquer viabilidade empresarial. 

Quando os jornais, daqui para a frente, vão insistir no carácter excessivamente 

mercantilista do jornal o O Século estão, tudo leva a crer, temerosos face à crescente 

influência e autonomia deste jornal, nos dois tabuleiros em que atua, o político e o 

jornalístico. Estabelecer limites à atuação do O Século seria tarefa a que se entregariam 

todos os colegas, inclusivamente o Diário de Notícias, nos próximos anos.  

Para já, o governo progressista expusera o seu grau de dependência do governo, 

enquanto a imprensa republicana procura lapidar-lhe o “ capital simbólico”, que ainda 

detinha junto dos sectores republicanos. 

Em carta de janeiro de 1901, a Afonso Costa, Silva Graça dizia saber “ separar a 

ideia republicana da imprensa que se diz órgão dela”, queixando-se:“ nunca recebi do 

partido republicano senão enxovalhos e coices de todo o género! Até me acusou de o ter 

atraiçoado, como se alguma vez me houvesse entregue algum mandato! Até me atirou à 

cara com a prosperidade do Século, que estava a morrer quando tomei conta dele, que só 

vegetava enquanto cuidou só de política republicana e que só viveu vida desafogada 

quando começou a tornar-se independente”, e explicava “  o desacordo dos facciosos do 

partido republicano comigo principiou quando começaram a imaginar que a revolução 

se havia de fazer com artigos e jornais. (…). Eu pensava pelo contrário que isso só 

convinha à monarquia, necessitada de pretextos para repressões e medidas de segurança. 

A revolução, se a queriam, deviam prepara-la em segredo, e a imprensa podia servir, e 

servia otimamente para excitar os espíritos no sentido da oposição ao existente (…). O 

meu crime foi ver que não se fazia política nos fins do século XIX como se fizera nos 

fins do século XVIII (…). Não proclamo a república, é certo, mas faço o que posso para 

manter alto o nível moral deste povo. É alguma coisa”5.  

                                                 
5 Correspondência Política de Afonso Costa, 1896-1910, coord. A.H. de Oliveira Marques, Lisboa, 
Editorial Estampa, 1982, pp.94-95. 
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E tudo leva a crer que, na conjuntura de crescente desagregação do sistema 

rotativo monárquico, na primeira década do século XX, o O Século conseguiu encontrar 

o seu “lugar” no campo político, servindo o governo (posição já analisada no capitulo 

4.1.1.) mas também as várias oposições, ávidas de publicidade. Assim, acentua a sua 

postura ambígua, que oscila entre a total complacência para com o regime monárquico, 

e tomadas de posição pontuais, favoráveis à causa dos sectores políticos mais críticos do 

rotativismo: dissidentes, franquistas e republicanos (como ficou patente no nosso Caso 

de Estudo 2- Anexo 2, nos anos de 1905 a 1907). O caminho seguido, pautado por 

cedências e ousadias, não foi linear. Em grande medida porque ao contrário do que 

Silva Graça escrevera o jornalismo de informações não impusera nova e impermeável 

“forma de fazer política”.  

A prosperidade económica permitiu-lhe, porém, grande autonomia de 

movimentos, indispondo-o, circunstancialmente, com parceiros jornalísticos e políticos. 

A 3 de janeiro de 1900, o O Mundo noticiava, na sua segunda página, a forma 

como O Século, deixara, sem avisar, de contribuir para a renda da sede do Gabinete dos 

Repórteres, inviabilizando essa plataforma de recolha de informação, que contava com 

grande número de jornais diários. No dia seguinte, na primeira página do mesmo jornal, 

informava-se: “ Por aquiescência do diretor do «Diário de Notícias» a pedido de quase 

todos os jornais de Lisboa, é recebida naquele jornal a correspondência do «Gabinete 

dos repórteres» ”. O isolamento do Século prosseguia. 

O mal-estar instala-se, no verão de 1902, quando uma série de atribulados 

episódios, ainda não cabalmente esclarecidos, rodeiam a vida do O Século. 

No dia 14 de agosto, Silva Graça é confrontado com uma situação insólita, dez 

dos seus mais tarimbados redatores abandonam, de um dia para o outro, a redação do O 

Século, deixando o diretor em situação aflitiva.  

Em vários testemunhos históricos o gesto foi apresentado como uma “greve”, na 

verdade, não havia palavra para descrever o que se passara ali. 

Em três memórias de jornalistas, todas elas publicadas no início da década de 

quarenta, o incidente é descrito da mesma forma: um grupo de jornalistas do Século, 

insatisfeito com a linha editorial do jornal, toma a iniciativa de abandonar a redação, e 

lança um novo jornal, o Diário (sairia a 7 de setembro, tendo como director-gerente 
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Francisco Grilo, redator principal Vieira Correia e secretário de redação Amadeu de 

Freitas).  

Eduardo Fernandes (Esculápio) é quem primeiro publica esta versão (em 1940), 

explicando: “a greve feita por todos os redatores do Século como protesto contra as 

diatribes que o jornal quotidianamente publicava com a assinatura de Luiz de Judicibus, 

irmão de Sousa Bastos e socialista militante, de que Silva Graça sempre se servia nas 

suas campanhas. Desta vez, os artigos do fogoso polemista eram dirigidos contra o 

Conde de Burnay, mas envolviam muitas outras pessoas e, entre elas, o jornalista 

Carneiro de Moura, que ripostou no Imparcial com grandes insultos e calúnias a Silva 

Graça”6. Eduardo Schawlbach, em 1944, explica, da mesma forma o incidente, segundo 

ele o O Século“ contra a Companhia e o conde de Burnay abriu fogo cerrado” e 

entregou a contenda a Luis Judicibus “ conhecido e temido por suas diatribes 

diabólicas”, “ não tardaram desmandos, insultos e insídias a encher as colunas do 

Século, envolvendo nas dobras de fantásticas acusações figuras respeitáveis, políticos de 

alto coturno, probos funcionários (...).Voltara-se o bico ao prego: a tiragem do Século a 

subir nos primeiros momentos, antes da desgraçada colaboração e ligação, passara a 

descer assustadoramente; a acompanhar a derrocada, a Companhia dos Tabacos, por seu 

turno, tratava de impedir a venda do jornal nas tabacarias. Para mais – golpe de grande 

influência no público – a redação revoltou-se. Dum dia para o outro, declarou-se em 

greve e abandonou o jornal”7. Mais discreto, Rafael Ferreira, descreve, em 1945: “ 

Surge, então, com enorme surpresa para mim, a greve dos redatores do «Século», que 

não concordavam com a orientação do ataque a uma grande Companhia. Como eu não 

era ainda do quadro redatorial (...) os grevistas não me deram conhecimento dos seus 

projetos”8. 

Na verdade, o O Século tinha lançado, no mês de julho, de 1902, uma verdadeira 

campanha, contra o monopólio do tabaco, nas mãos de Eduardo Burnay. Esta, no dia 17, 

desse mês, assume foros de acontecimento, pelo destaque em título grande dado pelo 

jornal ao assunto. O  O Século rompia com aquela que vinha sendo a sua linha editorial, 

de não utilizar grandes títulos referentes a temáticas políticas (ver Anexo 2- Caso de 

                                                 
6 Eduardo Schwalbach, À Lareira do Passado, Memórias, Lisboa, Edição do autor, 1944, pp. 280-281. 

7 Idem, pp.218-219. 

8 Rafael Ferreira, Nos Bastidores do Jornalismo, Memórias de Rafael Ferreira, Lisboa, Edição Romano 
Torres, 1945, p.61. 
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estudo 2), passando a incluir, até 30 de agosto, na sua primeira página uma “caixa”, com 

título sob duas colunas: “ Monopólio dos Tabacos, Extorsão Colossal de Milhares de 

Contos”. 

Coincide porém esta campanha, levada a cabo pelo O Século, com outro 

incidente de gravidade, que envolve o jornal. A 15 de julho de 1902, o jornal 

Vanguarda, sob o título, “ Atentado grave contra a Vanguarda e seu pessoal”, narrava 

episódio rocambolesco: três indivíduos colocaram “ um molho de carqueja embebido 

em petróleo, dentro do armário situado no vão da janela térrea onde se achavam 

alojados os dois contadores grandes de gaz um de iluminação e outro de máquinas. 

Lançar o elemento incendiário e pegar-lhe fogo foi obra de um instante”. Porém, entrou 

um empregado no edifício, e não fosse a “ rapidez com que se acudiu”, o incêndio “ 

causaria pelo menos cinquenta vítimas incluindo o nosso prezado diretor Magalhães 

Lima”.  

O caso é entregue à polícia, e nos dias seguintes, por entre manifestações de 

simpatia, de amigos e correligionários, registadas diariamente no jornal, começam a 

surgir queixas da “apatia” da polícia. Multiplicam-se os relatos de testemunhos de 

indivíduos que teriam rondado o jornal, naquela noite. A 19 de julho, é preso José 

Judicibus, filho de Luis Judicibus, redator do O Século. A 23, este jornalista acusa, 

publicamente, Gregório Fernandes e Gonçalves Neves, redatores do Vanguarda, do ato 

criminoso de que é suspeito o seu filho.  

Segundo o jornal o O Mundo, correm numerosos boatos na “ rua “, que acusam 

desde “anarquistas”, a homens a mando de Burnay, visando incriminar o O Século. A 

polícia prossegue as suas investigações. Luís Judicibus, desdiz-se, afirmando ter sido o 

informador do O Século, Alexandre Caldas, quem lhe apontara o envolvimento dos 

redatores da Vanguarda.  

Durante uma semana, o Vanguarda trata com cuidado o caso: com título 

discreto, sob uma coluna apenas, com linguagem sóbria, sem insinuações, 

acompanhando passo a passo a investigação levada a cabo pelo juiz Veiga. No dia 29 de 

julho, muda de postura, por entre explicações prévias de pretender “ sem exaltações”, “ 

manter a atitude correta”, acaba por avançar: “ temos sofrido paciente e resignadamente 

toda a casta de insultos, as maiores diatribes, as mais graves e falsas acusações públicas, 

todas as injúrias, calúnias e difamações que o Século, sob a responsabilidade do seu 

diretor e proprietário, nos tem assacado, com especialidade desde que foi cometido o 
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atentado contra o Vanguarda”. Explicava o redator: “ esse jornal nunca recebeu de nós 

nenhum agravo”, e “ nunca invejamos a prosperidade de quem quer que fosse (…). 

Sempre mantivemos as melhores relações com toda a imprensa (…). Só o Século é 

excluído do convívio, porque nos move, desde há muito uma guerra acintosa”. 

Declarando: “ o momento chegou (…) para que a nossa desafronta sirva de lição”. 

Aproveitando para informar sobre alguns novos dados já na posse da polícia: como, no 

dia anterior ao atentado, Luís Judicibus tinha pedido “ atestado de bom comportamento 

o qual lhe não foi passado pelo motivo de ter o nosso prezado diretor quebrado as suas 

relações com a gente do Século, onde fora difamado e caluniado há tempos. Além disso 

à mesma polícia constava mais que o Dr. Magalhães Lima possuía cartas, que, segundo 

se dizia, a serem publicadas eram comprometedoras para o director de O Século: daí era 

crível que o atentado fosse uma vingança”. A esta suposição juntava-se prova material: 

o tipo de papel utilizado no incêndio do Vanguarda era utilizado, exclusivamente, pelas 

oficinas do Século, que o importava da Alemanha”. A 8 de agosto, José Judicbus foi 

libertado por falta de provas. Perante a indignação de muitos.  

Quatro dias depois, os repórteres do O Século abandonam o jornal. A 16 de 

agosto, a Vanguarda publica, na sua primeira página: “ Os antigos redatores do Século 

nossos prezados colegas Srs. Vieira Correia, Francisco Grilo, Alberto Bessa, José 

Sarmento, Francisco Carrelhas, Guilherme Gomes, Amadeu de Freitas, Artur Melo, 

Eduardo Fernandes (Esculápio), J. Martins Pinhão, no manifesto que hoje deve ser 

profusamente espalhado, explicam a sua saída daquela folha, nos seguintes termos 

fazem publicar nos jornais o seguinte manifesto: “ A maioria do país já nesta hora deve 

ter conhecimento, por uma carta publicada na imprensa, de que os jornalistas que 

constituíam a redação de O Século resolveram abandonar o jornal. (…). Os motivos que 

impeliram esses jornalistas a despedirem-se de um jornal onde gastaram tanta energia 

(…) esses motivos, dizíamos, são por certo extraordinariamente poderosos e 

excecionalmente graves. 

Para nós, ex-redatores de O Século, para nós os jornalistas que constituíamos 

toda a redação de O Século, para nós- pois somos todos- o momento foi quase 

doloroso”, tínhamos “ somente um fim, alto e puro – a emancipação da gente humilde, a 

afirmação dos direitos iguais para todos, a vigorosa defesa da liberdade individual, e a 

veneração ardente (…) por esta querida e gloriosa pátria! (…) se transigimos com uma 

situação que por vezes se tornava quase insuportável, foi isso exclusivamente devido a 
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um belo espírito de disciplina(…). Tais foram as circunstâncias que determinaram a 

nossa permanência no Século, até ao momento em que factos de excecional gravidade 

tornaram todos os redatores efetivos absolutamente incompatíveis com a suprema 

orientação daquele jornal. Esses factos são do domínio público. Recordá-los é quase 

espinhoso para os nossos sentimentos de delicadeza (…). E ocioso citar e relembrar tais 

factos nos seus pormenores. O país inteiro conhece-os pela indignação que lhe 

causavam e que ainda hoje os comove. Essa indignação é também a nossa indignação (.. 

)”. Anunciando: irão “ fundar um jornal (…) será «O Diário»”. 

Sem alusão direta aos motivos que os levaram a tão insólita atitude, os redatores 

dissidentes falam de factos extraordinários que, como vimos, as memórias dos 

jornalistas fazem recair na campanha tida pelo O Século contra Burnay, e outras figuras 

públicas destacadas. Mas no “ manifesto” aqui reproduzido nenhuma afirmação aponta 

para divergências assentes em “ excesso” de calúnias ou difamação. Neste sentido, 

sabendo nós, a coincidência temporal, entre esta saída dos redatores e a suspeita grave 

que então pairava sobre o papel de Luís Judicibus, na tentativa de incêndio do jornal 

Vanguarda, afigura-se-nos plausível a hipótese, de ser este “ caso” sensível, o móbil 

desta atitude de força. Porém, dado o alinhamento posterior do jornal Diário,  no partido 

regenerador (onde militava Burnay), e desconhecendo nós a origem do capital 

necessário, para lançar o novo jornal, é pois possível que a explicação deste “abandono” 

dos repórteres da redação do O Século, se encontre numa conjugação de vários fatores, 

de peso distinto, ainda por esclarecer.  

O que sabemos é que, nesse verão de 1902, o O Século viveu, sob clima de 

suspeita e forte controvérsia, marcado quer pelo incidente ocorrido no Vanguarda, quer 

por orquestrada campanha de descredibilização levada a cabo pelo jornal O Mundo.  

A postura agressiva do O Século contra Burnay foi sendo acompanhada de perto 

pelo O Mundo. Este, lança 17 de julho, uma campanha agressiva contra aquele diário, 

que se prolongaria até 25 de outubro (dia em que celebra o centésimo artigo sobre o 

adversário). O Mundo publica, quase diariamente, artigos que criticam o jornalismo 

praticado pelo O Século, e o perfil moral de Silva Graça. Com honras de primeira 

página, sob “ pomposa” numeração romana, e com título (“ O Século”) sob duas 

colunas (até 28 de agosto, data em que passa a título sob uma coluna), os artigos eram, 

por vezes, reforçados por editoriais e notícias curtas, sobre a mesma temática.  
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Note-se que a campanha foi acompanhada por um conjunto de outras iniciativas 

“laterais” oportunamente lançadas. Por exemplo, no início de agosto, forma-se uma 

comissão de apoio à campanha do O Mundo, que elabora um documento - “ Mensagem 

ao « Mundo»”-,  disponível em algumas dezenas de casas de comércio de Lisboa, para 

recolha de assinaturas. A 6 de agosto o O Mundo publicava na sua primeira página, nota 

enviada pela comissão: “ lembra a todas as pessoas que desejam dar o seu apoio à forma 

digna e levantada como o jornal O Mundo tem posto a descoberto todos os escândalos 

traições e infâmias do jornal Século a assinarem a mensagem (…) pode ser assinada nos 

seguintes estabelecimentos”. E segue-se a listagem de moradas. Já em outubro, a 2, é 

também o O Mundo quem refere: “ Com o título Ao público e as subepígrafes- A 

charlatanice do Século. Mentiras impudentes. Processos de mistificação. É preciso não 

esquecer! - acaba de ser distribuído em Lisboa mais um manifesto contra O Século, 

inspirado pelas palavras que o cronista Xavier de Carvalho escreveu sobre o ex-

republicano Silva Graça”. E reproduz o manifesto. 

A campanha do O Mundo tinha um propósito claro. Lia-se a 23 de julho: “ 

«Fazem-nos uma guerra de extermínio» - disse outro dia a folha da rua Formosa. É 

certo. 

«O motivo- tornou ela ainda a dizer- é a nossa grande publicidade». É ainda 

certo. 

Porquê? Porque é no carácter dessa folha que está o perigo e porque é na sua 

larga tiragem que esse perigo se transforma numa calamidade pública. Falemos claro o 

Século é um elemento perversor da opinião. (…). E a verdade é esta: O Século, durante 

muito tempo formou, e formará ainda, se lhe consentirmos, a opinião pública deste país. 

Anos e anos, todas as classes e quase todos os indivíduos esperavam a sua palavra para 

se pronunciarem, sobre qualquer assunto público. À mais pequena divergência a opinião 

do Século impunha-se, «Não, não é isso…O Século diz…O Século nega…O Século 

afirma». Se este espetáculo vergonhoso se não dava totalmente nas capitais, como 

Lisboa, Porto e Coimbra, é incontestável que se dava inteiramente nas províncias. 

Assim na grande massa, a parte de pequenas minorias conscientes, pode dizer-se que 

haviam deixado de atuar princípios, ideias, sistemas. Já não parecia haver monárquicos, 

republicanos, socialistas ou absolutistas. Havia leitores de O Século, isto é, um pobre 

rebanho iludido e cardado pelos mais abjetos exploradores de que há memória (…). 

Aquela sargeta estava engolindo o futuro de um país inteiro”. Esclarecendo os seus 
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objetivos: diminuir-lhe a publicidade (“ Tudo isto a coberto de uma publicidade que era 

a garantia da sua impunidade” ) e os leitores (“ tem de ser repelido de toda a parte. 

Enxotado dos lares, enxotado dos estabelecimentos, enxotado até do lixo das calçadas. 

(…) Matar o Século é dar vida a Portugal. Abaixo o Século!”). Tratava-se, dizia O 

Mundo, de uma “ guerra de extermínio”. 

Sem deixar de considerar que esta “ guerra” já vinha de trás, explicava a 5 de 

agosto: “ O jornalista tem que olhar muito para a oportunidade (…). A atmosfera do 

público contra O Século não estava até há pouco tempo preparada”, “ tivemos que 

esperar”.  

Durante quase quatro meses a campanha iria incidir sobre alguns tópicos, 

repetidos diariamente. O Século devia a sua prosperidade ao partido republicano: “ O 

partido criou o Século, deu-lhe vida, deu-lhe prosperidade. O Século atraiçoou-o, 

abusando da sua rubrica de republicano para melhor servir os monárquicos”9. Acusava-

o de “mercantilista”, de viver em exclusivo para o negócio: “ defende causas justas ou 

injustas quando lhe pagam”, tudo “ a troco de tanto por linha”10. O O Mundo, a 24 de 

julho, aponta-lhe “ oito transfigurações”, já fora regenerador, anti regenerador, 

progressista, antiprogressista, socialista, antissocialista, republicano e antirrepublicano. 

Vários artigos se encarregam de sustentar esta tese: “ sucederam-se referências 

lisonjeiras a pessoas violentamente atacadas (…) a defesa de todos os governos é desde 

então um negócio de contabilidade”, ironizando como “ D. Amélia do broche” passou a 

“ sua majestade a rainha”. E com ênfase se fala das calúnias lançadas sobre ilustres 

republicanos11. Nesse dia 24, por exemplo, o O Mundo lembrava como, a 31 de 

dezembro de 1897, após a saída de Manuel de Arriaga e Azevedo e Silva do diretório do 

partido, o Século comentara: “ Há homens assim, são sinistros”.  

Ao O Século, o O Mundo apresenta-o como “ catavento”, lembrando como “ 

tendo combatido a reação religiosa a tem servido e bajulado”, sustentando: “ começou a 

título de informação (é um dos pretextos das suas proezas) com nota das cerimónias 

religiosas”, acabando a elogiar ar irmãs de caridade, as Oficinas de S. José e até os 

                                                 
9 O Mundo,18 de julho de 1902. 

10 Idem, 12 agosto de 1902 

11  O Mundo a 25 julho de 1902 faz listagem de republicanos que contribuíram para o crescimento do O 
Século e que acabaram caluniados por Silva Graça, dando exemplos com estratos do jornal: Leão de 
Oliveira, Anselmo Xavier, Alves Correia, Magalhães Lima, Ferreira Moraes, Andrade Neves, Eugénio da 
Silveira, Augusto Soares e Guilherme de Sousa. 
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missionários em Angola, a quem concede a honra de seis colunas na sua primeira 

página (a 23 de fevereiro de 1900)12. Contudo, lembrava o O Mundo, a sua atitude 

oscila, e não hesita em envolver-se numa “ campanhazinha contra o patriarca, mas a 

meio, cala-se“. Assim, “criado para combater corrupção tornou-se instrumento dessa 

corrupção”13, utilizando processos jornalísticos duvidosos, com recurso sistemático à 

mentira para vender mais. Alguns artigos descrevem, por exemplo, como toda a crítica 

literária e teatral, inserida nas páginas do O Século, é cobrada, permitindo que artistas 

secundários ganhem grandes louvores, ou que os elogios recaiam sempre em Palmira 

Bastos e nunca em Virgínia14.   

O carácter mercantilista do jornal facilitava ainda, segundo o O Mundo, o 

recurso sistemático à “ inexatidão das notícias” muitas vezes “inventadas” e dá 

“exemplos: Caso de uma morta viva em Pedrouços. Caso de grande sensação, muito 

extraordinário: uma senhora que depois de colocada no caixão se levantou dele viva. 

Absoluta mentira”;“ Uma criança enterrada junto ao gasómetro de Belém, com a cabeça 

de fora”; a gravidez de uma das mulheres Gugunhama; a morte de uma “ conhecida 

gatuna, a Giraldina” que fora para o degredo. Concluindo, o Século “ é “ um novo 

almocreve de petas”, e quanto à sua“ grande reportagem”: “ quer só que elas sejam 

grandes, porque o público, segundo ele, não quer boas, mas notícias grandes”15. Não 

deixando o O Mundo de moralizar, ainda, sobre a obscenidade da linguagem utilizada 

pelo O Século, ou a falta de estilo literário das suas peças. 

No essencial, o O Século traíra a causa republicana, e florescia por falta de 

escrúpulos. A campanha contra o monopólio dos tabacos, que o O Século lançara nesse 

verão de 1902, só podia ter uma leitura: “ Rival da Companhia dos Tabacos existe em 

Lisboa uma Companhia de Fósforos. Rival da casa Burnay existe em Lisboa uma 

sociedade Torladés”16, logo, “o Século ataca hoje este grupo por conta do grupo 

Torladés, com quem tem estado em negociações”17. E o O Mundo, lá ia lembrando 

como, até aqui, as relações do Século com Burnay foram excelentes: “ O Século, que 

                                                 
12 Idem, 7 de agosto. 

13 Ibidem, 8 de agosto. 

14 Ibidem, 23 de julho. 

15 Ibidem, 1 de agosto. 

16 Ibidem, 5 de agosto. 

17 Ibidem, 6 de agosto. 
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hoje dá toda a gente como vendida ao bando tabaqueiro, é o Século que em 96 não tem 

uma palavra para condenar o empréstimo de 3.000 contos realizado com a companhia 

de tabacos”18. Acusando-o, ainda, de publicar na sua primeira página, cartas de 

banqueiro, em que este se apresentava como “salvador da pátria”, e de o tratar como 

figura “ilustre” e “ benemérita”. E, para cada referência a Burnay, O Mundo tornava 

clara a sua posição crítica: “ Falar em Burnay é enfim, falar no grande capital, egoísta, 

pouco escrupuloso, que explora tesouros em decadência e povos esfomeados”19. 

Nesse mês de agosto, a campanha do O Mundo decorria a par das investigações 

policiais, em torno do caso “ Vanguarda”, sujeito a tratamento noticioso autónomo, mas 

permeável a veladas insinuações: “ Foi a polícia – notem isto bem- que apresentou 

como autor do caso da Vanguarda um empregado do Século. (…). A investigação, foi 

tão deficiente, que nem se apurou quais foram os companheiros do acusado na noite do 

facto. As nossas reclamações foram então que se fizesse justiça a sério, sem atenção 

pelos serviços, já bizarramente pagos, que o Século tem prestado às instituições 

vigentes”20.  

No mesmo sentido, a posição de força tomada pelos redatores do Século, teve 

direito a título a todas as colunas, no dia 15, onde se lia: “ A Expiação dum criminoso” 

(e em subtítulo: A crise do Século- A redação abandona o jornal”. A campanha do O 

Mundo atingia aqui o seu pico. 

Para aquilo que nos interessa, na sua luta contra o O Século, o O Mundo 

reafirmava (em clara sintonia com os sectores dominantes do campo político) uma 

conceção de jornalismo legítimo, o jornalismo militante, repetidamente descrito como o 

jornalismo de ideias e de princípios. A 29 de julho explicava: “ até à defeção do Século, 

lia-se o jornal porque ele, como defensor de certos princípios e de determinadas ideias, 

se fazia amar pelo seu público. Assim se leu o Século com amor- como um apóstolo dos 

princípios republicanos. Assim se leem os jornais em quase todo o mundo, mais pelo 

que representam intelectual e moralmente do que pelo que valem como informadores” . 

E dias depois esclarecia: o Século era “ um barril do lixo onde se afirmam não as 

                                                 
18 Ibidem, 3 de agosto. 

19 Ibidem, 6 de agosto. 

20 Ibidem, 8 de agosto. 
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doutrinas mais justas não as opiniões de um grupo de homens, mas as doutrinas e as 

opiniões que se podem pagar”21.  

Neste início do século XX, quando, na cidade de Lisboa, apenas dois jornais, O 

Vanguarda e o O Mundo, de forma “estabelecida”, isto é continuada, apoiam o 

movimento republicano, o O Século não podia deixar de se apresentar como o principal 

adversário: pela capacidade que demonstrava em captar leitores “ descontentes” e servir, 

com invulgar autonomia, as forças de oposição que concorrem com o republicanismo.  

O O Mundo iria levar a sério, no terreno jornalístico e político, este campo de 

luta. O manifesto contra o O Século, distribuído nas ruas da capital, em outubro de 

1902, já atrás referido, dava conta da parada do jogo: «É aos jornais honrados e 

coerentes, cujo o protótipo é o Mundo, que o público deve as suas simpatias e o seu 

auxílio (...). E castigar O Século é: não dar anúncios ao Século; não comprar O Século; 

nem sequer mesmo ler O Século; não pegar em O Século nem mesmo para lhe escarrar 

em cima. Escarrar em O Século! Não porque os escarros revoltar-se-iam ao imundo 

contato» ”.  

A hostilidade ao O Século era, porém, mais generalizada, e sempre latente nos 

jornais políticos de Lisboa. A nosso ver bem patente na publicidade dada, em jornais 

republicanos e monárquicos, à cilada montada, em julho de 1903, por alguns dos seus 

ex-colaboradores, então apostados em viabilizar o novo jornal o Diário.  

O repórter Esculápio conta, nas suas memórias, o sucedido: “ um dos meus 

melhores auxiliares na reportagem foi um o informador conhecido pelo Saramago 

(…).O Século incomodava-se com a competência que o Diário lhe fazia nas notícias a 

meu cargo e descia a todos os expedientes, um deles o de abrir as cartas que iam ainda 

em meu nome e no de mais colegas para a sua redação. O Saramago forjou uma notícia, 

escreveu e mandou-a em seu nome para a caixa que o Século tinha na tabacaria Mónaco 

no Rossio, cerca da caixa pertencente ao Diário. (…). O Século, em vez de mandar a 

carta ao seu destino, pois havia de presumir que tinha havido engano na caixa, abriu-a 

abusivamente e extraiu a notícia, a qual inseria no dia seguinte em grandes parangonas. 

Tratava-se do suicídio, na Penitenciária (…). Foi um escândalo. A notícia era 

falsificada, o diretor da cadeia desmentiu-a logo com grande indignação e o Século, 

fazendo uma singular figura de urso, desmascarou-se e incorreu no nosso justo 

                                                 
21 Ibidem, 12 de agosto. 
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doesto”22. Jorge Abreu, então redator no Século, também relata nas suas memórias o 

episódio: “ O bilhete foi parar às mãos de Antonio Maria de Freitas que, não duvidando 

da autenticidade da comunicação, deliberou aproveitar no Século a preciosa caixinha 

aparentemente destinada ao Diário. Mas, em vez de confiar a um redator o encargo de 

controlar o informe, ocultou cuidadosamente esse pedaço de papel – onde qualquer de 

nós teria reconhecido a caligrafia do Saramago e, portanto, descoberto a armadilha – e 

limitou-se a pedir a este e aquele que averiguassem do cerimonial em uso na 

Penitenciária quando lá morria um preso. Tudo no vago, sem precisar o motivo da 

estranha averiguação, receoso de que alguém desse com a língua nos dentes e a caixinha 

se evaporasse“23.  

A notícia seria publicada, dia 4 de julho, sem confirmação, para gáudio de 

muitos.  

Nesse mesmo dia, já o vespertino Novidades informava os leitores: “ na nossa 

espinhosa missão de reportagem, lá fomos esta manhã á Penitenciária, para saber 

pormenores do suicídio noticiado por um colega da manhã, ou para acrescentarmos a 

narrativa se tivesse havido alguma coisa de novo. Efetivamente havia. O morto tinha 

ressuscitado, o que não é muito para admirar, porque não tinha chegado a morrer. O 

colega matutino fora engazupado pelo seguinte processo. (…). A notícia foi aproveitada 

como sendo de alto lá com ela, e o resto estamos nós a dizer. Alguns colegas desta tarde 

reproduziram o famoso suicídio, que nunca chegou a perpetrar-se, e cuja vítima, que 

esteve para ser, era o conhecido Nogueira Pinto, especialista em corte de carótidas, de 

quem há pouco se narrou o atentado contra o médico da Penitenciária, Sr. Dr. Reis 

Campos. Há quem diga que o desfrutador foi o próprio jornal para quem a notícia ia 

subscrita, mas não entraremos nisso. (…).São os ossos da grande circulação”. 

No dia seguinte, O Mundo explorava o caso. Sob o título “ Pulhice do Século”, 

lia-se na sua primeira página: “ O Século deu ontem cerca duma coluna com uma 

pormenorizada notícia dum suicídio na Penitenciária. Os pormenores da notícia 

bastariam a depor contra o Século. Em tempos, fez-se um acordo na imprensa de Lisboa 

para não se darem notícias de suicídios. O Século aderiu a esse acordo. Mas, com a sua 

característica honestidade, o Século falha a ele, agora. 

                                                 
22 Eduardo Fernandes(Esculápio), Memórias do «Esculápio», Das mãos da Parteira ao ano da República, 
Prefácio e notas de Albino Forjaz de Sampaio, Parceria António Maria Pereira, Lisboa, 1940, p.289. 

23 In Boémia Jornalística, op. cit., p.77. 
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Há mais porém, a notícia é inteiramente falsa. (…).Mas onde foi o Século buscar 

a patranha? Eis o pior...porque ainda há pior!”. E descrevia: “ Os jornais mais lidos de 

Lisboa têm, como se sabe, uma caixa especial na Tabacaria Mónaco, do nosso amigo 

Vieira da Cruz. Sabia-se há muito que a gente do Século procurava rapinar das caixas 

dos outros jornais correspondência que lhes pertencia. Um repórter do Diário lembrou-

se por isso de meter na caixa do mesmo Diário a noticia do suposto suicídio na 

Penitenciária. O rato entrou na ratoeira. A gente do Século levou a notícia e publicou-a. 

De forma que há tudo isto: O Século faltou a um compromisso tomado pela imprensa 

com intuitos humanitários; O Século deu uma notícia falsa; O Século roubou o que 

pertencia a outro jornal”. E voltava à carga no dia seguinte: “ o Século, na sua fúria de 

dar notícias, é aquilo: enviem-lhas maiores mentiras; ele publica-as se têm cor de 

notícias”. 

Nos próximos anos, seriam regulares, no O Mundo, as denúncias sobre a 

cumplicidade do O Século com a monarquia. A título de exemplo, veja-se a “ curta”, 

inserida na primeira página, de 1 de outubro de 1906: “ No Século- onde havia de ser! - 

apareceu uma correspondência de Sesimbra em que depois de noticiar que foram 

adiados do serviço militar os tripulantes do salva vidas” surge agradecimento à rainha, o 

Mundo insurge-se: “ Abjeta especulação esta com a miséria, com a ignorância, no 

intuito de fazê-la acreditar no poder divino da rainha. Evidentemente, das duas uma, ou 

se tinha cumprido a lei, e não havia que agradecer, ou não se tinha cumprido, em 

detrimento de terceiros, e havia injustiça, digna de protesto. O que houve, foi, apenas, o 

cumprimento da lei – nenhum favor!”. Esta postura é acompanhada pela restante 

imprensa republicana. Veja-se, a 6 de julho de 1906, a citação do O Mundo: “ Do País, 

referindo-se aos elogios feitos pelo Século a alguns republicanos que têm procurado 

difamar: «Esses elogios revelaram uma coisa: Revelaram que o Silva Graça, desvairado 

pela descida constante do jornal de que se apossou arteiramente, deu ordem para que a 

independência – à falta de favores do governo- passasse a pender para os republicanos 

que lhe declararam guerra sem quartel». É isso, é, agora, porque o público lhe volta as 

costas, o Século arma em republicano, para, na primeira oportunidade, voltar aos couces 

que hoje só atira às escondidas”. E já em pleno franquismo, leia-se o “suelto” do O 

Mundo, a 4 janeiro de 1907: “ O Século, já ontem se referiu à manifestação de Carlos, 

dizendo que os vivas foram entusiasticamente correspondidos por toda a assistência; 

fizeram-se ovações calorosas; as manifestações foram tão entusiásticas como as que se 
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fizeram quando aí esteve Eduardo VII, etc. É para que vejam os ingénuos que julgavam 

que se fixava a cor do camaleão”. 

Na viragem do século, foi atribulado o relacionamento do O Século com a 

restante imprensa diária. A nosso ver o estudo do lugar ocupado pelo O Século na 

imprensa diária pode constituir um elemento de reflexão sobre a tensão existente – e ao 

contrário do que muitos historiadores têm apresentado, ainda não resolvida- entre o 

modelo de jornalismo político oitocentista, assente no vínculo a grupos e personalidades 

políticas (“sujeito” às regras de luta que decorrem no campo político), e a afirmação do 

modelo de jornalismo de informações, que só agora ousava apresentar-se, pela “ mão” 

do O Século, como meio particularmente autónomo e influente.  
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