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Resumo 

Esta investigação analisa a utilização das fontes de informação na prática de jornalismo 

cultural em dois diários portugueses de referência. 

O conceito de cultura encerra em si inúmeras definições, provenientes de diferentes áreas 

de conhecimento que, por sua vez, moldaram a construção da definição de jornalismo cultural, 

cuja origem, associada à produção literária e a diferentes tipos de publicações, acarreta 

dificuldades na construção de uma definição universal. 

Partir-se-á daqui à descoberta da prática deste tipo de jornalismo em Portugal (objeto, 

funções, géneros, meios, principais características, entre outros aspetos), através de um estudo 

de caso a dois jornais portugueses de referência, incindindo na relação dessa prática com a 

utilização das fontes de informação.  
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Jornalismo cultural, cultura, fontes de informação, imprensa escrita. 
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Abstract 

This research analyzes the use of information sources in the practice of cultural journalism 

in two leading Portuguese newspapers. 

The concept of culture contains numerous definitions, coming from different areas of 

knowledge which, in turn, have shaped the construction of the definition of cultural journalism, 

whose origin, associated with literary production and different types of publications, brings 

difficulties in the construction of a universal definition. 

We will start from here to discover the practice of this type of journalism in Portugal 

(object, functions, genres, media, main characteristics, among other aspects), through a case 

study of two reference Portuguese journals, incising in the relationship of this practice with the 

use of sources of information.  

 

Keywords 

Cultural journalism, culture, information sources, written press. 
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Resumen 

Esta investigación analiza el uso de fuentes de información en la práctica del periodismo 

cultural en dos importantes periódicos portugueses. El concepto de cultura contiene numerosas 

definiciones, provenientes de diferentes áreas del conocimiento que, a su vez, han conformado 

la construcción de la definición de periodismo cultural, cuyo origen, asociado a la producción 

literaria y a diferentes tipos de publicaciones, trae dificultades en la construcción de una 

definición universal. Partiremos de aquí para descubrir la práctica de este tipo de periodismo 

en Portugal (objeto, funciones, géneros, medios, características principales, entre otros 

aspectos), a través de un estudio de caso de dos periódicos portugueses de referencia, 

incidiendo en la relación de esta práctica con el uso de fuentes de información. 

 

Palabras-clave 

Periodismo cultural, cultura, fuentes de información, prensa escrita. 
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Resumo 

A investigación desenvolvida na tese de doutoramento aquí presentada pretende tocar o 

uso de fontes de información na práctica do xornalismo cultural en Portugal. 

Pensar nos telexornais culturais supón, dende o primeiro momento, sacar á luz o concepto 

de cultura que contén, en si mesmo, numerosas definicións, procedentes de diferentes áreas de 

co-desenvolvemento que, ao mesmo tempo, configuraron a construción da definición de 

xornalismo cultural . 

A asociación coa produción literaria, ao principio, e un bo número de elites ou masas 

despois, pasando pola mera descrición de eventos, guías de lecer ou actividades de lecer, parece 

que unha definición de xornalismo cultural trae dificultades na construción dun concepto 

universal, que é pacificamente aceptada por investigadores, escolas e incluso profesionais. 

Aquí cruza outro motivo desta investigación, é dicir, na (aínda) limitada cantidade de 

estudos e bibliografía sobre este xénero xornalístico en Portugal, a pesar da existencia, hoxe en 

día, de variantes de cursos de comunicación con especialización en cultura ou vocacións de 

ramificacións (que tradúcese en máis estudos) e, noutra esfera, a aparición de movementos e 

outras plataformas, especialmente en liña, dedicadas exclusivamente a esta área. 

Ademais, esta tese tamén demostra que a cultura non ocupa un lugar superior na maioría 

das publicacións e, nunha situación de corte de espazo, hai tipos de contido que se fan máis 

desexables en detrimento doutras. Daquela, o número cada vez menor de lectores dos medios 

impresos, en permanente disputa coa rede, convértese nunha ameaza que debe analizarse 

continuamente, precisamente, para seguir as tendencias dunha industria que debería seguir 

tendo o seu espazo. 

Noutra dimensión deste traballo, están as fontes de información, esa ferramenta obrigatoria 

e natural para o exercicio da actividade xornalística. O estudo das fontes foi desatendido nos 

primeiros estudos sociolóxicos que se fixeron sobre os impactos sociais da comunicación, xa 

que, no seu momento, a preocupación recaeu sobre o público. Foi nos anos 70 cando a 

investigación sobre estes temas comezou a medrar e notouse que as fontes tiñan unha forte 

influencia nas opcións xornalísticas. Seguiron estudos de nomes como: Molotch e Lester, Gans, 

Óscar Gandy Júnior, Leon Sigal, Nelson Traquina, Paul Manning, entre outros. 

A pesar destas achegas, o estudo das fontes segue a ser pouco explorado dentro dos estudos 

de comunicación e as investigacións que adoitan centrarse na súa relación coa política, na 

edición de suplementos culturais (con presenza habitual, pero fluctuante en Portugal) e a 

influencia de grandes industrias culturais na cobertura informativa de certos eventos. 

Neste sentido, ao darse conta da esencia do xornalismo e do uso de fontes de información 

como tarefa intrínseca ás súas prácticas, esta investigación faise oportuna, á luz do exposto, xa 

que elixe dous xornais de referencia nacional, con liñas editoriais distintas e públicas, 

estratexias de mercado dispares e con diferentes evolucións, que enriquecen esta análise e 

seguramente traerán, a través dos obxectivos propostos nesta investigación, fértiles conclusións 

para este campo de análise, contribuíndo así a un coñecemento sostido desta realidade. 

Conscientes desta ambigüidade, partiremos de aquí para descubrir a práctica deste tipo de 

xornalismo en Portugal, máis precisamente, respecto a: obxectividade, funcións, xéneros, 

medios de comunicación, características principais, entre outros aspectos relevantes. 

Comezaremos cunha revisión histórica, para descubrir as orixes do xornalismo cultural 

portugués, xunto coas características históricas que marcaron o desenvolvemento cultural en 

Portugal, empregando, para este propósito, datos explicativos sobre: taxa de analfabetismo, 

taxas de lectura (xerais e xornais) e tipo de noticias máis lidas por área temática. 

Chegados aquí, a investigación continúa cunha cartografía dos principais grupos de 

comunicación de Portugal, para contextualizar non só o panorama deste sector, senón para 

facer unha completa integración dos dous medios en análise.  
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Para levar a cabo esta tarefa, a metodoloxía implementada consiste nun estudo de caso 

como método de análise de dous xornais portugueses líderes, co fin de comprender a relación 

desta práctica co uso de fontes de información - Diário de Notícias e Público. 

Este estudo pretende dar a coñecer non só a realidade desta forma de xornalismo en 

Portugal, senón tamén amosar a relación que teñen os xornalistas que producen información 

cultural coas fontes de información, ademais de dar a coñecer como inflúen na produción da 

sección de cultura en dous xornais de referencia portugueses mencionados anteriormente. 

No proceso de análise, os obxectivos fundamentais da análise que se tiveron en conta son: 

• Definir os conceptos de cultura e xornalismo cultural; 

• Presentar a realidade portuguesa como contrapunto a outros países europeos sobre a 

práctica deste xornalismo - estado da cuestión; 

• Exemplificar o uso de fontes no xornalismo cultural en dous xornais de referencia 

portugueses; 

• Comprender a relación entre xornalistas e fontes de información. 

Para responder a estas preguntas, haberá dúas partes distintas. No primeiro, o espazo 

utilizarase para a análise empírica deste tema, que terá en conta: 

• Concepto (s) de Cultura; 

• Concepto de xornalismo cultural e o seu contexto en Portugal; 

• Desenvolvemento do concepto de Xornalismo Cultural (obxecto, funcións, xéneros, 

medios, etc.) 

• Contextualización da práctica deste xornalismo en Portugal e as súas características; 

• Presentación dos dous xornais portugueses elixidos para esta análise - xustificación da 

súa relevancia, enunciado / descrición das súas principais características, enquisa das súas 

principais diferenzas, con énfase na sección de cultura, ademais do posicionamento que ambos 

ocupan no mercado con respecto á circulación impresa e dixital. 

Para levar a cabo esta análise, en termos de mostra, recolléronse 14 edicións de cada un 

dos xornais analizados; no caso do xornal Público, as semanas foron aleatorias; no caso de 

Diário de Notícias, pola súa frecuencia semanal, escolléronse 14 sábados. En total analizáronse 

81 pezas. 

No caso do xornal Público, a elección destas semanas foi aleatoria, pero pretendíase que 

fose antes do xurdimento da pandemia causada polo COVID-19; en primeiro lugar, porque os 

efectos no sector cultural non tardaron en sentirse e manifestarse e os medios de comunicación 

non foron unha excepción. No caso do DN, tendo en conta a súa extensión temporal, que deriva 

da súa periodicidade, non foi posible empregar os mesmos criterios indicados anteriormente, 

polo que é importante ter en conta que hai algunhas edicións que coincidiron co período inicial 

do pandemia, máis precisamente, as edicións marzo e primeiro de abril, polo que haberá, neste 

traballo, unha atención especial, para comprender se hai algún impacto causado pola pandemia 

que poida ter interferido na sección cultural da mencionada período. 

Con esta análise e, para cumprir os obxectivos que esta investigación propón, as hipóteses 

a verificar son: 

1. A sección de cultura dos dous xornais é similar na maioría dos criterios da grella 

analizada. 

2. Os temas retratados nas seccións culturais polos dous medios analizados son 

esencialmente os mesmos. 

3. Todas as pezas están asinadas por un xornalista. 

4. As fontes empregadas na sección de cultura son case sempre as mesmas, o que demostra 

a existencia dunha rede de fontes de referencia, maioritariamente institucionais. 

En canto á metodoloxía empregada nesta investigación, haberá unha primeira parte 

dirixida ao marco teórico dos temas obxecto de análise: comeza cunha incursión no xornalismo 

cultural, que vai desde as concepcións culturais ata a orixe da industria cultural, incluídos os 

estudos culturais. e polas industrias creativas, ata a chegada do xornalismo cultural a Portugal. 
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A investigación continúa coa incursión nesta variante xornalística para coñecer os seus 

antecedentes, ata chegar ás súas principais peculiaridades e tendencias, moldeadas, 

oportunamente, en datos estatísticos relevantes. 

Neste marco teórico, tamén haberá espazo para a cartografía dos principais grupos de 

comunicación portugueses, co fin de proporcionar un espazo para a comprensión e macro 

contextualización dos medios en análise. Para concluír esta primeira parte, o capítulo III está 

dedicado enteiramente ás fontes de información, comezando pola revisión histórica habitual e 

sostida, pasando polos tipos de fontes, para chegar ás que supostamente son as fontes máis 

empregadas na produción cultural, que abrirá camiño para o estudo de caso e para a segunda 

parte desta investigación. 

Na segunda parte, despois da declaración dos temas habituais do estudo, respecto ao seu 

obxecto, obxectivos, mostra, hipóteses e metodoloxía empregada, procederemos ao estudo do 

caso en si, realizando dúas tarefas. O primeiro consiste nunha presentación consistente dos 

dous soportes obxecto de análise - Público e Diário de Notícias, ambos na cara impresa - onde 

aparecerán detalles como: o seu fundamento, características principais e composición dos seus 

cadernos. A segunda tarefa expón a grella de análise empregada simultaneamente en ambos 

soportes. A cuadrícula baséase no protocolo analítico proposto por Norman Fairclough e, ao 

mesmo tempo, nalgúns elementos da Análise do Discurso Crítico (DCA). A elección deste 

método de investigación xustifícase garantindo a análise dun conxunto de datos de dimensión 

significativa, dun xeito que permita a resposta completa da pregunta de partida e das hipóteses 

de investigación, sempre que sexa necesario coa explicación dos datos que deron lugar a 

resultados. . 

A grella de análise constará dos seguintes elementos: número do xornal, data da noticia, 

sección, sinatura da obra, temas, área xeográfica e continuidade. Para complementar a análise, 

elaborouse outra táboa con elementos que permiten a catalogación formal: data da noticia, 

título, imaxe, tamaño (en parágrafos), publicidade cultural e servizos fixos. Esta última 

categoría está relacionada coa difusión de eventos e información sobre os mesmos ou espazos 

reservados para a crítica (música, cine, etc.). Teña en conta que, coa posibilidade de consultar 

os repositorios das revistas consideradas en formato dixital, a cuadrícula axústase a estes datos. 

O modelo de análise baséase nun protocolo analítico xa mencionado. A unidade de análise 

son pezas xornalísticas de seccións de culturas das publicacións periódicas mencionadas. Este 

protocolo é especialmente útil porque permite, como se mencionou, abarcar varios niveis de 

análise, de xeito sistemático, que van dende os elementos máis descritivos / fácticos e suxeitos 

a procesamento cuantitativo (por exemplo, publicación, autor, data, entre outros), a campos de 

natureza aberta, para unha interpretación (crítica) dos contidos existentes e a súa análise 

detallada. 

Unha vez máis, mencione que o protocolo axustouse correctamente ao tema, aos materiais 

obxecto de análise e aos soportes (dixitais) empregados. A continuación séguese a 

implementación da rede e a análise de datos mediante o software MAXQDA, que parecía non 

só a opción máis adecuada para a análise, senón que tamén demostrou ser unha valiosa 

ferramenta para apoiar unha investigación xornalística sociolóxica. A través desta aplicación, 

foi posible tanto o procesamento cuantitativo dos datos, a lectura en profundidade dos datos 

como a súa interpretación para garantir unha dimensión crítica da análise. Mediante o uso de 

MAXQDA, facilitouse unha análise exhaustiva e sistemática de todos os datos recollidos. 

Segundo a mostra presentada e xustificada, decidiuse analizar as novas segundo os 

seguintes parámetros: número de edición, número de novas, data da noticia, sección (que 

sempre é a mesma, cultura), sinatura da obra, xeográfica área, temas e continuidade. 

Con respecto á aplicabilidade de cada parámetro de análise, o obxectivo e a funcionalidade 

de cada un son: 

• A data de publicación e o número de páxina: para identificación e localización temporal. 

Esta información cargouse directamente no nome dos documentos analizados; 
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• Número de noticias da sección: compare a cantidade / variedade de produción de novas; 

quen escribe máis novas; 

• Título da noticia: para a súa identificación única; 

• Tema das novas: música, literatura, cine, outras artes. 

• Xénero: noticias, crónica, artigo de opinión, entre outros. 

• Área xeográfica á que se refire o artigo, concretamente se a maioría dos eventos relatados 

teñen lugar nas principais cidades portuguesas (ámbito nacional) ou se refiren a eventos 

internacionais; 

• Sinatura da obra: quen escribe normalmente nesta sección? A maioría das pezas están 

asinadas? ¿Os tipos de letra usados case sempre son os mesmos? 

• Referencia temporal do contido: actualidade / suceso pasado / suceso futuro (acontecer); 

• Dimensión: número de palabras para cada noticia. Este elemento mediuse mediante a 

aplicación MAXQDA; 

• Imaxe: todas as novas van acompañadas dunha foto? ¿Son os que teñen máis 

protagonismo? 

• Autoría: peza asinada? Na base de datos indícase o nome do autor ou autores; 

• Fonte de información: cítase a fonte no texto? 

 

Así, tratábase de observar estes temas para comprender o funcionamento da sección de 

cultura, para saber como se transmite esta información. Cómpre lembrar que cada xornal ten o 

seu público obxectivo e este público é o que "fai" o xornal, do mesmo xeito que os que o 

escriben, apuntan a ese público. 

En definitiva, esta é a relación de reciprocidade que caracteriza todas as formas de 

xornalismo, sen esquecer a preponderancia que adquire o xeito de dicilo, como se escribe. 

Comezando cunha análise global dos resultados, é importante, dende o primeiro momento, 

sinalar que a distribución de noticias polas dúas revistas consideradas é xusta. Cando se 

comproba o contido destas novas, a pesar de que os dous xornais presentan orientacións 

diferentes, que se aclararán a continuación, pódese dicir que estas publicacións prestan un 

servizo importante ao sector cultural, sector sobre o que a información de grandes fontes é moi 

grande. dificultades operativas recorrentes, o que implicará certa protección á vista da lóxica 

operativa do mercado, o que certamente garante un acceso moi heteroxéneo aos medios dentro 

do propio sector dependendo do tipo de actividade en cuestión, do público obxectivo, dos 

promotores de cada iniciativa. . 

As taxonomías tamén difiren, xa que o DN usa unha etiqueta relativamente ampla / 

completa para agrupar as súas pezas, concretamente a etiqueta "Urbana". Público, pola súa 

banda, a partir do nome "Cultura", avanza cara a unha identificación moi detallada de cada 

noticia considerada individualmente, asociándoa a un tema específico, onde conviven entradas 

máis xenéricas (por exemplo, cine, teatro, música) con máis precisas. descricións (por exemplo, 

necrolóxico, premios, política cultural, informes). Este enfoque, debido ás posibilidades que 

ofrece, é importante en termos de repositorios dixitais e a súa consulta, xa que permite unha 

devolución máis precisa dos resultados aos usuarios de xornais. 

Respecto ao formato das novas obtidas, parece que as dúas revistas en cuestión presentan 

orientacións moi diferentes respecto ás pezas publicadas sobre cultura. Público presenta 

principalmente noticias sobre eventos. É un enfoque máis tradicional, que se reduce ás novas 

de hoxe. 

En canto aos formatos, en Público aparecen ás veces espazos de opinión. En contraste co 

DN, as entrevistas e os informes son enfoques minoritarios. O DN, como se mencionou, 

presenta un traballo máis elaborado, con moito foco no informe e no formato de entrevista, con 

aproximadamente 1/3 das observacións para cada un destes formatos. Tamén hai que ter en 

conta que existe unha presenza regular de críticos residentes (23,1%), especialmente no que se 

refire á crítica cinematográfica. 
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O DN preséntase, deste xeito, como un xornal que realiza un importante labor de difusión 

cultural. Estes son os enfoques predominantes nas partes tratadas. Na práctica, no caso de DN, 

en vez de simplemente informar dun evento ou lanzamento, por exemplo, asóciase información 

adicional a través de entrevistas con autores / artistas ou informes relacionados co evento / 

produto cultural obxecto de análise. Este é, por suposto, un enfoque máis rico e interesante. A 

través de Público e DN, é posible acceder a unha notable variedade de eventos e temas. A 

clasificación fíxose tendo en conta o elemento dominante. No caso de Público, o tema aparece 

nunha caixa específica, ademais da identificación da propia sección, cruzándose esta 

información coa clasificación do suxeito dominante detectado na peza. 

En canto ao número de pezas por sección do xornal, as estatísticas descritivas representan 

3 pezas de media en Público, como máximo 5 pezas. O DN, por outra banda, inclúe 

principalmente 4 pezas na sección, que é simultaneamente o valor máximo detectado. 

En canto á dimensión das noticias, como xa se mencionou, ambos xornais garanten certa 

consistencia na organización do contido, o que significa certa constancia en canto ao espazo 

dedicado ás pezas, o que implica certa constancia en termos de número de palabras. Non se ve 

unha sobrecarga de caixas publicitarias, a maioría das páxinas limítanse ao contido das pezas 

xornalísticas. A maior variación aparece, ás veces, en canto ao número de páxinas, dependendo 

principalmente do tipo de peza. 

En canto á área xeográfica das pezas xornalísticas, a clasificación realizada foi dicotómica, 

delimitando as entradas nacionais ou internacionais. Entre as dúas revistas, non se observaron 

diferenzas moi significativas, nin en termos de alcance nin entre as revistas. 

Xuntando conclusións transversais ás dúas revistas analizadas, é posible afirmar que 

ambas ofrecen un servizo de calidade, serio, coidadoso e formalmente rigoroso, enriquecendo 

a cultura, o que corrobora o momento en que, neste traballo, o papel decisivo e indispensable 

foi que a prensa pode ser un medio para chegar a un público amplo, mellorando o acceso aos 

bens culturais. 

A análise dos indicadores en cuestión nesta investigación tamén permitiu reforzar a 

mención xeneralizada a estes dous medios como referencia. Non obstante as preocupantes 

cifras presentadas polo sector da comunicación, manter este epíteto é un dignificador e 

valorizador da clase xornalística e constitúe unha razón acumulada pola que se debe investir 

no sector, por un lado, sen restarlle inversión á produción. e acceso cultural. 

As catro hipóteses establecidas comprobáronse, de feito, de xeito positivo. En canto ás 

fontes de información, un factor distintivo desta investigación, evidenciouse o seguinte: 

Público e DN recorren maioritariamente a fontes oficiais (64,2%), sen que se producisen casos 

nos que non se especificou a fonte. Segundo a bibliografía comentada sobre as fontes, sábese 

que o uso de fontes oficiais de información dá credibilidade á información e que é escollida, 

non poucas veces, polo prestixio do xornalista ou do xornal e que tamén reflicte o fundamental 

relación de confianza para a comprensión de xornalistas e fontes. 

Á vista do exposto, é evidente que, malia as condicións económicas que marcan o 

xornalismo actual, en xeral, a preponderancia que representa a cultura nas publicacións 

xeneralistas será innegable. Así mesmo, tamén se entende que a definición de xornalismo 

cultural, aínda sen coñecer unha definición consensuada e ben definida, ten espazo para 

acomodar o seu espectro de disciplinas e superar as limitacións da asociación, ás veces coa 

cultura de masas, ás veces coa cultura urbana, o entretemento. e estilo de vida. Polo tanto, o 

xornalismo cultural aproveitará o que provén da cultura e que atopa a súa razón de ser, é dicir, 

o potencial que comunican os acontecementos, novos contidos, novas publicacións e novas 

formas de facer cultura. 

Despois, hai un bulicio de nichos de mercado, saudables para este campo do coñecemento, 

que tamén é unha industria, unha necesidade implícita de desenvolver contidos dun xeito máis 

creativo e innovador, que é, polo tanto, economicamente sostible e capaz de ver o personaxe 

iso está en cada noticia. Como exemplo, un festival importante pode ser unha atractiva fonte 
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de ingresos para o país desde o punto de vista económico, pero a presenza dos artistas no cartel 

do festival é igualmente impresionante e será tan ou máis enriquecedor explorar o seu traballo. 

a súa mensaxe e a relación que pode ter co público portugués. 

O xornalismo cultural terá, polo tanto, que comprender o seu papel e como pode 

reinventarse, guiado pola súa identidade, por un lado, e ao mesmo tempo abrindo os seus 

horizontes na procura de novos coñecementos, en novas formas de comunicarse, xa sexa en a 

prensa escrita ou, sobre todo, en liña. 

 

Palabras clave 

Xornalismo cultural, cultura, fontes de información, prensa escrita. 
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CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO 
 

A criação e a invenção de meios de comunicação social estiveram, desde os primórdios, 

associadas à capacidade de produzir e difundir conhecimento/ informação. Do aparecimento 

de meios como a rádio, a televisão e a imprensa, ao reconhecimento dos seus efeitos potenciais 

foi uma questão breve de tempo. Dos conteúdos produzidos por esses meios, além das novas 

tecnologias da comunicação, fazem parte os conteúdos de tipo cultural, que constituem o objeto 

desta investigação.  

Outra das características que sempre atravessou a comunicação foi a questão das 

audiências, que terá começado na segunda metade do século XX e, atualmente, é deveras difícil 

tratar de temas relacionados com comunicação sem tocar nas questões mais económicas que 

lhe subjazem. As audiências trouxeram concorrência e uma das formas mais evidenciada de 

concorrência é a programação, seja qual for o seu suporte.  

É provável que aos olhos do cidadão comum a informação de carácter cultural não pareça 

relevante, pois Portugal é um país onde a escolaridade é ainda inferior à média de outros países 

europeus (conforme se verá mais à frente), onde não existe uma tradição no que respeita o 

consumo regular e frequente de bens de carácter cultural, além de que o acesso a este tipo de 

bens nem sempre é economicamente acessível a todos de igual modo, apesar da tentativa cada 

vez mais frequente de distribuir, de forma gratuita ou a custos reduzidos, suplementos em papel 

ou em formato digital que, vitimizando a qualidade do Jornalismo, mais não são que um recurso 

(eficaz) para vender mais ou não vender menos.  

Claro está que a venda deste tipo de produto, a preços simbólicos, pretende ter uma 

influência direta nas vendas, mas são também iniciativas que visam o combate a fatores como: 

a crise dos hábitos de leitura (os portugueses são os que menos leem jornais e revistas face aos 

outros países da União Europeia), a crise do investimento publicitário na imprensa, a contínua 

quebra de circulação dos meios e a migração para o digital. 

Com efeito, chegou-se à conclusão de que este tipo de medidas têm ajudado, mas relembre-

se que o facto de as pessoas adquirirem bens culturais, não significa que os consumam, que 

leiam ou ouçam, mesmo que estejamos a falar de públicos com maiores níveis de escolaridade, 

o que quer dizer que, se não desenvolverem esse interesse, o seu nível cultural não se 

desenvolve; o que, por sua vez, tem implícita a necessidade de se repensar o negócio e/ou em 

formas mais criativas de o dinamizar. 

Assim este tipo de ações contribui para o estreitamento da relação entre Jornalismo e 

Marketing e, hoje, serão poucos os jornais que não possuem uma secção de marketing, seja 

editorial, de vendas ou promocional. Efetivamente, o jornalismo do século XXI é voltado para 

o mercado e os seus atores (consumidores), em vez de ser um jornalismo elaborado de acordo 

com aquilo que os seus diretores e colaboradores diretos desejam que seja publicado.  

Claro está que qualquer uma destas formas condiciona a qualidade dos produtos culturais, 

uniformizando-os. A ideia de difusão cultural e de acesso generalizado a tudo o que seja 

Cultura, principalmente quando o objetivo é contrariar o acesso à informação por parte de uma 

minoria culta e abastada, numa primeira aceção, tem na sua base uma boa intenção.  

Contudo, o que acontece é que a cultura continua a não ser acessível a todos, seja por falta 

de formação, seja por falta de capacidade para filtrar e escolher aquilo que se quer ler e/ou 

ouvir; seja pelo peso do legado da ditadura que condicionou a evolução do país; seja por 

consequência proveniente do fator tempo que vai sufocando o jornalismo moderno, dada a 
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pluralidade e quantidade de imagens e palavras que estão, permanentemente, a desviar a 

atenção do leitor/espectador/ consumidor, motivo pelo qual se torna cada vez mais obrigatório 

referir a falta de sentido crítico e tudo o que esta acarreta. 

Portugal é um país onde a Cultura continua a ser um bem pouco (ou menos) procurado, 

principalmente quando comparado com outros países da União Europeia, e a alguns níveis, não 

sendo visto como prioritário, o seu consumo tende a ser ainda menor em situações de crise; 

tanto nos próprios órgãos de comunicação social, que rapidamente cortam em suplementos ou 

diminuem o tamanho da secção cultural, como nos próprios orçamentos do Estado, conforme 

veremos noutro momento desta investigação.  

Ainda é frequente a associação do consumo de cultura como um sinal de elitismo, na 

medida em que essas “elites” consomem produtos culturais e são também aqueles a cujo acesso 

é mais facilitado, dado o seu potencial económico.  A este propósito, ainda que noutro contexto 

(a propósito de um inquérito feito, em Belo Horizonte, em 1996, sobre hábitos e valores 

culturais), Daniel Piza confirma: “O que acontece (...) é que a maioria das pessoas associa 

“cultura” como a algo inatingível, exclusivo dos que lêem muitos livros e acumularam muitas 

informações, algo sério, complicado, sem a leveza de um filme-passatempo.”  

Por isso é que, aqui a função do jornalismo e dos jornalistas assumem grande importância, 

pois, como diz o mesmo autor, “Toda a publicação, portanto, tem um recorte a propor para seu 

leitor – não só um recorte da agenda de eventos culturais, mas também o de um conjunto de 

olhares sobre as tendências do momento em relação ao passado, seus ganhos e perdas.” (idem)  

Por outras palavras, diga-se então, que não é suposto uma publicação fazer as suas escolhas 

de conteúdos em função de um público intelectualmente “melhor”, “Apenas elege, expondo 

com clareza e calor os fundamentos dessa eleição, aquilo que seu leitor está interessado em 

saber ou discutir.” (idem). 

É no seio deste conjunto de constatações que se encontra a justificação para a escolha deste 

tema: por um lado, o interesse pessoal nesta área de estudo que é aquela que, a nível pessoal, 

pretende ser continuada e que, por outro lado, resultou numa feliz coincidência com a vida 

profissional, mais precisamente, nos cerca de 10 anos ligados ao jornalismo, com a felicidade 

de escrever conteúdos culturais, turísticos e de lazer para entidades e produtos diversos. Ainda 

que, atualmente, a vida profissional não passe pela prática jornalística, é na cultura, que 

continua a residir a curiosidade e a vontade de prosseguir com investigação. 

Aqui se cruza outra razão de ser desta investigação, isto é, na (ainda) parca quantidade de 

estudos e de bibliografia sobre este género jornalístico em Portugal, não obstante a existência, 

hoje, de variantes de cursos de comunicação com especializações em cultura ou ramificações 

vocacionadas (que se traduzem em mais estudos) e, noutra esfera, o aparecimento de 

movimentos e outras plataformas, sobretudo online, que se dedicam exclusivamente a esta área, 

conforme daremos conta mais adiante. Estes factos complementam o desígnio desta tese, 

acreditando que a mesma virá enriquecer este campo teórico.  

Assim, este estudo pretende dar a conhecer não só a realidade desta forma de jornalismo 

em Portugal, como também mostrar a relação que os (poucos) jornalistas que produzem 

informação de carácter cultural mantêm com as fontes de informação, além de dar a conhecer 

a forma como estas influenciam a produção da secção da cultura em dois jornais portugueses 

– Diário de Notícias e Público. 

Conforme explicado num ponto anterior, Portugal carece ainda de estudos sobre a variante 

de jornalismo cultural e também de uma definição consentânea do próprio conceito. Nas 

comunidades académicas da área são conhecidos vários contributos que, na (curta) história da 

comunicação, foram legando estudos sobre a relação entre comunicação e cultura, desde a 

Escola Crítica de Frankfurt, passando pela Escola de Birmingham e seus dissidentes, conforme 

será explorado adiante. 

Além disso, a cultura não ocupa um lugar cimeiro na generalidade das publicações e, numa 

situação de corte de espaço, há tipologias de conteúdos que se tornam mais apetecíveis em 
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detrimento de outras. Depois, a decrescente quantidade de leitores dos meios impressos, 

estando em disputa permanente com o online, converte-se numa ameaça que deve ser analisada 

de forma continuada, precisamente, para acompanhar tendências de um setor que deve 

continuar a ter o seu espaço. 

Nesse sentido, percebendo a essência do jornalismo e a utilização de fontes de informação 

como tarefa intrínseca às suas práticas, esta investigação torna-se oportuna, na medida em que 

escolhe dois jornais de referência nacional, com linhas editoriais distintas, públicos 

diferenciados, estratégias de mercado dispares e com evoluções diferentes, o que enrique esta 

análise e trará, certamente, através dos objetivos a que se propõe esta investigação, conclusões 

férteis para este campo de análise, contribuindo assim para um conhecimento sustentando desta 

realidade. 

Com efeito, os objetivos genéricos desta investigação passam pela explicação da relação 

que se pode estabelecer entre Jornalismo e Cultura e pela definição do conceito de jornalismo 

cultural. Seguidamente, será exposta a realidade do Jornalismo Cultural em Portugal (objeto, 

funções, géneros, meios, principais características), a fim de entender um pouco melhor as 

relações entre jornalistas e fontes, por um lado, e como se traduz essa relação na produção 

noticiosa e no tratamento da informação de carácter cultural. 

Noutra dimensão deste trabalho, o estudo sobre as fontes foi negligenciado nos primeiros 

estudos sociológicos que se fizeram sobre os impactos sociais da comunicação, já que, na 

altura, a preocupação recaía nas audiências. Foi na década de 70 que começou a crescer a 

investigação sobre estes temas e se começou a verificar que as fontes tinham uma forte 

influência nas escolhas jornalísticas. Seguiram-se estudos de nomes como: Molotch e Lester, 

Gans, Óscar Gandy Júnior, Leon Sigal, Nelson Traquina, Paul Manning, entre outros.  

Apesar desses contributos, o estudo das fontes continua a ser pouco explorado dentro dos 

estudos de comunicação e as pesquisas que há, não raras vezes, são enfocados na relação destas 

com a política, na edição dos suplementos culturais (com presenta habitual, mas flutuante em 

Portugal) e à influência das grandes indústrias culturais na cobertura jornalística de 

determinados acontecimentos.  

Não obstante, seja qual for o enfoque de determinada investigação, há um ponto de partida 

possível e passível de ser usado de forma transversal: “No seu conjunto, o texto noticioso 

precisa de se ler como análise da troca e interação de jornalistas e fontes de informação para a 

produção da notícia, um espaço de luta e dominação de agentes sociais que mobilizam recursos 

materiais, simbólicos e de reconhecimento.” (Santos, 2006:41) 

Portanto, o terreno ocupado pelas fontes de informação é reconhecidamente um lugar de 

“areias movediças”, onde, de um lado, estão os jornalistas, em constantes lutas de tempo e 

espaço entre os seus pares e, do outro, as fontes, também elas a concorrer entre si pela 

publicitação, o que: “Do papel interventivo dos meios noticiosos e do jogo entre jornalista e 

fonte de informação resulta, parcialmente, a instabilidade social e política das sociedades 

modernas.” (idem)  

Desde logo, porque na base destas inter-relações mencionadas, estão outras 

especificidades, que vão desde a o nível social e político do jornalista, à sua relação com a 

sociedade, da relação e influência do meio de comunicação com a sociedade, da relação 

também das próprias fontes com a sociedade. É também destas articulações que depende a 

chegada das notícias ao espaço público e o consequente impacto. E diz-se também, porque, 

como veremos mais à frente, a escolha da fonte condiciona naturalmente o conteúdo da notícia. 

Esta influência é, aliás, traço característico do conceito de fonte de informação. 

Feito este exórdio, está preparada a entrada nos capítulos seguintes que se estruturará da 

seguinte forma: uma primeira parte destinada ao enquadramento teórico das temáticas em 

análise nessa investigação: começa-se pela incursão em jornalismo cultural, que vai, desde as 

conceções de cultura, à origem da indústria cultural, passando pelos estudos culturais e pelas 

indústrias criativas, até à chegada do jornalismo cultural em Portugal. A investigação prossegue 
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com a incursão nesta variante jornalística por forma a conhecer os seus antecedentes, até chegar 

às suas principais particularidades e tendências, plasmadas, oportunamente, em dados 

estatísticos relevantes.  

Dentro deste marque teórico, haverá ainda espaço para um mapeamento dos principais 

grupos de media portugueses, por forma a fornecer um espaço de compreensão e de 

contextualização macro dos meios em análise. 

Para terminar esta primeira parte, o capítulo III está dedicado inteiramente às fontes de 

informação, começando pela habitual e sustentada resenha histórica, passando pelos tipos de 

fontes, para assim chegar àquilo que se supõe que sejam as fontes mais utilizadas na produção 

cultural, que abrirá caminho para o estudo de caso e para a segunda parte desta investigação. 

 Nessa segunda parte, após a enunciação dos tópicos habituais do estudo, quanto ao seu 

objeto, objetivos, amostra, hipóteses e metodologia utilizada, passar-se-á ao estudo de caso 

propriamente dito, realizando duas tarefas. A primeira, consiste numa apresentação consistente 

dos dois meios em análise – Público e Diário de Notícias, ambos na vertente impressa – onde 

figurarão detalhes como: a sua fundação, principais características e composição dos seus 

cadernos. A segunda tarefa expõe a grelha de análise utilizada simultaneamente nos dois meios, 

de acordo com o protocolo analítico proposto por Norman Fairclough e na análise crítica do 

discurso. Segue-se a análise de dados qualitativos, com recurso ao software MAXQDA. 

  



 

30/235 

 

CAPÍTULO II – MARCO TEÓRICO 

2.1. Sobre Jornalismo Cultural 

É facto consumado para muitos autores que as origens do jornalismo cultural remontam 

ao século XVIII, mais precisamente, a 1711, com a revista The Spectator, fundada por Richard 

Steele e Joseph Addinson, que ficou conhecida por ser um veículo de divulgação cultural, 

através de críticas, ensaios e através do fomento de discussão de ideias e valores sobre as várias 

componentes da arte. A partir desta altura, este tipo de jornalismo foi conhecendo um 

progressivo desenvolvimento, veiculado sobretudo pelos dois géneros principais que compõem 

esta variante de jornalismo – o ensaio e a crítica. Hoje são dois géneros jornalísticos 

perfeitamente rotineiros, mas foi precisamente nesta altura que se irradiaram.  

Seguiu-se o século XIX, caracterizado pela difusão da crítica e de críticos um pouco por 

todo o mundo, até que, no século XX, mais precisamente, na segunda metade do século XX, 

se vem assistir ao surgimento de movimentos artísticos diversos e correntes de pensamento que 

foram ficando registados em diversas revistas e jornais que ainda hoje se conhecem. Relembre-

se que foi precisamente nesta altura que surgiu a chamada Indústria Cultural, cuja corrente de 

pensamento e produção de crítica viriam a ser transformadas e profundamente marcadas, das 

quais fazem parte a cultura.  

No seio destas correntes, está a incontornável Escola Crítica de Frankfurt, fundada em 

1924, de onde são dissidentes alguns dos pensadores mais reconhecidos da história, como 

Herbert Marcuse, Walter Benjamin, Max Horkheimer, entre outros menos conhecidos como 

Erich Fromm ou Leo Löwenthal. Este foi um grupo que se dedicou também ao estudo das 

questões culturais, motivo pelo qual se torna pertinente evocá-los. As ideias do grupo de 

investigadores foram ficando registadas na Revista de Pesquisa Social. Esse conjunto de 

trabalhos da Escola Crítica de Frankfurt é conhecido ainda hoje por Teoria Crítica, pois tinha 

como projeto central a reflexão e análise crítica sobre os principais aspetos da economia, da 

cultura e da sociedade moderna do século XX, na tradição marxista. Embora vinculados à 

Escola, cada um dos pensadores entendia o marxismo numa dimensão crítica e como perspetiva 

aberta.  

A questão do poder e da eventual emancipação que lhe subjaz é o pilar onde assenta toda 

a reflexão sobre a cultura no âmbito da Escola de Frankfurt. Todos os seus elementos foram 

influentes no desenvolvimento da teoria crítica na América do Norte e na Europa, depois da 

Segunda Guerra Mundial e, em particular, nos estudos sobre os media e nos estudos culturais. 

Foi neste contexto ainda que os autores acima referidos abordaram a questão que marcou 

a comunicação deste período – a comunicação de massas. Sobre isto importará sobretudo 

resumir o que suscitou em teóricos como Adorno.  

A cultura de massas, usada aproximadamente entre 1930 e 1970, descrevia a cultura das 

massas e referia-se, regra geral, às “(…) formas “inferiores” de entretenimento e de ficção que 

apelavam à maioria dos não educados e «não cultivados», oposta à «alta cultura» da minoria” 

(McQuail, 2003:500). 

Adorno acabou por se aperceber, de forma pessimista, que a cultura de massas detinha o 

poder de conseguir absorver em si os antagonismos e as propostas críticas, em vez de os 

combater. Deste modo, estava alcançada a supremacia da cultura de massas e, em simultâneo, 

o seu carácter efémero e desvalorizado, uma vez elevado o seu próprio nível de difusão e de 

exaustão de qualquer manifestação cultural. 
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É no texto Sobre o carácter fetichista da música e a regressão da audição, escrito em 

1938, que se pode prefigurar, no essencial, a tese da “indústria da cultura”, desenvolvida 

extensivamente num capítulo com o mesmo título, incluído no ensaio intitulado Dialéctica do 

Iluminismo, escrito com Horkheimer e publicado em 1947. É nesse ensaio sobre a indústria da 

cultura que Adorno desenvolve as suas conceções acerca dos mecanismos da produção cultural 

de massas e à regressão resultante da alienação do indivíduo, agora desprovido de autonomia 

e sem capacidade de se emancipar, fruto da sua situação moderna. Foi nessa obra que o termo 

“indústria da cultura” terá sido usado pela primeira vez para substituir a expressão “cultura de 

massas”. 

O que se entende, então, por “indústria da cultura”? No prefácio do livro Sobre a Indústria 

da Cultura, António Sousa Ribeiro antecipa a origem da “indústria da cultura”. Na sua 

conjetura, essa origem reside na “transformação da cultura em mercadoria” e na “submissão 

dos seres humanos a uma lógica instrumental” (2003:8). Claro que, como é dado a entender no 

mesmo prefácio, para assimilar as posições de Adorno, é necessário recordar as suas ideias no 

que concerne a uma obra de arte, conceção essa que é “essencialmente ascética”. Isto é, a 

grande alteração da cultura de massas foi transformar todos os indivíduos em consumidores 

que, dentro da lógica iluminista, são iguais e livres para consumir os produtos que desejarem, 

mas que, com a indústria da cultura, deixam de ser autónomos, independentes, capazes de 

julgar por si próprios; alienados, portanto. Explica Sousa Ribeiro: “(…) vê Adorno apenas uma 

mais eficaz integração na lógica mercantil capitalista e a redução do recetor ao estatuto de 

simples consumidor, expropriado de toda a possibilidade de afirmação autónoma por máquinas 

de comunicação progressivamente centralizadas.” (2003:8) 

Para Adorno, a indústria cultural, ao aspirar à integração vertical dos seus consumidores, 

não apenas adapta os seus produtos ao consumo das massas, como, em larga medida, determina 

o próprio consumo; reduz a humanidade, no seu conjunto, assim como cada um dos seus 

elementos, às condições que representam os seus interesses; traz consigo todos os elementos 

característicos do mundo industrial moderno e nele exerce um papel específico. Mais ainda, 

Adorno acredita que a indústria cultural que produz e consome o produto da cultura de massas 

não é baseada em autonomia, mas sim em passividade, o que faz com que nunca procure a 

autenticidade da arte ou da cultura. 

Para Adorno, o grande desafio da modernidade é retomar a concentração para que o 

conhecimento profundo sobre os objetos de análise seja possível e, assim, renasça em cada 

sujeito o prazer do descobrir, do aprender, do saber. Ora, é facto consumado que o período da 

modernidade foi caracterizado por grandes transformações (sociais, políticas, económicas, 

culturais), para as quais contribuíram as Revoluções Industrial e a Francesa e tudo o que 

resultou daqui trouxe consequências para a contemporaneidade e para a pós-modernidade. 

Hoje, se se pretender estabelecer um paralelismo, volta-se a assistir a um período de câmbios 

profundos, mas que se operam ao nível social, “que se estende desde as transmutações 

tecnológicas e fragmentação dos sujeitos até ao convívio entre diferentes formas de saber, 

como a literatura, a poesia, a filosofia, a ciência, a religião e, por que não dizer, o saber das 

novas tecnologias da informação, disto fazendo parte o próprio jornalismo.” (Guedes, 2007:4) 

A pós-modernidade, conforme se designa, é inseparável da noção de globalização. Como 

ponto de partida, utilizemos a definição de Denis McQuail (2003:503), segundo a qual 

globalização é o “processo geral onde a localização da produção, transmissão e receção de 

conteúdos dos media deixa de ser geograficamente fixa, em parte como resultado da tecnologia, 

mas também pela estrutura e organização internacional dos meios de comunicação. Muitas 

consequências culturais são previsíveis, especialmente a deslocalização do conteúdo e a 

substituição das culturas locais. Podem ser olhadas como positivas, quando as culturas locais 

são enriquecidas por novos impulsos e ocorre uma combinação criativa. Mais frequentemente 

são vistas como negativas, pelas ameaças à identidade cultural, autonomia e integridade. Os 

novos media são bastante considerados como aceleradores do processo de globalização.”  
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A este propósito observa o mesmo autor: “O apelo do conceito pós-moderno baseia-se no 

seu contributo em articular muitas perceções convincentes das tendências dos media (incluindo 

os novos media) e em sintetizar a essência da própria lógica mediática.” (2003:117) 

Por novos media entende-se todos os meios que surgiram no âmbito das novas tecnologias 

e estas, por sua vez, caracterizam-se pelas suas potencialidades. Esta ideia de cultura 

transnacional, como lhe chama McQuail, terá como expoente máximo, não só na opinião do 

próprio McQuail, como de outros autores, os seguintes contornos: “Liberdade política e 

liberdade de expressão; tecnologias que possam oferecer canais de transmissão rápidos, com 

capacidade e baixo custo, ultrapassando fronteiras e grandes distâncias.” (McQuail:241). 

Na perspetiva de Andreia Silva, por exemplo, “A existência de uma hegemonia dos meios 

de produção, circulação e de trocas de conteúdos culturais têm-se expandido deveras com as 

Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação que vieram, de facto, anular as distâncias. 

Na realidade, os media passaram a suportar os circuitos globais de trocas económicas, daí, o 

movimento mundial de informação, conhecimento, capital, produção de mercadorias ou 

mercado de bens e ideias.” (2006:14) 

Não obstante este lado aparentemente mais afirmativo da globalização, é incontornável 

abarcar outra questão que lhe subjaz e que se prende com a (s) consequência (s) do fenómeno 

globalização. No entender de Andreia Fernandes Silva, uma delas poderá ser aquilo a que 

chama de uniformização cultural, pese embora o facto de que “(…) mesmo perante a 

hegemonia cultural proclamada e veiculada pelos MCS se verifica a emergência da 

diversificação, também sustentada pela presença de diferentes localismos no universo global. 

De facto, o cerne da questão é saber “até que ponto a globalização acarreta homogeneização.” 

(Santos, 2005:52).  

Se, quando apareceu o termo globalização, se apontava como principal consequência a 

possível (e quase certa) perda de identidade cultural de cada país, atualmente, o 

reposicionamento deste conceito veio fazer com que se assuma a presença de esferas 

multiculturais diversificadas que, como aclara Jorge Pedro Sousa (cit. in Silva, 2006.:5), “(…) 

é, na realidade, uma mescla de culturas.” Como reitera o sociólogo Boaventura Sousa Santos, 

“Nas atuais circunstâncias, só é possível visualizar culturas globais pluralistas ou plurais.” 

(2005:55) 

Chegados a este ponto, voltam as questões subjacentes ao jornalismo cultural, onde, 

naturalmente, também se repercutiram as mudanças que, aliás, o têm acompanhado. No 

entender de Viviane Marques Guedes, “(…) o jornalismo representa uma forma de 

conhecimento no mundo atual, que se apropria do discurso social para estabelecer as bases da 

sua dinâmica narrativa. Os fatos são seu material produtivo, são a estrutura que molda e 

determina o conjunto informativo.” (2007:7) 

No entanto, na perspetiva desta autora, o importante é repensar as estratégias que 

determinam esse material produtivo para que, deste modo, se conheça o que é realmente 

transmitido pelos MCS, como é o caso da informação de carácter cultural que “é preciso ter 

presente que diversas estratégias de agendamento são frequentemente utilizadas para a 

manipulação e publicação dos acontecimentos neste campo narrativo.” (idem) 

Sendo os MCS um veículo daquilo que é, ou pode ser tido, como cultura, o “jornalismo 

cultural representa uma especialidade da produção jornalística que se volta a examinar as 

expressões artísticas, a partir das suas diversas manifestações estéticas: cinema, música, 

literatura, teatro, artes plásticas e afins.” (idem). Como dá conta a mesma autora, é preciso 

lembrar que cada forma de arte tem uma dimensão marcadamente cultural e, portanto, o seu 

valor fará tanto mais sentido, quanto maior for a sua ligação com o real e com o meio no qual 

está inserida. Daí resulta a “importância do retorno ao localismo, ao senso da pertença, ao 

significado do valor cultural de cada sociedade, independentemente do imperativo da 

globalização.” (2007:8) 
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Mantendo a perspetiva de Viviane Guedes, a falta de interpretação que se faz dos 

acontecimentos, tratando-os “segundo uma lógica factual” (idem) está na origem da redução 

de locais destinados à informação cultural que, na sua opinião, se deve à “(…) carência 

interpretativa que tem acometido os jornalistas das editorias de cultura dos veículos impressos. 

(…) a intensa factualidade que cada vez mais acompanha as informações sobre cultura. A 

desvinculação entre os sujeitos e o saber cultural local; a análise ou crítica segmentada e 

superficial das expressões artísticas (…) que são tomadas sem quaisquer vínculos reflexivo ou 

cultural que formam o pilar destas produções estéticas. O que importa é vender o produto 

cultural.” (idem) 

Este carácter comercial ou económico da cultura é indubitável e a consideração da cultura 

como um bem de consumo também é uma realidade e, a verdade, é que esta associação, 

potenciada pelo jornalismo cultural, desembocará, possivelmente, numa constante associação 

a falta de qualidade, pois, no entender de Guedes, “O saber cultural, ao passar pela mediação 

jornalística, torna-se envolto em uma série de estratégias discursivas e jogos linguísticos, 

passando a ser outro, muitas vezes diferente daquilo que realmente é de sua autêntica 

identidade.” (idem) 

A questão da mediação no jornalismo é, então, fator indissociável do carácter industrial 

que também o jornalismo cultural adquire. Assim se justifica a rótulo que, com frequência, os 

produtos de qualquer meio de comunicação assumem, ao serem automaticamente considerados 

produtos de qualidade, porque vêm oferecidos ou adquiríveis a preços simbólicos. Esta 

associação do fator qualidade à distribuição de produtos culturais através dos meios de 

comunicação, principalmente dos meios impressos é característico da forma de pensar dos 

consumidores em geral, além de que, como refere Andreia Silva, “(…) os produtos culturais 

vigentes são aqueles que têm sucesso junto da generalidade dos indivíduos.” (2006:11) 

Esta forma de pensamento tem como grande consequência a perda de qualidade do 

jornalismo cultural (conforme acima indiciado) e, além disso, constata-se que os meios de 

comunicação social interferem direta e convictamente na assunção daquilo que é cultural ou 

não. Ora, tal posicionamento torna demasiado redutora a visão da cultura, tendo em conta a sua 

dimensão tão abrangente e plurifacetada.  

No entender de Andreia Silva, (idem) “os Meios de Comunicação Social assumem como 

legitimadores do que é cultura ou não, dizendo o que se deve ver e fruir. Na realidade, se 

atentarmos aos programas culturais televisivos ou nos artigos publicados em revistas ou jornais 

há, constantemente, uma imposição do que é culturalmente correto: a crítica aos mesmos 

espetáculos, entrevistas aos mesmos artistas e escritores que estão a lançar os livros ou de visita 

ao país, fazendo com que na mente dos indivíduos o que devem ler ou fazer lhes seja 

“direcionado” ou, pelo menos, lembrado.” 

Ainda a este respeito, a autora dá o exemplo de índices que frequentemente vêm inseridos 

na secção de cultura que condicionam a escolha que o público fará em caso de querer adquirir 

tais produtos, como é o caso dos “rankings”, os topes dos livros e dos filmes. Aquilo que, no 

seu entender se verifica, é que “(…) a disponibilização “quase gratuita” de clássicos da 

literatura ou de filmes de cinema são sempre associados à venda de jornais e revistas promove 

uma pseudo-descentralização de alguns bens culturais junto dos indivíduos que, 

provavelmente, fora dos MCS não iriam tomar conhecimento da sua existência.” (idem) 

Sob um outro ponto de vista, no texto de Débora Lopez e Marcelo Freire (2007:7), estes 

discorrem sobre uma ideia que completa a anterior e esclarecem: “O perfil, abundantemente 

utilizado no jornalismo cultural, não é outra coisa, senão a apresentação rápida esquemática e 

informativa, de uma figura literária, artística ou intelectual, sobre a que se deseja informar a 

um público não especializado.” 

Aqui entra a questão da receção dos conteúdos e a dualidade entre a falta de capacidade 

de seleção do público, já que a maioria dos consumidores é facilmente alienável. Como sustenta 

Andreia Silva (2007:12), “Absorvidos por mensagens, atulhados de imagens e sem tempo para 
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pensar, a sociedade vai perdendo o sentido crítico e a seletividade baseada no amadurecimento 

de ideias.” 

Mais uma vez, também a atenção desta autora recai sobre essa perda de espírito crítico, de 

seletividade, facto que conta cada vez mais com o peso das influências económicas por parte 

dos grupos detentores dos principais meios de comunicação. Como explica Andreia Silva 

(idem), “Por um lado, os grandes grupos económicos que estão na retaguarda desses meios 

insistem em conteúdos culturais que lhes diminuam os riscos e que não coloquem em causa os 

lucros e a perda de capital.” (idem) 

É um facto reconhecido que a variante cultural do jornalismo tem sido das áreas menos 

exploradas; a cultura ocupa, ainda hoje, um lugar secundário e secundarizado pelos próprios 

meios de comunicação, ocupando, habitualmente, as últimas páginas dos jornais e ocupando 

um setor que não ocupa o topo das prioridades nem da vida política, nem do grosso da 

sociedade, conforme veremos mais à frente, através de algumas estatísticas a respeito.  

Como comenta J. S. Faro, “Embora se possa afirmar que estamos diante de uma vaga, dada 

a proliferação de livros, artigos, disciplinas em programas de pós-graduação e nos próprios 

cursos de graduação, sites e até comunidades virtuais que discutem o assunto, os estudos 

existente sobre o gênero [jornalismo cultural], na maior parte dos casos, enveredam por linhas 

de interpretação que diluem sua natureza em explicações formalistas que, por sua simplicidade, 

acabam por turvar a riqueza de possibilidades de análise que o jornalismo cultural permite, 

com sérios prejuízos para a pesquisa e para o aprofundamento da discussão em torno desse 

fenômeno.” (Faro:2009) 

Ora, precisamente, para não “turvar a riqueza de possibilidades de análise que o jornalismo 

cultural permite”, esta investigação tentará compreender o que é jornalismo cultural, 

começando por separar estas duas palavras/ dois conceitos, através dos contributos valiosos de 

diversos autores. 

Aproveitando a perspetiva de Denis McQuail (McQuail:2003) fica-se a saber que 

jornalismo, literalmente, “(…) refere o produto dos «profissionais das notícias.» Como 

produto, quer dizer em regra, relatos informativos de acontecimentos recentes ou correntes, de 

interesse para o público. Nesse sentido, jornalismo é outra palavra para «notícias», com as suas 

características típicas e conhecidas, em especial, as finalidades de atualização, relevância, 

credibilidade e interesse para a audiência escolhida.” (2003:505) 

Também no entender de Jorge Pedro Sousa, “(…) a notícia é o resultado pretendido do 

processo jornalístico de produção de informação.” (Sousa:2002). Com efeito, destas duas 

conceções pode retirar-se o binómio que, no entender do mesmo autor, são “(…) duas grandes 

áreas centrais da teoria do jornalismo: a da produção da notícia; e a da circulação e consumo 

da notícia, ou seja, dos efeitos da notícia.” (idem)  

Sobre esses efeitos, acrescenta ainda: “a notícia só se esgota no momento do seu consumo, 

já que é nesse momento que ela produz efeitos e passa a fazer parte dos referentes da realidade.” 

(2002:4). Portanto, toda e qualquer notícia será sempre o produto que resulta duma interação 

de alguém com a realidade, mediada pelos sentidos e difundida através da linguagem (verbal 

ou não verbal), seja qual for o suporte. 

No seguimento da interpretação que fez das teorias de Michael Schudson, Jorge P. Sousa 

relembra a ação cultural das notícias; tal ligação será aproveitada neste ponto para estabelecer 

a ligação com a componente cultural deste estudo. A este propósito refere o autor: “As notícias 

são produto da cultura e dos limites do concebível que uma cultura impõe, independentemente 

das intenções pessoais e dos constrangimentos organizacionais.” (2002:6) 

Aqui trata-se de abordar a cultura de um outro ponto de vista, mais organizacional e que 

depende de interesses vários. Não se trata, portanto, de cultura aplicada à difusão de produtos 

culturais, mas é, contudo, uma componente que tem influência direta na produção de cultura, 

conforme se verá mais à frente, quando se analisar a questão das fontes. 
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Para abordar a noção de cultura, a perspetiva de Maria J. Villa pode ser um bom ponto de 

partida. A este respeito, atesta: “a cultura é proveniente do conhecimento e, geralmente, 

aplicada a um grupo de pessoas que detêm o “saber” e o “bom gosto”. A mesma autora alerta 

para a possibilidade de haver outras significações como: 

 

1) “estado de desenvolvimento da mente (uma pessoa culta); 

2) os processos deste desenvolvimento (os “interesses culturais” ou os “processos 

culturais”) 

3) os meios destes processos (as artes e as “produções intelectuais”). (cit. in Lopez 

e Freire, 2007:2) 

 

De acordo com a autora, o terceiro ponto é o que identifica o objeto de estudo do 

jornalismo cultural. Assim, aproveitando a noção de Gadini, o jornalismo cultural resulta, em 

primeira instância, duma espécie de aglutinação dos dois termos, para dar origem “(…) [aos] 

mais diversos produtos e discursos midiáticos orientados pelas características tradicionais do 

jornalismo (atualidade, universalidade, interesse, proximidade, difusão, objetividade, clareza, 

dinâmica, singularidade, etc.) que ao pautar assuntos ligados ao campo cultural, instituem, 

refletem/ projetam (outros) modos de pensar e viver dos recetores, efetuando assim uma forma 

de produção singular do conhecimento humano no meio social onde o mesmo é produzido, 

circula e é consumido.” (cit. in Lopez e Freire, 2007:1)  

Pegando na definição de Denis Mcquail percebe-se que “(…) a referência fundamental do 

conceito incide nos artefactos simbólicos produzidos pelas indústrias dos media, mas engloba 

também costumes, práticas e significados associados ao processo de comunicação de massas 

(produção e receção).” (2003:500)  

Mais uma vez, o carácter de consumo e de produção que subjaz à comunicação é aqui 

lembrado, tanto por McQuail, como no texto de Débora Lopez e Marcelo Freire. 

Não menos interessante é utilizar-se outro ponto de vista que reside na explicação de 

Andreia Fernandes Silva, quando esta estabelece a ligação entre comunicação e cultura, sobre 

as quais aclara: “É nos MSC [Meios de Comunicação Social] que se sabe o que se passa no 

mundo, que se conhecem e visualizam outras culturas, que se sabe o que existe, o que se publica 

ou que se faz. É também através dos MCS que fruímos cultura, ou pelo menos alguma, 

independentemente da sua qualidade. Na realidade, cultura e comunicação são dois termos que 

se interpenetram desde o surgimento dos primeiros meios de comunicação social. Apesar da 

existência de outros agentes mediadores e transmissores de cultura, como a Educação ou a 

Família, é inegável o poder que os media exercem sobre um número elevado de indivíduos.” 

(2006:3)  

Deste modo, torna-se relevante acrescentar também o ponto de vista de Dora Santos Silva, 

abrindo, assim, caminho para a suscitação de uma definição de jornalismo cultural, quando a 

investigadora escreve:  

 

“Podemos, sim, concordar com Jorge Rivera quando se salienta que todo 

o jornalismo é, na sua essência, fenómeno cultural, “pelas suas origens, 

objetivos e procedimentos”, mas que há uma definição específica para o 

jornalismo cultural, consagrado historicamente como “uma zona muito 

complexa e heterogénea de meios, géneros e produtos que abordam com 

objetivos criativos, reprodutivos e informativos os terrenos das belas-

artes, as “belas-letras”, as correntes de pensamento, as ciências sociais e 

humanas, a chamada cultura popular e muitos outros aspectos que têm a 
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ver com produção, circulação e consumo de bens simbólicos, sem 

importar a sua origem e o seu destino.” (cit. in Silva, 2012:70) 

 

Numa antologia de textos de J.S. Faro, que reúne artigos escritos pelo autor entre 2006 e 

2013 sobre as relações entre jornalismo e cultura, intitulado Apontamentos sobre Jornalismo e 

Cultura, podemos mergulhar um pouco mais nestes termos e aprofundar onde reside esta 

complexidade:  

“A sedução que essa análise provoca – a da relação elementar e 

determinante entre o mercado de bens simbólicos e o Jornalismo – pode 

ocultar a complexa natureza da produção cultural e a não menos complexa 

relação que essa produção estabelece com o Jornalismo. Portanto, é 

preciso, segundo entendemos, relativizar a assertiva que concebe o 

Jornalismo Cultural como uma prática estruturada exclusivamente por 

variáveis externas à matéria-prima com a qual trabalha, sob pena de, não 

o fazendo, persistir um paradoxo bastante comum nos estudos e nas 

pesquisas sobre o Jornalismo, isto é, o divórcio com que as práticas 

profissionais são vistas sob o prisma teórico-conceitual e aquilo que é 

observado no plano empírico ou, em outras palavras, uma reflexão teórica 

insuficiente para dar conta da complexidade do fenômeno observado. 

Nesse sentido, a hipótese com a qual trabalhamos é a de que o Jornalismo 

Cultural constitui-se em um território de práticas jornalísticas que tanto os 

signos, valores e procedimentos da Cultura de massa quanto discursos que 

revelam tensões contra-hegemônicas características de conjunturas 

históricas específicas.” (Faro:2014) 

 

Ou seja, por outras palavras, recorrendo, mais precisamente, a Dora Santos Silva, entenda-

se que: “Contribui para esta complexidade e heterogeneidade a coexistência de textos 

jornalísticos e exclusivamente literários ou ensaísticos nas páginas culturais de tradição que 

levou ao aparecimento do jornalismo literário e, a vasta gama e publicações onde “existe” 

jornalismo cultural, desde o suplemento de um diário a uma revista académica, e, por fim, as 

diferentes perspectivas de cultura que os media praticam (elite vs. massa, cultura especializada 

vs. cultura popular, tradição vs. modernidade, etc.).” (Silva:2012) 

Ora, como que por consequência, pode alargar-se esta definição, ligando-a às conclusões 

obtidas pela mesma investigadora, quando refere que o jornalismo cultural (que deveria incluir 

os processos sociais, as subculturas, o design, a moda, acultura popular e os processos 

de hibridação) resultaria numa maior diversidade e riqueza para as publicações 

culturais portuguesas, ainda muito focalizadas na obra do artista ou no entretenimento, 

oscilando entre a cultura de “elite”e as tendências da cultura urbana e as “disciplinas criativas”, 

mas nunca conseguindo albergar pacificamente todas. (Silva, 2009) 

Por conseguinte, está assim bem patente a complexidade que esta área pode alcançar, 

precisamente, pela quantidade de “disciplinas” que pode abarcar e, portanto, “o jornalismo 

cultural tem um tipo específico de cobertura, lógicas diferenciadas, especificidades linguísticas 

e, naturalmente, uma amplitude temática.” (Silva:2012) 

Antes de passarmos às particularidades desta temática, mantenha-se a perspetiva da mesma 

autora para deixar claro que o jornalismo cultural, “(...) além da cobertura noticiosa das 

atividades artísticas editoriais, tem uma forte presença autoral, opinativa e analítico-

conceptual, incluindo vozes exteriores ao universo do trabalho dos profissionais de imprensa. 

É, portanto, um terreno híbrido que veicula produtos culturais submetidos à logica do mercado 
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quer aqueles que escapam ao entretenimento, constituindo-se em elementos de natureza 

reflexiva e crítica.” (idem) 

Com efeito, chegados até aqui, afigura-se mais consistente aceitar e tratar o jornalismo 

cultural como uma especialização, que se rege pelas mesmas diretrizes de outras 

especializações (como o jornalismo económico, político ou desportivo), isto é, “(...) é 

influenciada pela evolução económica e política do país, que tem, no geral, os mesmos critérios 

de noticiabilidade, a que se juntam algumas especificidades. O jornalismo cultural submete-se 

paralelamente às práticas do jornalismo geral que conjuga com especificidades próprias do 

jornalismo especializado e, ainda, do cultural (...).” (idem) 

Então, que especificidades são essas? O que distingue o jornalismo cultural de outras 

variantes de jornalismo? 

2.2. Particularidades do jornalismo cultural 

Respondendo diretamente à pergunta que termina o ponto anterior, utilizemos a perspetiva 

do jornalista Vítor Belanciano, num texto escrito em 2010, no jornal Público:  

 

“O seu cunho reflexivo, analítico, crítico. Nos espaços de economia, 

política ou sociedade temos as práticas. O jornalismo cultural deve 

reflectir sobre elas. Traduzir, de forma simples, realidades complexas. 

Não deve limitar-se aos lançamentos de discos, livros, exposições ou 

filmes. Nem ao tipo de notícias que dependem mais da velocidade de 

actuação - em concorrência, quase sempre em perda, com a Internet - mas, 

sim, apostar na diferença. Interpretar diferentes pontos de vista. Decifrar 

objectos de forma inclusiva. Não com a falsa promessa de objectividade. 

Mas com justeza, honestidade e rigor. Numa perspectiva aberta. 

Estabelecendo múltiplas relações entre realidades que, aparentemente, 

não se tocam. O jornalismo cultural deve examinar mais as implicações 

das obras na sociedade do que limitar-se à agenda de eventos.” 

(Belanciano:2010) 

 

Esta capacidade de traduzir realidades complexas de forma simples, avançando, suscita, 

desde logo, duas constatações: a primeira, está relacionada com o papel “democratizador” do 

jornalista, isto é, com a capacidade que os jornalistas têm de traduzir acontecimentos de áreas 

de saber (literatura, arte, cinema, por exemplo) para as massas, tornando-os acessíveis e 

entendíveis, através de uma linguagem mais simples e descomplexa. Esta capacidade de 

“descodificação” é o que vai permitir a chegada a uma generalidade de leitores; a segunda, vai 

de encontro a uma independência das agendas e dos eventos, ou seja, aproveitando a visão de 

Daniel Piza, “Lemos muito sobre discos, filmes, livros e outros produtos no momento de sua 

chegada ao mercado – e, cada vez mais, antes mesmo da sua chegada (...). No entanto, 

raramente lemos sobre esses produtos depois que eles tiveram uma “carreira”, pequena que 

seja, e assim deixamos de reflectir sobre o que significaram para o público de fato.” (Piza:2007) 

Sabe-se que esta tendência está bastante enraizada nas redações, pelas circunstâncias que 

se conhecem – fator (falta de) tempo, espaço da secção, escolha de acordo com critérios de 

atualidade e de primazia a figuras conhecidas ou grandes eventos; mas esta dependência das 

agendas, muito facilitada pelo trabalho das agências noticiosas e das assessorias de 

comunicação, acarreta, por um lado, uma subserviência aos fatores económicos que regem as 

redações e, por outro, enfraquecem progressivamente a vertente mais analítica, crítica e 

reflexiva que um (bom) jornalismo cultural supõe. 
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Esta constatação é nociva para o jornalismo cultural, pois, como comenta o mesmo autor, 

“é marginalização da crítica, sempre secundária a esses “anúncios”, com poucas linhas e pouco 

destaque visual, mais e mais baseada no achismo, no palpite, no comentário mal fundamentado 

mesmo quando há espaço para fundamentá-lo; há uma grande nostalgia, endossada pelas 

reedições de livros e coletâneas, dos grandes críticos do passado, de sua credibilidade autoral.” 

(idem).  

O jornalismo sai empobrecido e a falta de criatividade torna-se evidente e mais 

rapidamente cai em conteúdos de entretenimento ou lifestyle. Esta última afirmação está 

patente também no num texto de Dora Santos Silva e Marisa Torres da Silva, intitulado 

Definições, tendências e marcas discursivas do jornalismo cultural, onde pode ler-se: “No 

entanto, tem vindo a ganhar protagonismo, no âmbito dos media tradicionais e não apenas nos 

media de nicho, uma visão urbana da cultura, focada em áreas periféricas às tradicionais, como 

a moda, o design, o património e a gastronomia, a reboque da tendência para o esbatimento de 

fronteiras entre o jornalismo cultural, de lifestyle e de serviços.” (Baptista, Carla et al. (2017) 

Não obstante a existência de deambulações entre conceitos, a perspetiva de Piza verifica-

se bastante esclarecedora, quando o autor afirma:  

 

“O jornalismo, que faz parte dessa história de ampliação do acesso a 

produtos culturais, desprovidos de utilidade prática imediata, precisa 

saber observar esse mercado sem preconceitos ideológicos, sem 

parcialidade política. Por outro lado, como a função jornalística é 

selecionar aquilo que reporta (editar, hierarquizar, comentar, analisar), 

influir sobre critérios de escolha dos leitores, fornecer elementos e 

argumentos para a sua opinião, a imprensa cultural tem o dever do senso 

crítico, da avaliação de cada obra cultural e das tendências que o mercado 

valoriza por seus interesses, e o dever de olhar para as induções simbólicas 

e morais que o cidadão recebe.” (Piza:2007) 

 

Face ao exposto, e para cumprir com essa avaliação de obras culturais de forma crítica, 

quiçá seja este o momento de evidenciar o papel do jornalista, transferindo para este 

profissional a aplicação do jornalismo e da função jornalística, mantendo-se o contributo 

concretizado por Daniel Piza, quando este diz: “Um jornalista cultural tem de cobrir, analisar 

e reportar áreas culturais muito diversas, como a dança, as artes plásticas, o teatro, a música, o 

cinema, a Internet e o design (...)  tem de saber contextualizá-las de acordo com os países ou 

regiões onde provêm. Essa complexidade de competências e saberes é “agravada” com o 

advento das novas tecnologias (ciberarte, Internet, blogues), que obriga o jornalista a estar 

permanentemente actualizado.” (Piza:2004) 

No número 32 da revista Gerador1, num artigo das primeiras páginas, está outra 

característica que pela qual o jornalista cultural deve pauta-se: “O trabalho de investigação 

continua a ser fundamental, principalmente num momento desafiante como o que viemos, de 

adaptação a uma nova forma de consumir e produzir cultura.”(Revista Gerador 32:2020)  

Considere-se, por isso, o jornalismo como uma área “que nunca dorme”, que supõe um 

espírito permanentemente atento dos seus atores, para formação adequada, além disso, 

permitirá que o jornalista desempenhe o seu “(...) papel social, como mediador da obra cultural, 

o que o obriga a ter a capacidade de a compreender; o papel da responsabilidade social, 

veiculando a cultura a partir de uma abordagem aberta, sem paradigmas dominantes; o papel 

reflexivo, cumprindo simultaneamente um função informativa e crítica.” (Silva:2012) 

 
1Revista bimestral que se dedica à investigação jornalística da cultura portuguesa - https://gerador.eu/revista/ 
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Estas características, atribuídas a um jornalista, poderão parecer óbvias, todavia, à 

semelhança das outras variantes, o jornalista deverá procurar ir mais além de qualquer relato 

meramente factual de um qualquer acontecimento de uma agenda, de um lançamento de um 

livro ou de um concerto; a diversidade de áreas a cobrir é ampla e está em constante mutação 

e sabe-se da limitação de tempo e de recursos com que o setor se depara, todavia, quanto mais 

além o jornalista for no exercício da sua profissão, e vincando novamente essa capacidade de, 

através da escrita, “traduzir” conteúdos, relacioná-los e transformá-los em conhecimento, 

maior será o esbatimento da fronteira entre cultura (elite versus popular), menor será a 

dependência de eventos, o que se traduzirá em maior acesso a bens culturais por parte de um 

público que, também ele, pode ser mais diversificado, mais interessado e envolvido nesta área.  

Em suma, como analisa Dora Santos Silva (Silva:2012), “Ora, o jornalista cultural tem a 

função social de quebrar precisamente essa fronteira. Se este começou por se desenvolver a 

partir da democratização da cultura “de elite”, hoje, essa dicotomia já não deve existir, devido 

aos variados modos de vida, aos valores, às crenças e diversas culturas que produzem bens 

simbólicos.” 

2.3. Jornalismo Cultural em Portugal – antecedentes e tendências 

No caso português, o estudo da realidade jornalística cultural deve ser abordado sem 

relegar outros contextos que condicionam inteiramente o aspeto cultural não só do jornalismo, 

como da própria sociedade portuguesa, desde logo, atendendo à parca quantidade de estudos 

desta área e à falta de consenso quanto ao seu conceito, conforme constata Teresa Maia e 

Carmo: “falar de jornalismo cultural em Portugal começa pela constatação da enorme falta de 

estudos e dados sobre o assunto. A própria definição do que é “jornalismo cultural” é ambígua 

e discutida em colóquios restritos sem que se chegue a conclusões consensuais.” (Carmo, 

2006:1)  

Em primeiro lugar, respeitando a ordem cronológica dos factos, será relevante recordar 

que, à semelhança de outros países europeus, onde as manifestações culturais emergiram mais 

cedo, também em Portugal há uma relação estreita entre literatura e jornalismo, sobretudo, após 

a invenção da imprensa no século XVI, cuja reprodutibilidade viria a marcar a profusão de 

obras literárias e o surgimento dos primeiros produtos de carácter cultural que se conhecem, 

mais precisamente, as revistas e os folhetins. 

Em Portugal, a primeira referência que se conhece a uma revista cultural é a Gazeta 

Literária ou Notícias Exactas dos Principais Escritos Modernos, editada em 1761, no Porto, 

pelo padre Francisco Bernardo de Lima. 
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Figura 1 – Capa da edição nº1, julho de 1761 

 

Apesar da sua curta existência (1761-1762), a Gazeta Literária “(...) marcou o início de 

uma longa tradição do jornalismo literário (...) através das revistas literárias – abundantes e 

efémeras – que protagonizaram os séculos XIX e XX2 e que constituem, hoje, uma das 

principais fontes da história cultural e política portuguesa. Estas revistas constituíram, na sua 

maioria, símbolos de movimentos artísticos e literários, tendo sido fundadas precisamente por 

escritores e artistas.” (Silva:2012) 

A título de informação complementar, que consubstancia a importância destas 

publicações, o projeto “Revista de Ideias e Cultura”3, é um portal que disponibiliza o conteúdo 

integral das mais importantes revistas do século XX e constitui uma base de dados, de acesso 

gratuito, de valor inestimável ao acervo cultural português, ao proporcionar um conhecimento 

verídico sobre as ideias e as contendas que faziam parte do quotidiano de Portugal, à época. 

Em segundo lugar, é crucial discorrer sobre o regime ditatorial que marcou o sistema 

político, económico e social em Portugal, durante grande parte do século XX e que ficou 

conhecido como Salazarismo.  

Transversal a um regime ditatorial, também em Portugal a produção de qualquer tipo de 

conteúdos esteve sujeita a censura e a sistemas de controlo apertados que, naturalmente, 

condicionaram não só quem os produzia, como aqueles que desejassem ter acesso à 

informação, que acaba por contrastar com a multiplicidade tertúlias, cineclubes e movimentos 

literários que surgiram e aconteciam à margem do sistema. São disso exemplo O Tempo e o 

Modo (1963-1970, I série), a Vértice (1942-1986, I série), a revista Flama (1937-1976) e o 

Século Ilustrado (1880-1978), um suplemento semanal da revista O Século. 

O próprio acesso à educação era permitido de forma extremamente controlada. Como 

descreve Fernando Pereira Marques, “No seu paternalismo autoritário, o regime arrogava-se o 

direito de definir que cultura convinha aos portugueses e quais os valores que a deviam 

enformar, criando, para isso, uma censura prévia sobre a imprensa, a edição, a radiodifusão, a 

produção cinematográfica e, mais tarde, televisiva.” (Marques:1994).  

 
2 (Toucador, A Folha, A Revista de Portuga (títulos principais do século XIX); A Altitude, Boletim de Literatura e Arte, 

Orpheu, Athena, Seara Nova, Presença, A Águia, entre outras, títulos principais do século XX). 
3 Projeto de investigação desenvolvido pelo Seminário Livre de História das Ideias, no seio da atividade científica do 

CHAM – Centro de Humanidades da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e da 

Universidade dos Açores. O projeto pode ser consultado em http://ric.slhi.pt  

http://ric.slhi.pt/
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Também na educação, “Será de recordar que a ação político-cultural do regime se exercia 

igualmente, e com eficácia, por via do sistema educativo.” Para o efeito, recorde-se também a 

criação, na época, da Junta de Educação Nacional (JEN), “(...) que estabelecia as bases da 

organização do Ministério da Educação Nacional” (idem), que se dividia em várias subsecções 

e cujas competências passavam, a título de exemplo, não só pela emissão de pareceres sobre 

manuais, peças ou qualquer tipo de trabalhos apresentados publicamente, filmes a produzir, 

como também definir os programas dos teatros, do cinema, fiscalizar espetáculos (do ponto de 

vista moral e político-social), censurar qualquer tipo de publicidade educativa e, ainda, propor 

sanções aos infratores. 

Passado o período correspondente à Ditadura Militar, cujo fim foi possível graças à 

Revolução de 25 de Abril de 1974, Portugal teve a possibilidade de abrir as suas portas ao 

mundo e de se desenvolver. De acordo com Gadini “(…) foi a partir da abertura política de 25 

de Abril de 1974 que os temas culturais ganharam maior espaço nos órgãos de comunicação 

social lusitanos. (Gadini:2001) 

Portanto, o período pós 25 de Abril terá marcado o surgimento do Jornalismo Cultural em 

Portugal. Conforme pode ler-se no texto de Sérgio Luiz Gadini, citando Arsénio Mota, fica-se 

a saber que:  

 

   “Surgiu o chamado jornalismo cultural em ligação estreita com o 

desenvolvimento da indústria cultural, nestes últimos 12 anos. Encontravam 

mercado crescente para os seus produtos e os mass media, arregaçavam as 

mangas, apropriaram-se dessa nova fatia de espaço público. A expansão da 

instituição escolar, concretizada no saldo educativo, e o ascenso das 

perspetivas de promoção social em mais amplas camadas populacionais 

ampliaram os auditórios em torno da televisão e da rádio, dos espetáculos 

(cinema, teatro, música, etc.) e das exposições, dos variados festivais, 

congressos e encontros, da edição e comércio de livros, discos, vídeos, etc.” 

(cit. in Gadini, 2001:11) 

 

Contudo, tais conteúdos encerravam em si, com frequência, um carácter combativo, pois 

pretendiam ser veículos de crítica (principalmente política), mas também literária, cultural e 

social, da mesma forma que, em período ditatorial, tais conteúdos eram, não raras vezes, 

instrumentos de propaganda, que estavam ao serviço de correntes de pensamento proibidas, 

ideologias e, no caso dos meios de comunicação social, os conteúdos de carácter informativo 

estavam sujeitos à revisão do Lápis Azul.4 

Já na década de 80, “(...) começam a aparecer jornais e revistas especificamente dedicados 

à cultura. Portugal entrava no mapa das iniciativas graúdas do marketing cultural global, com 

os primeiros grandes espetáculos a aparecerem.” (Carmo:2006) 

São desta altura os semanários Se7e e Blitz5. “Ambos iam bem para lá do jornalismo 

cultural, sendo responsáveis por uma vivificação da cena artística portuguesa, não só porque a 

acompanhavam exaustivamente, como também porque criavam tendências e vanguardas, 

premiadas todos os anos nas sessões dos Se7es de Ouro e Prémios Blitz.” (Soares:2012) 

Assim se constata que foi a partir do período acima mencionado que se conheceu uma 

gradativa profusão de produtos diversos formatos culturais e que foram dando origem àquilo 

que se conhece hoje. Como nos esclarece Teresa Maia e Carmo: 

 

 
4 Este Lápis Azul ficou conhecido pelo risco que fez, enquanto instrumento de censura, a conteúdos tão diversificados 

como: notícias, peças de teatro, livros, letras de canções, anúncios publicitários, entre outros. 
5 Destes dois meios, o Blitz (1984) é o que existe atualmente; pertencente ao Grupo Impresa, continua a dedicar-se 

sobretudo ao meio musical. Nasceu como jornal, mas atualmente é impresso em formato revista, com periodicidade mensal. 
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“O desenvolvimento das indústrias culturais gerou novas audiências e esta 

nova fatia de espaço público rapidamente foi apropriada pelos media. A 

informação cultural alargou-se aos jornais generalistas, que criaram 

editorias de Cultura, como as de Economia e Desporto, na linha de 

segmentação que caracteriza o campo dos media a partir dos anos 80. Aí 

começam a desenhar-se profundas alterações, com a privatização, 

comercialização e crescente concentração de propriedade, que fará de 90 

uma década já portadora das tendências que hoje se observam.” 

(Carmo:2006) 

 

A década de 90 está, aliás, marcada pelo surgimento das estações de televisão privadas, 

mais precisamente, em 1992, com o aparecimento da SIC (o terceiro canal) e, em 1993, com o 

surgimento da TVI (quarto canal). Até aqui, os portugueses conheciam a RTP (canal 1), o canal 

estatal, nascido em 1957, e o Canal 2 (hoje, RTP2), lançada em 1968. Este último, conhecido 

pelo serviço educativo que prestava, é hoje referência por ser um canal dedicado à cultura, aos 

documentários, às artes, à ciência e ao público infantojuvenil, entre outros. 

Contudo, o decorrer do tempo trouxe especificidades que caracterizam o setor cultural e 

os seus consumidores em Portugal. Esquematizando os dados recolhidos, obtêm-se as seguintes 

características: 

 

▪ Taxa de analfabetismo dos portugueses. De acordo com a Pordata, a taxa de 

analfabetismo em Portugal, em 2011 (à data dos últimos realizados em Portugal), era de 

5,2%.  

 

 

 

Figura 2 - Taxa de analfabetismo segundo os Censos: total e por sexo 

 

É, de facto, uma evidência que a taxa de analfabetismo dos portugueses tem vindo a descer 

e, historicamente, é superior nas mulheres. Vários motivos servirão para explicitar a razão de 

tais dados, contudo esse é um processo que não será de alvo de análise neste trabalho. Em todo 

o caso, os impactos serão estabelecidos a vários níveis. 
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Segundo Andreia Fernandes Silva, “Tendo em conta a baixa escolaridade da generalidade 

dos portugueses e os baixos índices de consumos culturais ditos cultivados, verifica-se que é 

nas chamadas indústrias culturais, mais maciças e abrangentes, que a maioria dos indivíduos 

procura a fruição cultural ou a ocupação em tempos de ócio, o seu divertimento.” (2006:15) 

 

▪ Utilização das novas tecnologias. As desigualdades na sua utilização é um dado adquirido, 

principalmente quanto mais baixo é o nível de escolarização. De acordo com um Inquérito 

à Utilização das Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias6( 

IUTICF), elaborado pelo INE, de novembro de 2017, com uma amostra de 7.478 agregados 

domésticos, com pelo menos uma pessoa com idade entre os 16 e os 74 anos e igual número 

de pessoas nesse âmbito etário, cujas principais conclusões foram: 

 

✓ 77% dos agregados familiares em Portugal têm ligação à Internet em casa, quase na 

totalidade, feita através de banda larga; 

✓ Quanto à localização, a ligação à internet em casa é mais frequente nas famílias 

residentes na Área Metropolitana de Lisboa, seguindo-se a Região Autónoma dos 

Açores e da Madeira, seguidos pelo Norte, Algarve e Centro;  

✓ A taxa de utilização da internet pelos homens (77%) é superior à das mulheres (73%) 

em cerca de 4 p.p.  

✓ A proporção de utilizadores de internet diminui significativamente com o aumento da 

idade, sendo que abrange mais de 99% da população residente até aos 34 anos, e de 

94% entre 35 e 44 anos. A partir dos 45 anos de idade, a proporção de utilizadores de 

internet diminui cerca de 20 p.p. a cada avanço de dez anos. 

✓ Por nível de escolaridade, constata-se que as taxas de utilização da internet são 

significativamente mais elevadas para as pessoas que completaram o ensino superior 

(99%) e para aquelas que concluíram o secundário (97%). A totalidade da população 

estudantil utiliza internet; dos restantes grupos por condição perante o trabalho, é a 

população empregada que mais utiliza esta rede (86%). 

 

▪ Baixos índices de leitura. De acordo com o estudo “Práticas de Leitura dos Estudantes dos 

Ensinos Básico e Secundário”, do Plano Nacional de Leitura 2017-20277 (PNL2027) e o 

Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES-ISCTE) que revelam hábitos de 

leitura de 7.469 jovens, fica-se a saber que a maioria destes alunos admitiu ter lido menos 

de três livros por prazer nos 12 meses anteriores ao inquérito e, entre o 3.º ciclo e o 

secundário, cerca de 21,8% dos jovens disse não ter lido nenhum livro durante o mesmo 

período, mais do que em 2007, quando apenas 11,9% deu a mesma resposta.  

 

Em suma, assiste-se a um decréscimo dos valores dos indicadores relativos à posse de 

livros em casa e de leitura de livros por parte dos alunos entre 2007 e 2019, cuja constatação 

assenta em fatores como a fraca relação da própria família com a leitura, o aumento de 

conteúdos digitais e respetivo acesso, entre outros menos significativos para esta investigação; 

se, a esses hábitos de leitura, juntarmos a leitura de imprensa, também nos depararemos com a 

mesma tendência, isto é, de declínio, desde logo, pela tendência negativa que atravessa o setor 

dos media há mais de uma década. 

 
6 Fonte: INE (Instituto Nacional de estatística), em www.ine.pt.  
7 O Plano Nacional de Leitura - http://www.pnl2027.gov.pt/np4/home - foi lançado em Portugal, em junho de 2006, 

pelo Ministério da Educação, em articulação com o Ministério da Cultura e o gabinete do Ministro dos Assuntos Parlamentares. 

O objetivo principal deste projeto visa a promoção do prazer da leitura e a criação de hábitos de leitura nas crianças e nos 

jovens, através do desenvolvimento de atividades regulares de leitura por prazer nas escolas, dirigido especialmente aos alunos 

do ensino pré-escolar e dos 1.º e 2.º ciclos do Ensino Básico. 

http://www.ine.pt/
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Neste ponto, como complemento desta análise, será interessante acrescentar valores 

relativos à leitura de jornais, utilizando, para o efeito, um relatório de 2017 da Obercom, 

intitulado A Imprensa em Portugal - Desempenho e indicadores de gestão (2008- 2016), que 

nos traz dados corroborativos de uma realidade desafortunada: “A par dos valores registados 

para o número médio mensal de páginas online consultadas por utilizador de Internet, também 

o número médio mensal estimado de jornais lidos/consultados por pessoa, extrapolando para a 

população portuguesa, sofreu um decréscimo considerável a partir de 2014, registando agora o 

valor mais baixo de todos os anos em análise.” Plasmada em números, esta análise traduz-se 

na seguinte tabela: 

 

 

 

Como se constatará mais à frente, olhando para estes últimos dez anos, há efetivamente 

uma tendência negativa, cujos fatores, em conjunto, evidenciam um declínio de um setor que 

está devidamente identificado e que pode sintetizar-se à explicação que segue: 

 

“Estes valores, aliados ao facto de a circulação impressa paga estar em 

queda permanente, deixam antever que as pessoas estão efectivamente a 

consultar/ler menos jornais no seu formato impresso, seja por compra 

directa, seja por consulta indirecta (num café, banco de centro de saúde, 

intervalo de uma aula na faculdade, com recurso a exemplares gratuitos, 

reutilização de exemplares, etc.). Com efeito, as audiências para imprensa 

escrita caíram cerca de 14% de 2014 para 2015 e 2,9% de 2015 para 2016. 

Por outras palavras, apesar de a queda ser hoje menos acentuada do que 

em 2015, é facto que essa queda continua a acontecer, mesmo depois do 

maior decréscimo de audiências registado entre os anos de 2014 e 2015.” 

(OberCom - Observatório da Comunicação:2017) 

 

Numa outra esfera, que traz mais alguns dados relevantes para este contexto, atente-se na 

produção de notícias em termos de temáticas mais presentes na imprensa escrita, para se 

enquadrar o posicionamento ocupado pela cultura. Assim, no Barómetro de notícias, Estado 

das Notícias publicado pela OberCom (Couraceiro, Paulo; Paisana, Miguel; Moreno, José; et 

al, 2018), que analisa os destaques jornalísticos ente junho de 2017 e maio de 2018, obteve-se 

a seguinte hierarquização de temas, representados no gráfico que se segue: 

 

Tabela 1 - Nº médio mensal estimado de jornais impressos lidos, nos diferentes anos em análise (na forma de 

audiência estimada) por indivíduo (Fonte: Obercom) 
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Figure 1 - Notícias recolhidas por área temática; Fonte: LCC-IUL - Laboratório de 

Ciências da Comunicação ISCTE-IUL. Edição: OberCom. n=19911.  

 

Então, sendo certo que não se supõe que todas as temáticas tenham exatamente a mesma 

representatividade, note-se a percentagem correspondente ao tema Artes e Cultura, que ocupa 

o penúltimo lugar (14º), com apenas 1,7%, denotando a fraca visibilidade desta temática no 

seio das demais. 

Deste modo, afigura-se evidente que são estas especificidades que se refletem no tipo de 

jornalismo que se pratica em Portugal. Esta afirmação, note-se, não está a querer qualificar, 

nem adjetivar o jornalismo, muito menos fazê-lo deambular por maniqueísmos; trata-se apenas 

de compreender esta realidade, como parte integrante de um conhecimento sustentado do 

estado atual e global do jornalismo português. 

Em jeito de nota adicional, é interessante verificar que, em 2016, a Sociedade Portuguesa 

de Autores (SPA) criou o primeiro Prémio SPA de Jornalismo Cultural, de periodicidade anual, 

“(...) atribuído a um jornalista que se tenha destacado durante anos, em qualquer órgão de 

comunicação social, pela competência, dedicação e qualidade com que trata temas da 

actividade artística e cultural, seja qual for a área de expressão e a forma como se materializa.”8 

Este prémio constitui um passo significativo na defesa da cultura e, sobretudo, na 

valorização de jornalistas que se dedicam a esta área. 

Numa outra dimensão desta contextualização, e retendo as razões citadas acima, segue-se, 

no próximo ponto, uma exposição do panorama atual dos principais grupos de comunicação 

em Portugal. 

2.4. Mapeamento dos principais grupos de Media portugueses. 

Em Portugal, existem atualmente oito grupos económicos de media, dos quais se salienta 

a posição dominante de quatro deles - Cofina, Global Media, Impresa e Media Capital – todos 

estes, caráter privado. De todos, apenas um é público – o grupo RTP –, pertencente 100% ao 

Estado e que congrega serviço público radiofónico e televisivo. Dentro dos privados, existem 

ainda o Grupo Renascença Multimédia, a Sonaecom e a Trust in News. 

A concentração de órgãos de comunicação social é hoje uma realidade, que deriva de 

profundas alterações que este setor tem vindo a conhecer nas últimas décadas. Mais uma vez, 

à semelhança daquilo do exposto no ponto anterior, há um conjunto inegável de fatores e razões 

que conduziram e determinaram uma série de indicadores relativos a Portugal, ficando assim 

 
8 Designação que consta no site oficial da entidade - https://www.spautores.pt/spa/premios-spa  

https://www.spautores.pt/spa/premios-spa


 

46/235 

comprovada a dimensão do impacto dessas consequências na sociedade portuguesa 

transversalmente e que estão bem plasmadas no trabalho de Luís Oliveira Martins, quando este 

analisa: 

“Em comparação com a maioria dos países da União Europeia, a 

economia portuguesa caracteriza-se pela sua fraca dimensão e baixo nível 

de riqueza (...). O número de leitores regulares de jornais está também 

fortemente condicionado pelos níveis de formação da população. O 

potencial de desenvolvimento dos mercados depende da proporção da 

população adulta que tem aptidões e formações suficientes para 

descodificar os conteúdos dos jornais. Esta questão torna-se 

particularmente relevante no consumo de imprensa de referência. A 

sociedade portuguesa tem níveis de formação relativamente baixos em 

comparação com muitos Estados-membros da UE (...). Durante grande 

parte deste século [XX], nomeadamente durante o Estado Novo9, os 

elevados níveis de iliteracia não foram combatidos de forma incisiva. O 

aparecimento de um sector da imprensa livre e diverso acabou por 

acontecer somente na década de 70. Trata-se de um atraso significativo 

em relação à evolução dos mercados da imprensa de muitos países da UE. 

A partir de 2008/09, a crise financeira internacional, assim como a crise 

da zona-euro, prejudicaram de forma significativa o funcionamento da 

economia portuguesa. Verificou-se uma quebra muito significativa da 

produção, investimento e rendimento das famílias (...). Os mercados da 

imprensa não poderiam deixar de se ressentir (...).” (Martins:2015) 

 

Não há, posto isto, como negar. A boa vontade de muitos em garantir pluralismo não se 

coaduna com a realidade portuguesa. Os fatores antes mencionados, com particular ênfase para 

os de índole económica, fomentam a concentração de meios em grupos empresariais que 

acabam por exercer posições dominantes num mercado tão pequeno para tantos; depois, 

porque, uma vez mais, fatores económicos forçam a procura de alternativas que a lei portuguesa 

não consegue acompanhar com a mesma velocidade, ficando a Constituição aquém das 

demandas destes negócios, apesar da criação, em 2005, de uma Entidade Reguladora para a 

Comunicação Social (ERC). O mesmo acontece com o digital, potenciador da convergência, 

mas também da linha que separa mercados. Enfim, uma panóplia de conclusões que não 

pretendem desviar do objeto de estudo desta investigação, mas que precisam de ser 

evidenciadas, por forma a tecer um quadro generalizado dos principais grupos de media 

portugueses e para que nele fiquem contextualizados os meios em análise nesta investigação. 

Deste modo, eis a apresentação leve e sumária dos principais grupos de comunicação a 

operar em Portugal atualmente: 

2.4.1. Grupo Cofina  

O grupo Cofina foi fundado em 1990 e a sua notoriedade é resultado, em parte, pela 

propriedade do diário generalista Correio da Manhã – a publicação líder de mercado em 

Portugal. 

Além deste, no que respeita a títulos impressos, é detentor dos seguintes: Jornal de 

Negócios (economia); Record (desportivo); Destak (jornal gratuito). No segmento das revistas, 

possui os seguintes títulos: TV Guia, a Flash! (títulos da imprensa cor de rosa), Máxima (revista 

 
9 Designação pela qual ficou conhecido o período de ditadura que vigorou em Portugal durante 41 anos. 
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feminina), sendo a mais relevante a Sábado, de edição semanal, lançada em 2004 (que concorre 

diretamente com a revista Visão, do grupo Impresa). 

Em televisão, também é cabe a este grupo a liderança no mercado da informação televisiva 

por cabo, graças à estação televisiva CMTV. 

 

2.4.2. Grupo Global Media 

O grupo Global Media está presente nas áreas da imprensa, rádio e conteúdos digitais. Na 

imprensa escrita, fazem parte do Global Media Group tem o Diário de Notícias (um dos meios 

em análise), o Dinheiro Vivo (economia), o Jornal de Notícias (JN), o DN Madeira, o Açoriano 

Oriental, o Jornal do Fundão (estes três são títulos de imprensa regional) e O Jogo 

(desportivo); na rádio, detém a TSF, marca de referência no panorama nacional e, no segmento 

das revistas, representa a Notícias Magazine (newsmagazine que outrora integrava o DN e, 

hoje, se publica juntamente com o JN), a Evasões (viagens), a Volta ao Mundo e a Delas 

(publicação feminina exclusivamente digital, a que se junta o Motor 24, dedicado ao mundo 

automóvel). 

Além dos órgãos de comunicação, o grupo detém ainda negócios nos setores da impressão, 

distribuição, eventos e ativação de marcas, além da participação na estrutura acionista da 

agência de notícias Lusa, nas cooperativas VisaPress e Notícias Portugal. 

 

2.4.3. Grupo Impresa  

A origem do grupo Impresa está, desde sempre ligado ao nome de Francisco Pinto 

Balsemão e ao projeto Sojornal, em 1972 que, a 6 de janeiro de 1973, viria a dar origem ao 

semanário Expresso, do qual é fundador e que se assume, atualmente, como um semanário de 

referência no mercado e no jornalismo. Juntamente com o semanário, em banca aos sábados, 

saem o caderno Economia e a revista E. 

Durante muitos anos, deteve os principais títulos do segmento das revistas, dos quais se 

destacam a Visão (newsmagazine), Exame, Caras, Ativa, Tvmais, entre outras, que, a partir de 

1 de janeiro de 2018, transitaram para o mais recente grupo de comunicação social, a Trust in 

News, com exceção do jornal Blitz, também já referido neste trabalho. (apresentação mais 

abaixo). 

O grupo Impresa destaca-se também pela sua presença no segmento televisivo, tendo sido 

o primeiro canal de televisão privada em Portugal (lançado a 6 de outubro de 1992). Hoje, além 

da SIC, existem os canais SIC Internacional, SIC Notícias, SIC Radical (para o público mais 

jovem), SIC Mulher (canal feminino), SIC K (canal infantil) e SIC Caras (canal “cor de rosa”). 

Este foi também o primeiro grupo de comunicação social português cotado em bolsa 

(2000) e, atualmente, as suas ramificações de negócio englobam: o guia Boa Cama Boa Mesa, 

Tribuna (desporto), Volante (programa automóvel) SIC GMTS a InfoPortugal, Olhares, 

Impresa Novas Soluções de Media, a Gesco (gestão de arquivos eletrónicos), a SIC 

International Distribution e ainda a SIC Esperança (dedicada a projetos de solidariedade). 

 

2.4.4. Grupo Media Capital 

O Grupo Media Capital foi fundado em 1992 e é detentor do canal líder televisivo 

generalista TVI, TVI24, TVI Ficção, TVI Reality, etc.). Para além da forte presença na televisão, 

o grupo detém também várias rádios bastante populares: Smooth FM, Rádio Comercial, Cidade 

FM, M80 e a Vodafone FM. Curiosamente, este grupo é o único que não tem nenhum jornal 

impresso, apostando noutro tipo de produtos, como são disso exemplo o portal de notícias e 

conteúdos multimédia iol, e o MaisFutebol (dedicado ao desporto). 
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A empresa passou a ser cotada em bolsa a partir de 2004, o que resultou numa maior 

exposição da marca, assim como aconteceu com o momento da entrada do Grupo Prisa e, em 

2005, que passou a assumir a sua gestão executiva. Hoje, estando já confirmada a desistência 

da Prisa de todas as ações que detinha da Media Capital, o grupo tem na figura do empresário 

Mário Ferreira, o seu maior acionista, através da Pluris Investments, juntamente com uma outra 

holding pertencente ao também empresário Paulo Gaspar. 

 

2.4.5. Grupo Renascença Multimédia 

O Grupo Renascença Multimédia é o grupo que está ligado à Igreja Católica portuguesa e 

ao Patriarcado de Lisboa, detentor das rádios Renascença, RFM, Mega Hits e Rádio Sim. 

Fundado em 1937, está presente noutras rádios e serviços como: a 90 FM Coimbra 

Radiodifusão Lda; Metropolitana Comunicação Social Lda; Rádio Ocidente - Edições e 

Publicidade Lda; Rádio Pal Sociedade Unipessoal Lda; Genius y Meios - Entretenimento e 

Formação Lda. 

 

2.4.6. RTP 

A Rádio e Televisão de Portugal (RTP) é o único canal público português, pertencente 

100% ao Estado. As primeiras emissões televisivas datam de 1957 e as de rádio de 1935, este 

é, por isso, o canal nacional mais antigo. Hoje, o grupo, detém também os canais de televisão 

RTP1, RTP2 (desde sempre ligado à cultura), RTP3, RTP Memória, RTP Internacional, RTP 

África, RTP Madeira e RTP Açores e, nas rádios, a Antena 1, Antena 2 (música clássica e 

programas culturais) e Antena 3 (uma estação apreciada pelo público jovem), RDP Madeira, 

RDP Açores; RDP África e RDP Internacional. 

Pela sua componente de serviço público, este grupo cobre uma vasta área de conteúdos e 

de públicos e tem apostado bastante nas plataformas digitais e aposta também conteúdos de 

produção nacional. 

2.4.7. Sonaecom 

A Sonaecom, criada em 1994, é a sub-holding do grupo Sonae, uma multinacional 

fortíssima em áreas de negócio tão distintas como o retalho, serviços financeiros, tecnologia, 

centros comerciais e tecnologias, sendo, por isso, o maior empregador privado em Portugal. 

O meio de comunicação de referência dirigido por este grupo é o jornal Público, 

precisamente, um dos jornais em análise neste trabalho, conforme referido anteriormente e uma 

das publicações de referência no panorama jornalístico português. 

A operação da Sonaecom é sustentada sobretudo pelas telecomunicações (detentores da 

NOS). Conforme descrito noutra parte deste trabalho de investigação, veremos números que 

indicam a posição do Público, relativamente à sua circulação e tiragem. Sabe-se também que a 

as oscilações dos resultados deste jornal já fizeram “tremer” a sua continuidade. Contudo, a 

aposta neste meio tem feito com que o jornal seja mantido até hoje, constituindo uma marca 

reconhecida pelos seus leitores. 

2.4.8. Trust in News 

Conforme se deu conta anteriormente, o grupo Trust in News é o mais recente grupo de 

comunicação social em Portugal e tornou-se, desde a sua criação (a 1 de janeiro de 2018), no 

maior grupo de imprensa escrita do país. O negócio, liderado pelo jornalista Luís Delgado, 

surgiu na sequência da alteração de estratégia anunciada pela Impresa Publishing, que indiciava 

o desinvestimento no setor da imprensa escrita. 
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Conta com 12 títulos - Activa, Caras, Caras Decoração, Courrier Internacional, Exame, 

Exame Informática, Jornal de Letras, TeleNovelas, TV Mais, Visão, Visão História e Visão 

Júnior. No total, estas publicações somam mais de 100 mil assinantes. 

Uma nota adicional para o perfil de Luís delgado, nome conhecido e reconhecido no setor, 

por ter sido jornalista, editor, editor executivo e subdiretor do DN, editor e subdiretor da 

primeira revista Sábado, fundador e diretor do Diário Digital, administrador da Lusa e CEO 

do Grupo Lusomundo Media, da PT, entre outras. 

2.5. Mapeamento da cultura nos principais Media portugueses. 

Como complemento a este mapeamento, relativamente ao tratamento da cultura, pode 

dizer-se que, além dos meios em análise nesta investigação, cujas seções de cultura constituem 

o objeto deste estudo, a generalidade das publicações diárias portuguesas tem suplementos 

dedicados a esta temática, regra geral, de periocidade semanal. 

O semanário Expresso lança, semanalmente, a revista E, inteiramente dedicada à cultura; 

de cariz mais popular, muito voltada para as celebridades, são as publicações Correio da Manhã 

e Jornal de Notícias; este último publica a Notícias Magazine (que saiu, em tempos com o DN) 

e a N-TV (dedicada a conteúdos televisivos). O Jornal Sol e o Jornal i são ambos semanários, 

pertencem ao mesmo grupo – Newsplex. 

O Jornal das Letras, Artes e Ideias continua a ser uma publicação de referência no setor 

cultural, em Portugal, desde 1981. Hoje em dia publica-se quinzenalmente, com cerca de 10 

mil exemplares por edição. 

Depois, há um nicho de mercado constituído por publicações mais alternativas e dirigidas 

a públicos ora já existentes, ora gradativamente emergentes. É o caso das revistas Egoísta, 

Umbigo, Gerador, Divergente, Shifter, a Roof, a Mutante, revista Bica, a Time Out (em 

Portugal tem as edições Lisboa e Porto). 

Uma breve nota para dar conta de que há títulos da mesma índole que não conheceram 

grande longevidade, atendendo aos fatores que se adivinham (fraca angariação de publicidade 

e as dificuldades de promoção, sobretudo, e, claro, a falta de público), como são disso exemplo 

as revistas Periférica (2002-2007) e a Magazine de Artes (extinta em 2008). 

Feito este preâmbulo, passamos agora ao capítulo seguinte, dedicado às fontes de 

informação. 
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CAPÍTULO III – AS FONTES DE INFORMAÇÃO 

3.1. Diferentes perspetivas, o mesmo conceito 

Depois de expostos os principais fatores que influenciam a “personalidade” do jornalismo 

cultural português que contextualizam a realidade aqui apontada, é altura de se discorrer sobre 

esta temática, pegando numa aceção que relaciona a produção do jornalismo cultural, visto 

pelo lado de quem produz as notícias e de quem veicula as informações da cultura. O próximo 

capítulo será, assim, dedicado à teoria existente sobre fontes e à sua relação com os jornalistas. 

Dada a velocidade dos acontecimentos e a quantidade de solicitações culturais que 

acontecem em todo mundo, ao mesmo tempo, jamais seria possível que os jornalistas 

conseguissem estar presentes em todos, da mesma maneira que seria insustentável que todas 

as redações tivessem jornalistas em todas as partes do país. Para que a produção noticiosa possa 

ser levada a cabo, os jornalistas estabelecem uma relação com instituições, associações, 

pessoas, agências de comunicação, porta-vozes, etc., para garantirem informações essenciais, 

sem as quais não há conteúdo e, consequentemente, notícia. 

Seja qual for o carácter da entidade a que o jornalista recorre, no seu conjunto, são fontes 

de informação. Como possível definição, “A fonte de informação é a entidade (instituição, 

organização, grupo ou indivíduo, seu porta-voz ou representante) que presta informações ou 

fornece dados ao jornalista, planeia acções ou descreve factos, ao avisar o jornalista da 

ocorrência da realidade ou relatar pormenores de um acontecimento.” (Santos, 

2006:75)(Santos, 2006) 

Começando com Denis McQuail, (2003:295) pode encontrar-se na sua obra os fatores dos 

quais depende o acesso às fontes, a saber: 

 

✓ “Fornecimento eficiente de material adequado; 

✓ Poder e influência da fonte; 

✓ Boas relações públicas; 

✓ Dependência de fontes limitadas por parte dos media; 

✓ Mútuo interesse próprio na cobertura das notícias.” 

 

De acordo com McQuail, os media procuram constantemente conteúdos que possam dar 

origem a material informativo. Para isso, é necessário que a haja relações estabelecidas com as 

fontes que acentuam o carácter de “(…) planeamento e previsibilidade, que acompanha 

qualquer operação de produção mediática contínua (…).” (2003:293) 

Esta necessidade de informação, seja de que carácter for, é o que origina a procura das 

fontes, embora essa procura varie de acordo com o peso que cada fonte representa, a sua 

capacidade de negociação ou o preço. 

Para dar início ao estudo das fontes de forma exaustiva importa remontar aos estudos sobre 

esta temática que apareceram, sobretudo, na década de setenta do século XX, principalmente 

da escola inglesa (Schlesinger, Manning ou Curran) e francesa (Neveu, Pierre Bourdieu) e que, 

no seu conjunto, contribuíram também para o desenvolvimento da Sociologia do Jornalismo. 

Embora não seja objetivo primordial deste trabalho incorrer neste campo de estudo, a 

sociologia do jornalismo “(…) estuda as organizações dos media noticiosos, as suas rotinas 

profissionais e a relação dos agentes sociais com o poder e outras estruturas sociais.” (Santos, 

2006:17) 
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Ora, estes são alguns dos pontos que se pretende analisar neste trabalho, contrapondo a 

bibliografia encontrada. Atualmente, reconhece-se que os meios de comunicação são um 

veículo imponente no que respeita a difusão de ideias e que a função do jornalista é relatar, 

com a maior exatidão possível, a realidade para o qual é destacado, recorrendo aos 

procedimentos que a sua atuação pressupõe. Daqui deriva a visão do jornalismo como 

“espelho” da realidade, perspetiva que “(…) dominou o jornalismo na primeira metade do 

século XX, com os jornalistas a mostrarem-se como profissionais neutros e para além dos 

interesses e lutas políticas. Mas, as notícias que lemos ou vemos são o produto de processos 

organizacionais e da interação humana, moldam-nos nos métodos usados pelos jornalistas na 

recolha de notícias, fontes que contactam, exigências organizacionais, recursos e políticas das 

organizações em que trabalham, géneros noticiosos e suas convenções, o que põe em causa a 

teoria do espelho.” (Santos, 2003:14) 

No entanto, aquilo que se constata é que essa postura de profissionais neutros dos 

jornalistas não se verifica de forma absoluta, dada a tal ligação que estabelecem com os órgãos 

onde exercem a sua catividade que, por sua vez, possuem os “livros de estilo” e códigos de 

conduta própria que regulam o exercício da atividade jornalística. Por conseguinte, esses 

órgãos estão cada vez mais dependentes dos grupos económicos a que pertencem, o que 

significa que “(…) apesar da autonomia e da vigilância sob o poder, os jornalistas interligam-

se às organizações noticiosas que os empregam e condicionam a sua atuação (…)”. (idem) 

David Manning White e Warren Breed desenvolveram uma teoria que destacava o papel 

do gatekeeper e, num estudo, através do qual analisaram as rotinas de um editor de informação 

de quarenta anos que exercia a sua atividade num jornal americano de pequena dimensão, 

concluíram que havia bastante subjetividade sob as escolhas desse jornalista. Hoje, sabe-se que 

a seleção de notícias é uma questão mais ambígua, “(…) pois envolve a negociação entre editor 

e jornalista na escolha de temas e palavras, o retrabalhar de notícias e a substituição de notícias, 

porque novas notícias retiram o seu lugar.” (Santos, 2003:15) 

A problemática da escolha noticiosa tem, atualmente, outro fator de grande peso – a versão 

online dos jornais. “Com a existência de edições de jornais na Internet, percebe-se melhor a 

atualização de notícias e a sua substituição, na edição de papel, por falta de tempo.” (idem) 

O posicionamento de David Manning tinha como lacuna a não atribuição de importância 

às questões relacionadas com a produção de notícias. Todavia, outro autor veio debruçar-se 

sobre esta dimensão; Walter Gieber encara a produção noticiosa como o resultado da relação 

dos comunicadores, adjuvada por forças de carácter psicológico e social. “Mas, apesar de os 

comunicadores procurarem alcançar audiências, não existe uma relação recíproca e direta. Por 

um lado, as fontes têm uma opinião negativa dos jornalistas e tendem a ser antipáticas com a 

imprensa. Quanto aos jornalistas, estes preferem ocupar-se com o trabalho profissional em si 

do que se dirigirem para os interesses da audiência.” (idem) 

No sentido de contrapor as conclusões de Manning White, Warren Breed focou-se no “(…) 

contexto da organização em que se integra o jornalista (…)” (Santos, 2003:16). Mais uma vez, 

está-se diante de um investigador que centrou a sua pesquisa nas questões organizacionais que 

interferem direta e imponentemente no trabalho dos jornalistas que, de acordo com a sua 

investigação, podem ser divididos em dois tipos: uma composta pelos diretores e a outra 

formada pelo “(…) outro pessoal, que abrange os repórteres, os responsáveis pela reescrita, e 

os revisores (cit. in Santos, 2003:16). 

Assim, Breed acredita que as notícias são produto de um conjunto de relações tão 

diversificadas, nomeadamente: “(…) o trabalho do jornalista a percorrer toda a cadeia 

organizacional, em que superiores hierárquicos estabelecem poderes e meios de controlo e se 

realça o fator económico da atividade.” (idem). São estes os fatores a que Breed chama de “(…) 

constrangimentos organizacionais no trabalho dos jornalistas e o peso da economia nas 

organizações jornalísticas (…)” que, bem analisadas as coisas, são duas das questões que 

atravessam o jornalismo do século XXI. (idem)  
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Outro contributo incontornável para a sociologia do jornalismo foi a investigação levada 

a cabo por Harvey Molotch e Marilyn Lester. Na opinião destes, uma notícia é produto de uma 

relação entre “(…) grupos ou agências que a constroem por meio de rotinas organizacionais.” 

(Santos, 2003:21) Por sua vez, essas agências ramificam-se em: promotores, profissionais e 

consumidores. Seguindo a mesma ordem: 

 

✓ Promotores – “(…) identificam ou trabalham uma ocorrência como especial (…)” 

✓ Profissionais – “(…) (jornalistas, editores, produtores), que transformam algumas 

dessas ocorrências em acontecimentos públicos, ao publicarem-nos ou 

radiodifundirem-nos (…).” 

✓ Consumidores – “Públicos que lêem ou observam esses acontecimentos editados.” 

(idem) 

Na opinião dos dois autores, o interesse público de um acontecimento depende dos 

promotores, nos quais estão inseridos os jornalistas, uma vez que estes, tal como as fontes, 

dependem da existência de acontecimentos, “(…) aqueles porque têm um produto diário a 

editar; estes porque precisam de distinção e visibilidade perante a concorrência de outras 

fontes.” (idem) 

Segundo estes dois autores, “(…) a fonte promove o acontecimento com ou sem intenção; 

o grupo, que opera a transformação da ocorrência em acontecimento, pode ser ou não o 

promotor da ocorrência.” (idem). Desta constatação resulta, ainda, a chamada de atenção para 

o tipo de acontecimentos que condicionam a relação das fontes com os acontecimentos e que 

podem ser: rotina, acidente, escândalo e acaso feliz. 

 

✓ Rotina: “realização intencional (…)” 

✓ Acidente: “(…) revela dados não conhecidos de outro modo.” 

✓ Escândalo: ocorrência cuja divulgação tem a mão de alguém que informa o sucedido, 

mas não partilha as estratégias do seu executor. 

✓ Acaso Feliz: “Descoberta ocasional, acontecimento menos frequente.” (idem) 

Apesar dos contributos inegáveis de Molotch e Lester, a sua teoria revelou-se incompleta, 

pois não esclarece “(…) o papel do jornalista na aceitação e divulgação do acontecimento 

proposto pela fonte. Além disso não se sabe qual o acesso de grupos dissidentes na divulgação 

de uma ocorrência. A sua transformação em acontecimento pode guardar-se para uma posterior 

oportunidade, a considerar por promotores em troca de benefícios. Ou ainda, a importância da 

fuga de informação com vantagens ou prejuízos para outras fontes, numa mesma atividade. 

(Santos, 2003:22). Naturalmente que foram surgindo outros autores que foram pegando em 

aspetos que consideraram importantes, facto que contribuiu para enriquecer esta área de estudo. 

Outro dos nomes incontestáveis da sociologia do jornalismo é Gaye Tuchman. No 

seguimento da perspetiva construtivista da notícia dos autores anteriores (Molotch e Lester), 

esta autora evidencia a existência de dois pólos distintos nas redações que são: “(…) o da 

organização noticiosa, que traça estratégias temáticas e objetivos, e o dos jornalistas, que se 

propõe seguir um percurso de autonomia.” (idem) 

Daqui resulta a ideia de negociação entre jornalistas, editores, fontes e organização. No 

texto produzido por Tuchman e Mark Fishman pode ler-se: “Aquilo que constitui o 

acontecimento, ou que a fonte procura promover, é visualizado e reconstituído pelo jornalista.” 

(idem). Na opinião da investigadora, as notícias são mais que a reprodução da realidade; são 

narrativas, são como um espelho das organizações e da sua estrutura. 
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Outra ideia que pode encontrar-se no texto de Tuchman é a questão dos “constrangimentos 

da produção jornalística” (idem) que, na sua opinião, são de dois tipos: 

 

✓ A ordem no tempo e no espaço. O tempo relaciona-se com a produção das notícias 

diariamente ou de forma delineada; o espaço refere-se à sucessão de acontecimentos 

em determinados espaços geográficos em detrimento de outros.  

✓ Tipificação das notícias. Resulta da interação entre tempo e espaço que converte essa 

tipificação numa rede noticiosa. 

 

Seguindo a socióloga, o enquadramento noticioso é constituído por sequências da vida 

quotidiana, pedaços selecionados da atividade permanente, fluxos inteligíveis e negociáveis no 

interior da redacção. A noticiabilidade é, assim, um produto de negociações planeadas para 

escolher as ocorrências diárias de entre a multitude de ações.” (Santos, 2003:23) 

Por seu lado, Fishman “(…) analisa os elementos fundamentais da criação da notícia e 

define a estrutura de fases.” (idem). O que este autor vem explicar é que, consoante a fase do 

acontecimento que estiver a ser relatada pelo jornalista a notícia produzida será diferente, 

influenciada também por aquilo a que chama de “(…) lugares de permanência – polícia, 

tribunais, governo civil.” (idem), através dos quais será possível ao jornalista manter-se em 

contacto com a informação de que precisa para dar continuidade ao fluxo diário de notícias. 

(idem) 

Para uma melhor compreensão do que foi explanado até este ponto, torna-se pertinente 

referir que “Cada lugar de permanência, dotado de estruturas organizativas de comunicação – 

produção de comunicados, informação de acontecimentos e reuniões planeadas previamente –

, habilita o jornalista a localizar os acontecimentos na sociedade.” (idem) 

Este procedimento acabar por criar as rotinas do jornalista, a que o autor denomina de 

ronda que, por sua vez, é aquilo que permite ao profissional alcançar estabilidade informativa. 

Em suma “A ronda e o lugar de permanência permitem ao jornalista detectar o acontecimento.” 

(idem) 

Como já foi levemente referido acima, a carácter negocial entre fontes e jornalistas é 

assunto incontornável. Nesse sentido, a teoria de Herbert Gans revela-se de grande utilidade. 

Como expressa Rogério Santos (2003:24), “Gans (1974) representou um ponto de viragem no 

estudo da ligação entre fonte de informação e jornalista na construção da notícia, ao eleger o 

projeto de trabalho sobre fontes como um bom método na ligação da prática do jornalismo ao 

conjunto da sociedade.” 

Não pode dizer-se que foi Gans que focou toda a sua atenção para esta temática, mas o seu 

trabalho suscitou, noutros autores (Hess, Schlesinger, Ericson, …), o interesse necessário para 

demonstrar que, afinal, as suas orientações possuíam um conteúdo de grande relevância.  

Atentando na perspetiva de Gans, aparece a definição de fonte como “(…) alguém que o 

jornalista observa ou entrevista e a quem fornece informações enquanto membro ou 

representante de um ou mais grupos (organizados ou não), de utilidade pública ou de outros 

sectores da sociedade.” (cit. in Santos, 2003:24). De acordo com a sua classificação, as fontes 

podem ser institucionais e oficiosas ou estáveis e provisórias. (idem) Tendencialmente, os 

jornalistas optam por fontes de elite. O que acontece é que os jornalistas criam uma 

reciprocidade de obrigações que, no entanto, se desfaz se os jornalistas não são especializados.  

Explica Santos (2003:24): “Mas essa ligação não é tão franca com os jornalistas não 

especializados, ocupados a investigar acontecimentos muito diferentes entre si e que escrevem 

sem conhecimentos específicos, a que se junta a falta diária de tempo. Tais contingências 

obrigam-nos a recorrer às fontes autorizadas, cuja produtividade e credibilidade são assumidas. 
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Além disso, para garantir a homogeneidade no tratamento temático, os jornalistas passam o 

tempo disponível com colegas de outros meios noticiosos.” 

Por conseguinte, trata-se de um círculo vicioso, numa luta de interesses por parte das fontes 

(que querem difundir informação) e por parte dos jornalistas que precisam de “arrancar” 

matérias noticiosas às fontes que, inclusivamente, as escondem. É este o carácter negociante 

que as partes deste todo assumem: jornalistas, fontes, órgãos de comunicação. Deste modo 

entende-se que “Esta negociabilidade depende de incentivos, do poder da fonte de informação, 

da proximidade social e geográfica face aos jornalistas e do fornecimento de informações 

credíveis.” (idem) 

Como qualquer negócio, também a relação entre fontes e jornalistas envolve custos. Óscar 

Gandy, sociólogo americano, trouxe o conceito de subsídio de informação que Rogério Santos 

aclara: “Uma fonte tem interesse em fornecer uma informação a preço mais reduzido do que 

outras fontes, o subsídio de informação. Através deste, a fonte com mais poder económico 

garante o controlo social no processo de decisão de políticas. Os subsídios de informação 

incluem a publicidade corporativa de produtos, as relações públicas, a informação 

governamental e parlamentar, a investigação científica, a informação produzida por consultores 

e especialistas e a produção de programas de televisão.” (it. in Santos, 2003:25) 

À semelhança de Gans, Gandy salienta a questão do negócio entre jornalistas e fontes, mas 

reiterando a conexão entre os dois agentes deste negócio (jornalistas e fontes) e o seu preço. 

Este investigador relembra, também, que não existem só os “subsídios directos (visitas, 

contactos pessoais, cartas, relatórios, análises), há subsídios indirectos, onde se esconde de 

propósito a identidade da fonte, como fugas anónimas, declarações off the record e 

testemunhos não solicitados.” (Santos, 2003:25). 

Após uma análise cuidada destas teorias, facilmente se constata que existe uma base de 

conhecimento que atravessa todas as teorias, mas também que todas acrescentaram algo mais 

a este campo de estudo. No caso francês, Érik Neveu foi dos autores que mais desenvolveu esta 

temática, conforme pode comprovar-se mediante a leitura de Sociologia do Jornalismo, livro 

esse que foi utilizado para esta análise. 

Cingindo o resumo da obra à parte em que as fontes são analisadas, fica-se a conhecer 

outra perspetiva relativa ao trabalho das fontes. Nas palavras de Neveu, “O trabalho das fontes 

de informação consiste também em oferecer aos jornalistas esta cooperação interessada que é 

a antecipação: anúncio de uma conferência de imprensa com algumas semanas de 

antecedência. A competência profissional dos jornalistas baseia-se também em saberes que 

lhes permitem uma antecipação, pelo menos parcial, face ao imprevisível.” (Neveau, 2003:65) 

De facto, o jornalista tem ao seu dispor mecanismos de antecipação de trabalho, que lhe 

permitirão preparar e preparar-se, uma vez que o fator tempo é indissociável da sua profissão 

e está, inclusivamente, agregada ao conceito de notícia e influência de sobremaneira as suas 

rotinas. Neste contexto, comenta o autor: “O sentido da noção de rotina jornalística torna-se 

mais claro. O termo não visa ocultar o ritmo, o stress ou o imprevisto, mas comporta dois 

contrapontos principais. Um é o de mostrar a importância de um assunto preparado 

previamente em relação à sucessão dos acontecimentos e o outro é o de sublinhar que a 

competência do jornalista – sem nunca «esquecer o acaso» – se mede também pela capacidade 

de antecipação do imprevisto.” (idem) 

Com efeito, o autor usa a expressão sentir o valor da informação que interfere com a 

capacidade intuitiva do jornalista aquando da seleção das notícias e o bom senso, já que “(…) 

o valor da informação pode ser objetivo, com base em princípios muito simples (…) ou 

parâmetros como a singularidade de um evento, a sua carga emocional, a dimensão das suas 

consequências. Não obstante, nada disto nos fornece uma fórmula simples para avaliar o valor 

da informação de um facto.” (2003:66) 

Alcançar o valor da informação integra o próprio conceito de notícia, faz parte da rotina 

do jornalista e esta “(…) consiste aqui numa seleção baseada na interiorização, nem sempre 
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explícita, das regras da publicação: primado do emocional, recusa da banalidade, sórdida ou 

transfiguração de um facto social em arma de arremesso contra o governo. (…) A força das 

rotinas sente-se no cerne da atividade jornalística: a definição do que é notícia.” (2003:67) 

Relativamente ao jornalista, Érik Neveu esclarece o seguinte: “Individualmente, cada 

jornalista desempenha uma variedade de papéis e participa num quádruplo registo de funções. 

Ele é, em proporções variáveis, um compilador de informações e um produtor de textos. É, 

depois, um assalariado de uma empresa de comunicação social e da sua hierarquia, o que obriga 

a ter em conta a sua posição, os recursos que pode (ou não) utilizar estrategicamente na 

empresa, quer seja por questão de carreira ou para preservar a sua autonomia face às restrições 

da organização (...).” (2003:77) 

No parágrafo anterior estão condensadas algumas das noções que foram sendo expostas 

ao longo da apresentação de todas as teorias relativas ao jornalista: as funções, a sua ligação a 

uma organização e as condicionantes dessa ligação, a sua autonomia; foram revistos os 

conceitos de notícia, de fontes; abordou-se a questão da negociação. Antes, foram expostas as 

teorias primárias que deram origem àquilo que hoje se conhece sobre o tema, sobre o qual 

ficam ideias-chave como: a diferenciação entre fontes conhecidas e desconhecidas e a 

proximidade com essas fontes; hierarquias existentes em jornalistas e fontes; o carácter 

profissional do jornalismo que não pode ser dissociado do fator tempo; a negociação 

bidireccional constante entre jornalistas e fontes. 

Posto isto, chega-se a conclusões sobre esta revisão de teorias trazidas pela sociologia do 

jornalismo para, seguidamente, se proceder à apresentação de contributos sobre as fontes com 

recurso a autores portugueses ou que têm dado o seu contributo académico em Portugal.  

Como mera contextualização, dir-se-á que Rogério Santos, é professor na Universidade 

Católica Portuguesa e, como foi anteriormente referido, é, talvez, dos investigadores que mais 

desenvolveu a teorização sobre fontes de informação e a sua relação direta com jornalistas, 

tendo já um número considerado de publicações sobre esta e outra temática.  

Nelson Traquina (1948-2019), professor na Universidade Nova de Lisboa, conhecido e 

respeitado investigador nas áreas de jornalismo; possui uma série de artigos publicados e é 

autor de inúmeros livros. 

Quem são, afinal, as fontes para os jornalistas? Esclarece Traquina: “Para os jornalistas, 

qualquer pessoa pode ser uma fonte de informação. Uma fonte é uma pessoa que o jornalista 

observa ou entrevista e que fornece informações. Pode ser potencialmente qualquer pessoa 

envolvida, conhecedora ou testemunha de determinado acontecimento ou assunto.” (2001:70). 

O facto de uma fonte poder ser uma pessoa faz com que se entre na questão do cultivo das 

mesmas e da importância do estabelecimento de laços que facilitarão o acesso às fontes e o 

contrário, pois também podem ser os jornalistas a darem informações às fontes. 

Repare-se que “O jornalista pode utilizar mais a fonte mais pelo que é do que pelo que 

sabe. A maioria das pessoas acredita na autoridade da posição. Quanto mais prestígio tiver o 

título ou a posição do indivíduo, maior será a confiança das pessoas na sua autoridade.” 

(2001:71)  

Na opinião de outro autor, Rogério Santos, “A fonte de informação é a entidade 

(instituição, organização, grupo ou individuo, seu porta-voz ou representante) que presta 

informações ou fornece dados ao jornalista, planeia ações ou descreve factos, ao avisar o 

jornalista da ocorrência de realizações ou relatar pormenores de um acontecimento.” (Santos, 

2006:75) 

Há vários fatores que interferem na utilização das fontes, sejam estas de que tipo for, 

embora caiba ao jornalista optar pela que mais lhe convém. Traquina adianta quais são esses 

fatores que são, ainda, os que estão na base de uma autêntica cultura das fontes: “Um jornalista 

competente sabe que as fontes são, geralmente, pessoas interessadas. Para avaliar a fiabilidade 

da informação, os jornalistas utilizam diversos critérios na avaliação das fontes, 

nomeadamente, a autoridade, a produtividade e a credibilidade.” (2001:71) 
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Mais uma vez, a noção de fonte tem implícita a relação com o jornalista, de forma mais ou 

menos antecipada e também este autor sublinha a questão da autoridade e da credibilidade das 

fontes, ao dizer que “(…) confere-se autoridade à fonte que possua prestígio ou elevada 

posição, numa hierarquia de credibilidade.” (2006:76). Claro está que, como aclara Jorge Pedro 

Sousa, “(…) os jornalistas não são meros agentes passivos perante as fontes, negociando com 

elas informações e seus significados.” (Sousa, 2002:11) Tudo isto joga com os fatores que a 

seguir se apresentam. 

Os valores acima mencionados (autoridade, produtividade e credibilidade) estão na base a 

chamada cultura das fontes. Veja-se, a seguir, a importância de cada um deles. A questão da 

credibilidade é importante ao ponto de fazer com que, quanto maior é a credibilidade, menor 

será a necessidade de verificação das informações e maior será o nível de confiança do 

jornalista. Tais valores contribuem para que o jornalista poupe tempo e que produza conteúdos 

de forma confiante. A relevância da questão temporal pode ser atestada com a explicação de 

Nelson Traquina, quando este afirma que: “(…) avaliando a importância destes critérios e o 

facto de que o trabalho jornalístico é condicionado pelo factor tempo, podemos compreender 

porque as fontes estáveis, regulares, institucionais acabam por ser preferidas pelos membros 

da comunidade jornalística.” (2001:73) 

A autoridade de uma fonte “(…) vem da competência e dos conhecimentos que ela 

veicula.” (2006:95); confere-lhe a possibilidade de se tornar num “braço direito” do jornalista 

e essa confiança, (mútua) melhora a qualidade do trabalho prestado pelos profissionais da 

informação. Na opinião de Rogério Santos, “O esforço diário da fonte oficial é manter um 

caudal de confiança, numa garantia de informação e apoio ao jornalista nas dúvidas deste, sem 

esquecer de lhe telefonar sempre que está a trabalhar num projeto novo, sem o enganar ou, 

quando não pode dar a informação toda, avisando-o dessa dificuldade e prometendo dizer tudo 

quanto for possível.” (2006:78) 

Outro item de grande importância além da credibilidade é a produtividade. “A 

produtividade diz respeito às razões pelas quais, normalmente, prevalecem as fontes 

institucionais: é que elas fornecem os materiais suficientes para fazer a notícia, permitindo que 

os jornalistas não tenham de recorrer a demasiadas fontes para obterem os dados ou os 

elementos necessários. A produtividade associa-se não só à quantidade e à qualidade de 

materiais que uma fonte é capaz de fornecer, mas também à necessidade que os jornalistas têm 

de limitar – em igualdade de condições – o número de fontes a consultar, de forma a não terem 

custos demasiado elevados e prazos demasiado dilatados.” (2001:72) 

Mais uma vez, chega-se à questão das fontes oficiais e das não oficiais. Já foi referido que 

existe uma tendência natural para se optar pelas fontes de carácter oficial. Mas porquê? 

Responde Rogério Santos: “Primeiro, porque há que ponderar a altura certa para divulgar a 

resposta. Segundo, porque não se tem a certeza total da eficácia da informação e se espera que 

outros agentes se pronunciem sobre o assunto.” Terceiro, porque à fonte oficial nem todos os 

jornalistas ou meios noticiosos interessam. A escolha destes é feita com critério pela fonte, 

tendo em conta o prestígio do jornalista ou do jornal. À fonte oficial interessa que corra tudo 

bem;” (2006:77) 

Como pode constatar-se, a ligação entre fontes e jornalistas pressupõe relações de poder e 

este será tanto maior quanto mais for a sua capacidade de controlo dos contactos e da ligação 

destes com o exterior. Já as fontes não oficiais, que podem ser associações, agências não 

governamentais, grupos sociais, …) debatem-se com a dificuldade de se fazerem ouvir, motivo 

pelo qual têm que desenvolver estratégias e iniciativas que divulguem os seus acontecimentos 

como, por exemplo, organizar uma manifestação no dia do debate mensal da Assembleia da 

República.  

De acordo com Rogério Santos há, ainda, a considerar as fontes especialistas, compostas 

por “Médicos, especialistas de ambiente, sociólogos e politicólogos (…) situam-se entre as 

fontes especialistas mais procuradas e trabalhadas nas notícias.” (2006:81). Por isso, é 
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frequente recorrer-se a especialistas para explicar, por exemplo, as alterações climáticas ou os 

efeitos nefastos para a saúde da exposição a determinada bactéria. Como são vistos como 

especialistas em determinada matéria, acabam por ser abordados com alguma regularidade por 

parte dos meios de comunicação, para que estes possam autenticar e legitimar as informações 

que veiculam. 

Falta referir as fontes anónimas que são “(…) pessoas a quem o jornalista atribui opiniões, 

tomadas de posição e informações diversas, se revelar o nome daquelas. A fonte anónima pode 

ser um organismo governamental ou membro de uma comunidade, um indivíduo ou vários e, 

até, uma instituição mediática, caso de agência de informação ou jornal.” (2006:82) 

O que acontece, nestes casos, é usar-se expressões vagas, como “fontes próximas de”, ou 

“de acordo com especialistas” ou “fontes autorizadas” que acabam por encobrir essas fontes e, 

por vezes, o próprio jornalista. Estas questões entram no domínio da confidencialidade (que se 

aplica a todo o tipo de fontes) e “(…) resulta da revelação de uma informação não conhecida, 

fazendo transpirar matérias privadas.” (2006:83). Nem sempre o jornalista cita essas fontes, 

mas a confidencialidade serve para o jornalista proteja a sua fonte, até porque esta é, às vezes, 

uma forma de denúncia de situações de “injustiças e irregularidades”. (idem)  

No entanto, é preciso recordar que os jornalistas possuem fontes organizadas de forma 

hierárquica que influenciam a ligação às mesmas, até para não perderem o contacto com essa 

fonte que, mais tarde, poderá ser de grande utilidade para o profissional, visto que “As ligações 

dos jornalistas com as fontes assentam no tempo de contacto e no reconhecimento político ou 

técnico e capacidade de diálogo.” (2006:93). Esse tempo de contacto é um dos critérios de 

hierarquização dos contactos, além das fontes e o capital cultural de que fala o autor. 

3.2. Utilização de fontes de informação na prática de jornalismo cultural 

Para encetar este ponto recorreu-se ao ponto de vista de Daniel Piza, quando, referindo-se 

à relação de jornalistas e fontes, afirma: “(...) a notícia, no sentido mais imediato da palavra, 

não tem o mesmo peso no jornalismo cultural. Reportagens, neste caso, exigem até mais faro 

jornalístico, pois precisam calibrar muito bem o contraste de versões. E a relação com as fontes 

também tem seus complicadores.” (Piza:2007) 

O autor refere-se aos cuidados que o jornalista deve relativamente à possibilidade de 

misturar os seus próprios gostos com as avaliações estéticas e ao respeito que deve nutrir 

simultaneamente por autor e obra (o que significa, de forma simples, não gostar de uma mais 

do que outro). No fundo, trata-se de cumprir aquilo a que o seu código deontológico o obriga 

- imparcialidade. 

Passando ao tipo de fontes do jornalismo cultural, estas “(...) centram-se nas indústrias 

culturais (produtoras de cinema, companhias de teatro, galerias de arte, empresas discográficas, 

editoras, entre outras) e nas instituições públicas (Ministério da Cultura, museus nacionais, 

centros de arte e cultura oficiais) e privadas (fundações, salas de exposições, etc.).” 

(Silva:2012) 

Este tipo de fontes é aquele mais “confortável” para os jornalistas, pois, através dos canais 

de comunicação oficiais daquelas instituições, é possível programar a agenda e acompanhar 

com antecedência os eventos culturais escolhidos para serem notícia, pese embora a relação de 

dependência que, como foi referido anteriormente, jornalistas estabelecem com estas agendas.  

Além disso, como explica Rui Miguel Gomes, nesta tipologia de fontes 

(oficias/institucionais), “A credibilidade, a autoridade e a capacidade de promoção são valores 

que fortalecem a relação entre jornalistas e fontes de informação” (Gomes:2009). Estes valores 

representam, também, uma poupança de tempo, ao dispensarem uma confirmação e verificação 

da informação mais profunda. 

Portanto, para este tipo de recolha, a internet – sites oficiais, redes sociais, blogues – e as 

novas tecnologias são, indubitavelmente, uma ajuda preciosa no dia-a-dia do jornalista: “A 

Internet tem sido o escape dos jornalistas para fazer a complementaridade das suas peças, mas 
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sobretudo no sentido de fazer face aos problemas encontrados pelas organizações ao nível de 

recursos humanos e de aspetos logísticos ou financeiros.” (idem) 

Não se centrando esta investigação na crise que a comunicação social em geral vive, 

caracterizado, por exemplo, por despedimentos coletivos de jornalistas e redações reduzidas, 

fique-se pela constatação que a internet, em sentido lato, constitui, de facto, uma fonte de 

informação imediata e mais do que rotineira, que veio, sem dúvida, alterar o processo de 

produção de notícias. 

Assim, após a revisão de literatura realizada, fez-se uma incursão pelas características, 

tipos e modos de funcionamento das fontes; distinguiu-se o tipo de acesso que as fontes 

realizam consoante a sua oficialidade ou não oficialidade, sendo que, no primeiro caso, o os 

meios são mais poderosos e os recursos mais abastados e, no segundo caso, existe toda uma 

luta para se fazerem ouvir; distinguiu-se a tipologia de fontes (oficiais, não oficiais, anónimas 

e especializadas); observaram-se os moldes da existência de uma autêntica cultura de fontes. 

Deste modo, pode passar-se à componente prática deste trabalho, para, assim, se alcançar os 

objetivos a quês este trabalho se propõe. 
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CAPÍTULO IV – SOBRE O ESTUDO, EXPOSIÇÃO 

DO PROBLEMA 

 

A investigação que tem sido desenvolvida até este momento pretende aflorar a utilização das 

fontes no jornalismo cultural. Neste capítulo que agora se inicia estão, portanto, os tópicos 

habituais – objeto de estudo, perguntas de investigação, hipóteses, objetivos e justificação. 

Para perceber como funciona a secção de cultura dos dois jornais, começar-se-á por definir 

um conjunto de características que se consideraram ser as indicadas para obter as conclusões, 

características essas previamente definidas numa grelha de análise, conforme será plasmado na 

metodologia. Recorde-se que, sobre o estudo das fontes e da sua relação com os profissionais 

da comunicação, existem variados contributos, mas, sobre jornalismo cultural, como foi 

referido oportunamente noutros momentos deste trabalho, não existe ainda um legado teórico 

de grande envergadura, sobretudo, em Portugal. 

Por outro lado, todavia, está o objetivo de arranjar uma aplicação prática das teorias sobre 

fontes, a fim de perceber como funcionam, como influenciam, ou como se relacionam com os 

jornalistas (e os jornalistas com elas) e, principalmente, perceber como essa relação diária com 

as fontes influi na produção da secção de cultura dos dois jornais e, por consequência, no tipo 

de conteúdos que geram e na sua credibilidade. 

4.1. Objeto de estudo 

O objeto de estudo desta tese é a utilização das fontes de informação na prática de 

Jornalismo Cultural. Este estudo pretende dar a conhecer não só a realidade desta forma de 

jornalismo em Portugal, como também mostrar a relação que os jornalistas que produzem 

informação de carácter cultural mantêm com as fontes de informação, além de dar a conhecer 

a forma como estas influenciam a produção da secção da cultura em dois jornais portugueses 

de referência – Diário de Notícias (DN) e Público.  

Consideraremos, para a análise, as suas edições e não os seus suplementos, por se 

considerar que, além de não constituírem o objeto de estudo deste trabalho, os suplementos 

dariam azo a outra análise, separadamente, que teriam pressupostos distintos e, naturalmente, 

conduziriam a outro tipo de conclusões, desde logo, porque, sendo de periodicidade semanal 

(grosso modo), são produzidos num espaço de tempo maior e com mais espaço para explorar 

qualquer assunto.  

A escolha destes dois meios prende-se com as suas características no seio das publicações 

periódicas em Portugal. Em primeiro lugar, por serem jornais de referência. No caso do DN, 

particularmente, por ser dos diários de maior longevidade e pelo que esse facto representa, tal 

como se confirmará na parte correspondente à apresentação dos meios em análise (no capítulo 

V); depois, porque as próprias transformações que tem sofrido têm-no mantido ativo e sem 

interrupções, o que significa que é um jornal que não se quer perder e no qual se tem apostado, 

não obstante essas transformações por que tem passado, mormente relacionadas com a sua 

administração.  

A escolha destes dois, todavia, supunha, primeiro que as publicações tinham de ser 

necessariamente diferentes e que essas diferenças podem ser enriquecedoras para os resultados. 

Estes meios constituíram-se também como opção, na medida em que abarcam perfis de 

leitores distintos. Ora, sabendo que os conteúdos (todos eles) são produzidos de forma dirigida 

a esses leitores e que estes preconizam esse perfil de leitor, mais uma vez se assume aqui essa 
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dissemelhança como um fator potenciador de conclusões estimulantes e construtivas para este 

campo de estudo. 

A par do interesse pessoal no jornalismo de tipo cultural, há também uma vontade de 

contribui para o aumento da referência de estudos nesta área. Mais, face aos acontecimentos 

recentes que têm impactado todo o setor cultural português, dando conta das suas debilidades 

e de problemas estruturais que afetam o setor, o jornalismo cultural deverá assumir outra 

preponderância. Acredita-se que o jornalismo cultural deve continuar a ter o seu espaço e valer-

se sobretudo da sua capacidade de informar, de difundir conhecimento, de atrair novos públicos 

e de contribuir para o crescimento do interesse pelas temáticas culturais, ainda que a produção 

noticiosa esteja adaptada ao meio que a que se vincula que, por sua vez, tem os seus próprios 

públicos.   

4.2. Objetivos desta investigação 

Os pontos seguintes resumem a análise efetuada, indicando os objetivos fundamentais que 

foram tidos em conta no processo de análise. A saber: 

 

• Definir os conceitos de cultura e de jornalismo cultural; 

• Apresentar a realidade portuguesa em contraponto com outros países Europeus 

relativamente à prática deste jornalismo – estado da questão; 

• Exemplificar a utilização das fontes no Jornalismo Cultural em 2 diários portugueses 

de referência; 

• Entender as relações entre jornalistas e fontes. 

• Para dar resposta a estas questões, haverá duas partes distintas. Na primeira, o espaço 

será destinado à análise empírica desta temática, que considerará: 

• Conceito (s) de Cultura; 

• Conceito de Jornalismo Cultural e sua contextualização em Portugal; 

• Desenvolvimento do conceito de Jornalismo Cultural (objeto, funções, géneros, meios, 

etc.) 

• Contextualização da prática deste jornalismo em Portugal e suas características; 

• Apresentação dos dois diários portugueses escolhidos para esta análise (justificação da 

sua pertinência, enunciação/descrição das suas principais características, levantamento 

das suas principais diferenças, com principal destaque para a secção de cultura). 

4.3. Amostra utilizada e período de análise 

Para a concretização deste estudo, como já enunciado, os jornais em análise foram 

recolhidos de acordo com os seguintes períodos temporais: 

 

• Público: duas semanas aleatórias (sete dias) – a semana nº 2, que compreende as datas 

de 6 de janeiro a 12 de janeiro e a semana número 8, correspondente aos dias 17 a 23 

de fevereiro de 2020, num total de 14 edições. 

• Diário de Notícias: atendendo ao seu carácter semanal, com publicação em banca ao 

sábado, escolheram-se 14 edições, num total de 14 sábados (de janeiro a abril). 
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No caso do jornal Público, a escolha destas semanas foi aleatória, mas pretendeu-se que 

fosse anterior ao surgimento da pandemia provocada pela COVID-1910; desde logo, porque os 

efeitos no setor cultural não tardaram em sentir-se e manifestar-se e os media não foram 

exceção. 

Ainda sobre o Público, é importante ressalvar que este jornal é impresso diariamente e tem 

duas edições de proximidade – Lisboa (vendido a sul da cidade de Coimbra, com destaque para 

as notícias relacionadas com a cidade de Lisboa) e Porto (vendido a norte de Coimbra, 

inclusive, com notícias maioritariamente relativas à Área Metropolitana do Porto). Para esta 

investigação, optou-se por selecionar a edição de Lisboa, mas registe-se que esta orientação 

regional não altera em nada a secção cultural. 

No caso do DN, atendendo à sua extensão temporal, que deriva da sua periodicidade, não 

foi possível usar o mesmo critério enunciado anteriormente, pelo que fica a ressalva de haver 

algumas edições que coincidiram com o período inicial da pandemia, mais precisamente, as 

edições de março e a primeira de abril, pelo que haverá, neste trabalho, uma atenção particular, 

a fim de perceber se há algum impacto causado pela pandemia que possa ter interferido com a 

secção cultural do período mencionado.  

Precisamente pela dimensão desta crise pandémica, todas as redações viram a sua forma 

de trabalhar sofrer alterações abruptas; assim como a agenda que marca o dia-a-dia de qualquer 

redação, pois, a atualidade é, hoje, e desde então, pautada por um tema principal (a pandemia) 

e os seus impactos fazem-se sentir em todas as páginas de uma publicação. No que concerne o 

objeto de estudo desta investigação, esse impacto condicionaria de sobremaneira as secções 

culturais, devido, desde logo, ao cancelamento e adiamento de tantos acontecimentos que, por 

si só, gerariam notícia(s), além das já evidentes influências no consumo.  

Prova disso mesmo são algumas das estatísticas que já se encontram, desde logo, no que 

concerne a circulação dos meios (impresso e digital), conforme pode ler-se num artigo da 

publicação Meios e Publicidade11, que se reporta aos dados mais recentes oriundos da APCT. 

A notícia é esclarecedora:  

 

“Correio da Manhã, Jornal de Notícias e Público (...) venderam em média, 

e no seu conjunto, menos 30.076 exemplares por edição entre os meses de 

Janeiro e Setembro, uma queda na ordem dos 22,9%, que compara com 

quebras a rondar os 7% a 8% registadas nos últimos dois anos. Apesar de 

reacções distintas, na grande maioria dos títulos a tendência de quebra na 

circulação impressa paga foi agravada pelo contexto pandémico, que 

acabou por reforçar igualmente o crescimento da circulação digital paga 

na generalidade dos títulos. (...) Já o Diário de Notícias, apesar de ter tido 

em Março e Abril dois dos três meses com maior volume de vendas em 

banca este ano, regista entre Janeiro e Setembro uma média de 3.466 

exemplares vendidos por edição, o que traduz uma quebra na ordem dos 

38% relativamente à circulação impressa paga obtida em igual período do 

último ano (...).” (Durães:2020) 

 

Depois, deve ser referido também que a pandemia gerou circulação de jornais e maior 

procura, ainda que sem reforço de vendas. Esta referência está relacionada com outros canais 

informais, não legais, mais concretamente, com a reprodução ilegal de jornais e revistas via 

 
10 Em Portugal, o primeiro caso foi noticiado a 5 de março. 
11 Link da notícia: https://www.meiosepublicidade.pt/2020/11/apct-circulacao-paga-impactada-pela-pandemia-apesar-

reaccoes-dispares-os-generalistas/ 
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redes sociais e aplicações de mensagens, em formato PDF, que gerou inclusive uma queixa 

crime por parte do Sindicato de Jornalistas à Polícia Judiciária.12 

O futuro trará, certamente, nas mais diversas áreas de conhecimento, inúmeros estudos 

relacionados com a pandemia. Não constituindo o objeto deste estudo em particular, fica a 

referência, dada a inevitabilidade de a mencionar. 

4.4. Hipóteses 

O presente trabalho de investigação pode ser dividido em duas partes. Na primeira constará 

a revisão de literatura sobre Jornalismo, Cultura, Jornalismo Cultural em Portugal e as fontes. 

Nesta secção, a metodologia utilizada será de carácter qualitativo, através de análise, 

comparação e discussão do tema, com recurso a bibliografia diversa – livros, artigos científicos 

e estudos realizados sobre esta temática, ancorados por dados estatísticos sempre que oportuno. 

Assim se prevê a sustentação teórica deste objeto de estudo, além de servir para certificar as 

posteriores conclusões ou, antes, de as antever, na medida em que a exposição teórica serve, 

desde logo, para antecipar e justificar as conclusões a que a análise dos dois diários portugueses 

vai levar.  

Na segunda parte vai figurar o estudo de caso para entender melhor do problema que, por 

sua vez, constitui a componente empírica desta tese. Aqui serão combinadas abordagens 

qualitativas e quantitativa. Antes de ser apresentada a grelha de análise, aparecerá a 

contextualização dos dois diários escolhidos e a explicação detalhada sobre a escolha deste 

método de investigação, que se justifica com a simplificação da análise, na medida em que 

assim será mais fácil analisar e contrapor os dados, além de ser a forma mais simples de 

esquematizar os catorze exemplares de cada diário. 

A grelha de análise será composta pelos seguintes elementos: número do jornal, data da 

notícia, secção, assinatura da peça, temas, área geográfica e continuidade. Para complementar 

a análise foi feita outra tabela com elementos que permitem uma catalogação formal: data da 

notícia, título, imagem, tamanho (em parágrafos), publicidade cultural e serviços fixos. Esta 

última categoria é relativa à divulgação de eventos e informações sobre os mesmos ou espaços 

reservados à crítica (música, cinema, etc.). Note-se que, havendo a possibilidade de consultar 

os repositórios dos periódicos considerados em formato a digital, a grelha é ajustada a estes 

dados. Na prática, informação como o número de capa não é, aqui, fundamental. A pesquisa 

dum motor de busca pelo conteúdo ou parte neste em cada notícia permite a identificação da 

sua origem, dado que cada entrada corresponde a endereços permanentes. A identificação 

unívoca de cada notícia fez-se pelo recurso à data de publicação e pelo número de página, tendo 

sido preservada, em todos os documentos, a paginação existente: 

 

 
12 Conforme pode ler-se em https://www.publico.pt/2020/05/07/sociedade/noticia/pj-investiga-partilha-ilegal-jornais-

sequencia-queixa-sindicato-jornalistas-1915618. 

https://www.publico.pt/2020/05/07/sociedade/noticia/pj-investiga-partilha-ilegal-jornais-sequencia-queixa-sindicato-jornalistas-1915618
https://www.publico.pt/2020/05/07/sociedade/noticia/pj-investiga-partilha-ilegal-jornais-sequencia-queixa-sindicato-jornalistas-1915618
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Figura 3 - DN: Exemplo de Paginação Eletrónica 

 

 

Figura 4 – Público: Exemplo de Paginação Eletrónica 

Com efeito, foram recolhidos 14 dias de publicações, sendo que, na primeira semana, os 

jornais escolhidos foram alternados (dia sim, dia não) e, na segunda semana, foram seguidos.  

Segue-se a terceira parte, destinada à análise dos conteúdos das notícias, ou seja, primeiro 

aparecerão as grelhas, preenchidas com as informações retiradas dos jornais, e a exposição dos 

resultados. A parte quatro será para o levantamento das conclusões e sua interpretação. 

Este trabalho realizar-se-á sob um enfoque analítico-interpretativo, a partir da leitura de 

literatura científica e do estudo de caso. Com esta análise e, para cumprir os objetivos a que 

esta investigação se propõe, as hipóteses a verificar são:  
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1. A secção de cultura dos dois jornais é semelhante na generalidade dos critérios 

constantes na grelha em análise. 

2. Os temas retratados nas secções culturais pelos dois meios em análise são, no 

essencial, os mesmos. 

3. Todas as peças estão assinadas por um jornalista. 

4. As fontes utilizadas na secção de cultura são quase sempre as mesmas, o que 

mostra a existência de uma rede de fontes de referência, na sua maioria 

institucionais. 

4.5. Metodologia 

Relativamente à metodologia utilizada nesta investigação, haverá uma primeira parte 

destinada ao enquadramento teórico das temáticas em análise nessa investigação: começa-se 

pela incursão em jornalismo cultural, que vai, desde as conceções de cultura, à origem da 

indústria cultural, passando pelas pelos estudos culturais e pelas indústrias criativas, até à 

chegada do jornalismo cultural em Portugal. A investigação prossegue com a incursão nesta 

variante jornalística por forma a conhecer os seus antecedentes, até chegar às suas principais 

particularidades e tendências, plasmadas, oportunamente, em dados estatísticos relevantes.  

Dentro deste marco teórico, haverá ainda espaço para um mapeamento dos principais 

grupos de media portugueses, por forma a fornecer um espaço de compreensão e de 

contextualização macro dos meios em análise. Para terminar esta primeira parte, o capítulo III 

está dedicado inteiramente às fontes de informação, começando pela habitual e sustentada 

resenha histórica, passando pelos tipos de fontes, para assim chegar àquilo que se supõe que 

sejam as fontes mais utilizadas na produção cultural, que abrirá caminho para o estudo de caso 

e para a segunda parte desta investigação. 

Nessa segunda parte, após a enunciação dos tópicos habituais do estudo, quanto ao seu 

objeto, objetivos, amostra, hipóteses e metodologia utilizada, passar-se-á ao estudo de caso 

propriamente dito, realizando duas tarefas. A primeira, consiste numa apresentação consistente 

dos dois meios em análise – Público e Diário de Notícias, ambos na vertente impressa – onde 

figurarão detalhes como: a sua fundação, principais características e composição dos seus 

cadernos. A segunda tarefa expõe a grelha de análise utilizada simultaneamente nos dois meios. 

A grelha é baseada no protocolo analítico proposto por Norman Fairclough e, 

concomitantemente, em alguns elementos da Análise Crítica do Discurso (ACD). A ACD é 

uma derivação da Análise de Discurso e foi desenvolvida no final do século XX por autores 

como Chouliaraki, Fairclough ou Van Dijk. Fairclough (1995) levanta questões pertinentes 

sobre o trabalho precursor dos “Linguistas Críticos”, referindo que era ignorado as práticas 

interpretativas das audiências. Por outras palavras, Fairclough declina a ideia de que a 

audiência e leitores interpretam um texto da mesma que um analista. O enfoque foi colocado 

nos elementos textuais existentes. A escolha deste método de investigação justifica-se por 

garantir a análise de um conjunto de dados de dimensão significativa, de uma forma que 

permitat a cabal resposta da pergunta de partida e hipóteses de investigação, sempre que 

necessário com a explicitação dos dados que deram origem aos resultados. Outra crítica de 

Fairclough remete para a dimensão da intertextualidade da análise do texto. Na sua ótica, será 

importante conferir a devida atenção para as propriedades de nível-superior de textos integrais. 

A sua aproximação, de índole crítica, visa a relação entre os “micro” eventos e as estruturas 

“macro”, estas últimas que operam como condições e produto de elementos micro, rejeitando 

barreiras rígidas no estudo de elementos “micro” (de que o estudo do discurso é parte) e o 

estudo de elementos “macro” (p.28). 
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O modelo de análise é baseado num protocolo analítico já referido. A unidade de análise 

são peças jornalísticas13 de secções de culturas dos periódicos referidos. Tal protocolo é 

especialmente útil porque permite abarcar, como referido, vários níveis de análise, de forma 

sistemática, que vão desde os elementos mais descritivos/factuais e passíveis de processamento 

quantitativo (e.g. publicação, autor, data, entre outros), até a campos de cariz aberto, para uma 

interpretação (crítica) dos conteúdos existentes e sua análise em detalhe14. Uma vez mais, 

referir que o protocolo foi devidamente ajustado ao tema, aos materiais em análise, e aos 

suportes (digitais) utilizados. Segue-se a implementação da grelha e análise de dados com 

recurso ao software MAXQDA. Através desta aplicação, foi possível quer o processamento 

quantitativo dos dados, quer a leitura aprofundada dos mesmos e sua interpretação para garantir 

uma dimensão crítica da análise.  

De acordo com as indicações, existiu um escolha do estudo de caso como método de 

análise e esta escolha afigurou-se, não só, como sendo aquele que mais se ajustava à análise a 

que este trabalho se propõe, mas também pelo facto de este ser um método robusto e muito 

utilizado em investigações jornalísticas de carácter sociológico. Neste caso, trata-se de uma 

análise de conteúdos, cujos dados quantitativos e qualitativos permitirão inferir conclusões e 

atestar afirmativa ou negativamente as hipóteses de trabalho. Como explica Gonçalo Pereira 

Rosa, “a investigação sociológica do jornalismo dispõe, assim, de recursos metodológicos 

complementares, que unem a análise (externa) dos textos impressos pelos jornais ou emitidos 

pelas rádios e televisões a mecanismos (internos) de compreensão das rotinas jornalísticas e da 

ação dos agentes exteriores (as fontes) no complexo processo negocial que caracteriza a 

definição e redação de textos jornalísticos.” (Rosa:2006) 

De acordo com a mostra apresentada e justificada, optou-se por analisar as notícias de 

acordo com os seguintes parâmetros: número de edição, número de notícias, data da notícia, 

secção (que é sempre a mesma, cultura), assinatura da peça, área geográfica, temas e 

continuidade. 

No que respeita à aplicabilidade de cada parâmetro de análise, o objetivo e a 

funcionalidade de cada um é: 

 

• A data de publicação e número de página – para identificação e localização temporal. 

Esta informação foi carregada diretamente no nome dos documentos analisados;  

• Número de notícias na secção – comparar a quantidade/ variedade da produção 

noticiosa; quem escreve mais notícias; 

• Título da notícia: para sua identificação unívoca; 

• Tema da notícia: música, literatura, cinema, outras artes. 

• Género: notícia, crónica, artigo de opinião, entre vários outros. 

• Área geográfica a que se refere o artigo, concretamente se a maioria dos eventos 

noticiados ocorre nas principais cidades portuguesas (âmbito nacional), ou se referem 

a eventos internacionais; 

• Assinatura da peça – quem escreve, normalmente, nesta secção? A maioria das peças 

está assinada? As fontes utilizadas são quase sempre as mesmas? 

• Referência temporal do conteúdo: atualidade/ acontecimento passado/ acontecimento 

futuro (por acontecer); 

 
13 Referem-se peças jornalísticas como terminologia para abarcar um número alargado de formatos, nem 

sempre limitados ao formato dominante de notícia. 
14 Tratando-se de suplementos de cultura, não foi tida como fundamental a ideia de “agenda oculta” que é proposta por 

Fairclough para a ACD. A estratégia visou, sobretudo, o trabalho facultado, a identificação de fontes e sua avaliação. Para 

uma verificação desta dimensão de “agenda oculta”, conf. Fairclough (1989), Language and Power. London: Longman. 
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• Dimensão – número de palavras de cada notícia. Este elemento foi mensurado através 

da aplicação MAXQDA15; 

• Imagem – todas as notícias estão acompanhadas por fotografia? As que têm são 

as de maior destaque? 

• Autoria – peça assinada? Na base de dados, é indicado o nome do(s) autores(es); 

• Fonte de informação: é mencionada a fonte no texto? 

Deste modo, trata-se de proceder à observação destes tópicos para compreender o 

funcionamento da secção de cultura, para saber como é veiculada essa informação. Recorde-

se que cada jornal tem o seu público-alvo e este público é aquele que “faz” o jornal, da mesma 

maneira que quem o elabora, se direciona para esse público.  

Em suma, trata-se da tal relação de reciprocidade que caracteriza todas as formas de 

jornalismo, sem esquecer a preponderância que adquire a forma como se diz, como se escreve. 

Como refere Gadini, “O ‘modo de dizer’ é fundamental na leitura e análise crítica de um 

produto cultural. É nessa perspectiva que o jornalismo cultural se mostra como (um quase) um 

sinónimo de crítica das expressões, eventos, e situações da cultura, na maneira (e proporção) 

em que não se limita a informar.” (s.d:20) 

Para compreender estas questões, e antes de se proceder à exposição das grelhas 

preenchidas, julgou-se pertinente fazer uma apresentação dos dois jornais escolhidos, para 

contextualizar de maneira mais eficaz o estudo, através das características intrínsecas de cada 

um deles. 

Assim, o protocolo analítico plasmar-se-á na seguinte grelha, sendo que, cada item, 

corresponde a um critério de análise passível de análise: 

 

Descrição 

Periódico, data e página (através do nome estabelecido no documento, e.g. 

“DN_20200104_50” ou “Publico Lisboa-20200106_30”) 

Nº de peças na secção 

Título da notícia 

Género (ex. notícia, editorial, opinião, etc.) 

Tema: música, literatura, cinema, outras artes. 

Área geográfica (i.e. nacional/internacional) 

Referência do conteúdo: atualidade / passado/ futuro 

Dimensão (nº de palavras) 

Imagem 

Autoria 

Fonte de informação (fonte oficial, fonte não oficial, fonte não especificada) 

Tabela 2 - Grelha de Análise (Elaboração Própria) 

 
15 Tratando-se de arquivos em formato PDF, é possível que a mensuração do número de palavras esteja 

sujeita a pequenas oscilações por via das limitações técnicas que se associam a este tipo de ficheiros, 

concretamente no tocante à sua formatação. Nesse sentido, referir que para todos os documentos foi utilizado o 

mesmo procedimento para garantir a necessária coerência. O objetivo desta variável é identificar tendências 

fundamentais, não requer precisão significativa. 
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Pela grelha apresentada, é possível de verificar que esta análise terá dois níveis distintos, 

mas complementares. Por um lado, haverá espaço para a agregação de informação descritiva, de 

nível macro, que permita uma caracterização geral das notícias recolhidas. Por outro, sempre 

que útil, haverá lugar para uma análise mais minuciosa, de nível micro, que versará uma análise 

crítica dos conteúdos facultados nas notícias. Isto será importante para não apenas caracterizar 

a realidade do jornalismo cultural, como demarcar eventuais diferenças ou pontos de contacto 

entre publicações. Na imagem seguinte, é possível verificar a transposição da grelha de análise 

e implementação com recurso à aplicação MAXQDA através da funcionalidade “Variáveis de 

Documento”, neste caso visualizada através de folha de cálculo: 

 

 

Figura 5 - Grelha de Análise 

 

Ainda sobre a metodologia, referir que a utilização de técnicas estritamente quantitativas 

não permitiria uma boa resposta à questão de partida proposta e hipóteses associadas, e sobretudo 

inviabilizariam uma análise crítica do jornalismo cultural. Pontualmente, na caracterização do 

setor, será importante apresentar estatísticas descritivas, assim como para explicitação do 

conjunto de dados a analisar ou os resultados agregados obtidos. 

Contudo, para este trabalho, haverá uma opção pelo recurso à análise de informação rica, 

não estruturada, através de uma metodologia qualitativa, algo aqui possível, porque o corpo de 

dados a analisar é limitado, com uma extensão passível de controlo prévio. No ponto relativo à 

metodologia serão explicitadas em todo o detalhe as diferentes tarefas executadas e as aplicações 

utilizadas. 
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CAPÍTULO V – ESTUDO DE CASO 

5.1. Apresentação dos meios em análise – Público e Diário de Notícias 

Por forma a contextualizar a análise a que este trabalho se propõe, segue-se primeiramente 

uma descrição dos dois jornais em análise - Público e Diário de Notícias. 

Começando pelo jornal Público, trata-se de um dos principais diários portugueses de 

referência, fundado em 1989, que se publica desde o ano de 1990 (primeira edição lançada a 5 

de março). Foi fundado por dois ex-diretores do semanário Expresso – Vicente Jorge Silva e 

Jorge Wemans – e três jornalistas. À luz da época, este jornal pretendia romper com os cânones 

dos seus semelhantes, através de inovações no formato, nos conteúdos e suplementos. Em 1991 

integrou World Media Network (uma associação de diversos jornais de referência no mundo, 

com a qual publicou vários suplementos especiais e colecionáveis, do qual fazem parte jornais 

como El País, Die Zeitung, Libération). 

A título de curiosidade, o Público foi o segundo jornal a ter página web (antecedido pelo 

Jornal de Notícias), que viria a originar o Público Online, em 1995, cujo investimento trouxe 

dezenas de prémios (European Newspaper Award, em 2013, e o Prémio de Design ÑH, em 

2014). 

Do ponto de vista cultural, este jornal foi pioneiro no que respeita a distribuição de 

produtos culturais, característica que mantém ainda hoje; pertence a um dos maiores grupos 

económicos do país – Grupo Sonaecom, SGPS, AS, a sua sede é em Lisboa e o seu diretor 

atual é Manuel Carvalho. O jornal tem um custo de 1,30€ durante a semana e 1,70 ao fim de 

semana. O jornal é impresso diariamente e tem duas edições – Lisboa e Porto, cada uma, com 

uma secção correspondente. A tiragem atual ronda 23.435 exemplares. 

Quanto à sua estrutura, este jornal é composto pelas secções e suplementos que se indicam 

na tabela seguinte: 
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Seção 
Descrição 

Destaque 
Como o nome indica, este é um espaço dedicado a um tema de 

destaque do dia. 

Espaço 

Público 

Duas páginas preenchidas com o editorial, rubrica “Cartas ao 

Diretor”, cartoon, efeméride do dia, citação, artigos de opinião de 

personalidades de áreas distintas (política, economia, educação, etc.). 

 

Política 

Principais temas políticos que marcam a atualidade do país, artigo 

de opinião e breves. 

Sociedade 
Espaço dedicado temas relacionados com educação, saúde, justiça, 

entre outros, que marcam a atualidade portuguesa. 

Local 

O diário tem duas versões – Lisboa e Porto. Exatamente iguais; nesta 

secção, o leitor por optar por notícias generalizadas, nacionais ou 

internacionais e, na versão Porto, encontrará noticias sobre esta região. 

Mundo 
Espaço dedicado às principais notícias que marcam a atualidade 

mundial. 

Economia 
Secção destinada às notícias que marcam a atualidade económica 

nacional, com artigo de opinião. 

Ciência Cobre artigos sobre descobertas, investigações, política científica, 

Cultura 
Artigo maior de áreas diversificadas (dança teatro, música, etc.), 

política cultural, 

Classificados Espaço destinado à publicação de editais e ou anúncios. 

Sair 
Cartaz com estreias de cinema, cinemas, música, teatro, exposições, 

farmácias 

Ficar 
O que ver na TV – cinema, documentários, infantil, jogos e 

meteorologia 

Desporto 
Espaço dedicado ao desporto nacional, nomeadamente futebol, com 

artigo de opinião e secção de breves de outras modalidades/países. 

Bartoon 
“Tira” humorística do cartoonista Luís Afonso, produzida há 25 

anos, seguido de artigo de opinião. 

Suplementos em papel e online 

Fugas 
Espaço destinado ao lazer, a cidades, passeios, hotéis, gastronomia, 

vinhos e automóveis; publicado ao sábado. 

 

P2 

Caderno dedicado a grandes reportagens, com entrevistas, crónicas, 

jogos, agenda cultural, cinema, programação de televisão, meteorologia. 

Publicado ao domingo. 

P3 

Secção dedicada ao público mais jovem, muito ligada ao Ensino 

Superior, com artigos de variadas temática – ambiente, arquitetura, 

animais, vídeo, fotografia, artigos de opinião, entre outros. 
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Ímpar 
Espaço dedicado às seguintes secções: bem-estar, Alimentação, 

Relações, Moda, Beleza, Casa, Pessoas e Pares 

Inimigo 

Público 

Suplemento dedicado ao humor e à sátira da vida política e social, 

publicado à sexta-feira. 

Ípsilon Suplemento cultural semanal, publicado à sexta-feira. 

Cidades 
Atualidade baseada em acontecimentos de qualquer cidade 

nacional. 

Tabela 3 - Jornal Público - Secções 

 

Antes da apresentação de dados atualizados relativos à circulação e à representação destes 

meios no seio das publicações periódicas portuguesas, segue-se uma apresentação do Diário 

de Notícias (DN). 

Este foi o primeiro jornal, o primeiro diário português e a sua fundação remonta a 1864., 

por Eduardo Coelho. É uma publicação repleta de simbolismo, na medida em que pela redação 

passaram nomes sonantes da cultura portuguesa, como Fernando Pessoa, o seu pai e o Nobel 

José Saramago. Sediado em Lisboa, é, desde 1991, propriedade privada (na altura, do grupo 

Lusomundo), hoje, da empresa Global Media Group; a sua tiragem ronda os 15.750 

exemplares. O seu diretor-geral editorial é Domingos Andrade e tem um custo de 3€.   

Sobre este jornal, há mais dois pormenores que fazem toda a diferença, não só na 

compreensão da sua história, passada e presente, como também no entendimento do impacto 

do estado atual do jornalismo.  

O primeiro, é relativo ao encerramento do suplemento cultural que o DN teve em banca 

entre 1996 e janeiro de 2006, que se dedicava com afinco à literatura, à música, à política, ao 

lifestyle, aos vinhos e à gastronomia, turismo e viagens, também a figuras públicas, para além 

da música e do teatro. Seguidamente, o DN manteve produtos culturais, que refletiam as 

mudanças sucessivas de direção e de orientação editorial, o que, naturalmente, afetou a 

produção de notícias de cultura, mormente, no tipo de notícias, com uma consequência 

inevitável, que viria a marcar o período entre 2008 e 2012 – o DN deixa de ter suplemento 

cultural. Hoje, o mesmo cenário repete-se, restando a seção do jornal semanal que 

(retro)alimenta a edição online do mesmo. 

Depois, a partir de 1 de julho de 2018, este jornal deixou de ser publicado diariamente em 

papel, para passar a ser essencialmente digital, o que se traduziu numa única edição semanal 

em papel, apenas ao sábado, que inclui o suplemento Dinheiro Vivo. Diariamente, os leitores 

têm apenas acesso a uma paywall (implica, portanto, uma subscrição paga para aceder aos 

conteúdos). 

Será oportuno também deixar registado que, tal como pode deduzir-se por esta alteração 

de periodicidade, depois de anos com edição diária, que esta decisão decorre das 

transformações por que este jornal tem passado, assim como o grupo onde se insere.  

Nesse sentido, em novembro passado, o DN “procede a mudanças na estrutura editorial 

dos seus títulos. Alterações que visam criar uma estrutura mais leve e ágil, com uma visão 

integrada das diferentes plataformas, capaz de liderar um processo de mudança que assegure a 

entrada numa nova fase do grupo, com um projeto de crescimento e de futuro", diz o 

comunicado da administração do GMG [Grupo Global Media].”16 

Também na direção do jornal houve mudanças, passando Rosália Amorim a ser a nova 

diretora do DN (que vinha do Dinheiro Vivo, publicação pertencente ao mesmo grupo, onde 

 
16 Notícia publicada no dia 09/11/2020, na página online da publicação - https://www.dn.pt/cultura/rosalia-amorim-e-a-

nova-diretora-do-dn-e-ha-mais-mudancas-na-gmg-13016662.html. 

https://www.dn.pt/cultura/rosalia-amorim-e-a-nova-diretora-do-dn-e-ha-mais-mudancas-na-gmg-13016662.html
https://www.dn.pt/cultura/rosalia-amorim-e-a-nova-diretora-do-dn-e-ha-mais-mudancas-na-gmg-13016662.html
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estava desde 2016). Fruto desta mudança, foi avançado que a atual administração manifestou 

vontade em que o DN volte às bancas como jornal diário no dia 29/12, data em que a publicação 

comemora mais um aniversário.  

 

 

Secção Descrição 

Atualidade 

 

Ocupa as primeiras páginas do jornal, com notícias da atualidade 

nacional e internacional. 

Poder Integra a edição de sábado, dedicada à política nacional. 

Opinião 

Espaço dedicado a artigos de opinião de personalidades distintas da 

sociedade portuguesa. Repete-se este espaço mais noutras páginas do 

jornal. 

Vida e  

futuro 

Espaço dedicado a atualidades que impactam a sociedade, com 

recursos a reportagem ou entrevista.  

Mundo 
Secção dedicada aos temas que marcam a atualidade de qualquer outro 

país. Inclui artigo de opinião. 

Desporto As notícias dedicadas à generalidade das modalidades desportivas. 

Urbano  Espaço dedicado à cultura. 

Suplementos em papel e online 

Dinheiro 

Vivo 

Existe online e, ao sábado, é lançado em papel com a edição do DN 

de sábado, dedicado à Economia e Finanças.  

DN Life 
Revista mensal dedicada a temas de família, saúde, comportamento e 

bem-estar. 

DN Ócio Revista mensal, dedicada ao setor premium e do luxo. 

DN Insider Revista mensal dedicada às áreas tecnológicas e digitais. 

Tabela 4 - Diário de Notícias - Secções 

 

Outro fator que poderá indiciar outras características de um jornal é a sua tiragem e a sua 

circulação. Como acontece com qualquer publicação, tanto o Público como o DN já passaram 

por momentos em que viram os seus exemplares a baixarem as tiragens, pesem as tentativas de 

fazer face a estas oscilações.  

Para uma interpretação completa destes dois meios em análise nesta tese, atente-se no 

gráfico abaixo, relativo à circulação impressa e digital que, de imediato, suscita três 

observações:  

 

 



 

72/235 

 

Figura 6 - Circulação total impressa e circulação total paga (2020) (Fonte: APCT-

Boletim Informativo Jan/Dez (2008-2019). Edição: OberCom) 

 

1. Há uma diferença considerável na circulação17 nos dois meios, sendo O Público 

aquele que tem valores superiores, tanto na circulação impressa paga como na 

circulação digital paga. 

2. Independentemente da evolução destes dados nos dois meios, os valores são 

superiores na circulação impressa paga18 e não na digital.  

3. O segundo trimestre foi aquele em que, nos dois meios, a circulação digital para e a 

circulação impressa paga registou maiores descidas. (Por certo, devido aos efeitos 

económicos da pandemia que afetou o rendimento das famílias.) 

 

Com base nos dados referidos até aqui, a diferença entre estes dois meios torna-se 

progressivamente mais evidente. Aprofundando estes dados, para uma análise detalhada e 

sustentada dos indicadores de desempenho da imprensa portuguesa nos últimos 10 anos, 

recorreu-se ao relatório da Obercom, de outubro de 2020, intitulado Media em Portugal – 

Análise ao desempenho dos media, de onde, relativamente circulação impressa, se extraiu o 

seguinte gráfico19: 

 

 

 
17 O termo circulação é referente à quantidade de exemplares de jornais e revistas, em média, por pessoa, 

que são impressos e colocados no mercado; 
18 Circulação impressa paga resulta da soma das assinaturas com as vendas mais as vendas em bloco.  
19 Fonte: APCT-Boletim Informativo Jan/Dez (2008-2019). Edição: OberCom.  
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Figura 7 - Evolução da circulação impressa paga (Fonte: Relatório OberCom Media 

em Portugal - Análise ao desempenho dos media, 2020)  

 

De entre as constatações possíveis, relevem-se os seguintes dados: 

1. A descida dos valores de circulação impressa paga é extensível a todos os títulos em 

análise; 

2. O valor máximo de circulação impressa paga na maioria das publicações verificou-

se em 2008;  

3. Relativamente aos meios em análise, observa-se que foi apenas em 2008 que Diário 

de Notícias (DN) e Público registaram os valores mais elevados de leitura. Até 2019, 

esses valores desceram significativamente, embora, no caso do Público, os valores 

de circulação impressa paga conheçam valores consideravelmente acima do DN; 

4. O ano de 2011 denota uma quebra mais acentuada, cuja causa assenta, sobretudo, no 

período de austeridade vivido também em Portugal e que implicou um resgate, com 

consequências diretas no poder de compra dos portugueses. 

Depois, concretamente em relação às tiragens20, ressalvando a exceção das 12 subidas, o 

cenário mais frequente é de descida, conforme ilustra o gráfico abaixo: 

 

 
20 Fonte: APCT-Boletim Informativo Jan/Dez (2008-2019). Edição: OberCom. 
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Figura 8 - Evolução anual das tiragens de cada publicação (Fonte: APCT-Boletim 

Informativo Jan/Dez (2008-2019). Edição: OberCom)  

 

Uma vez mais, reportando-se a análise aos meios em questão, extraem-se as seguintes 

observações: 

• O ano de 2011 é o único em que, perante a tendência decrescente, o DN regista um 

aumento, sem nunca, apesar disso, igualar os valores de 2008; 

• No caso do Público, essa quebra foi constante; 

• Também neste indicador, é o Público regista valores superiores, estando o DN num 

patamar inferior, o que acentua as diferenças entre as duas publicações. 

Não obstante, é crucial ter em conta que “A intensificação da produção, disseminação e 

consumo de notícias no formato online veio trazer um grande desafio aos formatos físicos, que, 

ao longo do tempo, têm assim perdido tração. No período 2008-2019, o Diário de Notícias 

lidera destacado as perdas em circulação impressa paga, provavelmente como resultado de uma 

mudança estratégica que levou a direção do DN a acabar com as edições impressas aos dias de 

semana.”(OberCom - Observatório da Comunicação:2020)  

Logo, chega-se ao momento em que se torna natural abordar a componente digital, para 

daqui inferir mais algumas conclusões do momento que o setor da imprensa atravessa, 

começando, por apresentar mais um gráfico do mesmo relatório, que apresenta as assinaturas 

digitais por publicação entre 2018 e 201921:  

 

 
21 Fonte: APCT-Boletim Informativo Jan/Dez (2008-2019). Edição: OberCom.  
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 Figura 9 - Assinaturas digitais por publicação, 2018 e 2019 (APCT-Boletim 

Informativo Jan/Dez (2008-2019). Edição: OberCom 

 

Ainda que o digital seja absolutamente incontornável para garantir a existência e 

manutenção de um meio de comunicação social, a verdade é que, grosso modo, o digital (ainda) 

não compensa a descida dos números assistidos no formato impresso; pelo contrário, “Apesar 

de o volume de assinaturas digitais ter estado a subir ao longo dos últimos anos, esta subida 

ainda é, em muitos casos, praticamente residual, não conseguindo acompanhar o decréscimo 

acentuado da venda de jornais no formato físico.” (idem)  

Sobre os meios em análise, constatou-se o seguinte:  

 

“Das publicações analisadas, apenas o jornal Público e o semanário 

Expresso parecem ver crescer sustentadamente o número das suas 

assinaturas digitais. No caso do Diário de Notícias (...), o decréscimo do 

número de assinaturas digitais, que já não era elevado em 2018, e que 

passou para cerca de metade em 2019, pode ser um sinal de perda de 

leitores no formato físico, extinto, que não foi acompanhado pelo ganho 

de subscritores online, até porque a tendência, referem os últimos relatório 

do Digital News Report Portugal, é para os portugueses optarem por não 

pagar por notícias online. Assim, será de supor que, no caso do Diário de 

Notícias, os seus tradicionais leitores no formato físico, ao invés de terem 

transitado para o universo das assinaturas digitais do mesmo jornal, 

poderão ter-se transferido para o formato físico de outras publicações 

concorrentes, nomeadamente o Público que, de entre todos os jornais 

diários analisados, é aquele que, para o período 2018-2019, regista a 

menor queda da circulação impressa paga.” 

 

Daqui se pode deduzir que a transição para o digital, com base nos dados apresentados 

anteriormente, tem ainda um longo caminho a percorrer, primeiramente, por uma adaptação 

que ainda não é transversal às gerações; pelo contrário, faz depender qualquer evolução nesse 

sentido a uma adaptação aos leitores e aos potenciais novos leitores. Neste sentido, o 

pensamento de Piza vem, uma vez mais, oportunamente lembrar que “Cada publicação da 
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imprensa tem um público-alvo e deve se concentrar em falar com ele, sem abrir mão de tentar 

contribuir com sua formação, com a melhoria do seu repertório.” (Piza:2007)  

Talvez este conjunto de constatações esteja na base das intenções do Diário de Notícias, 

conforme se dará conta mais à frente, na análise mais detalhada deste meio. 

5.2. Apresentação da metodologia e técnicas de análise 

Conforme previamente avançado, o estudo de caso que se segue emprega uma 

metodologia mista, o que resulta na combinação técnicas quantitativas e técnicas qualitativas. 

A grelha de análise foi implementada com recurso a aplicações informáticas. Após a recolha 

das notícias, foi requerida uma curadoria preliminar dos dados a tratar, depois de analisados 

todos os procedimentos requeridos para esse efeito (Corti et al., 2011). Cada notícia foi extraída 

e gravada em arquivos individuais em formato Portable Document Format (“.PDF”), 

preservando-se os ficheiros originais e suas características, incluindo o Reconhecimento Ótico 

de Caracteres (ROC). 

 

 

Figura 10 - Público: Exemplo de paginação da versão digital 

 

Pelos critérios definidos, depois de processados os dados em bruto, foram obtidas 81 

notícias correspondentes, por isso, a 81 ficheiros individuais (N=81). Estes ficheiros 

representam os dados a ser tratados posteriormente. Cada documento contém uma ou mais 

páginas. A agregação ou desagregação dos arquivos PDF foi realizada com recurso ao 

programa PDFTK Builder. Na prática, se uma página do periódico continha mais do que uma 

notícia, o documento foi copiado tantas vezes quanto o número de notícias detetado, sendo 

atribuídas designações sequenciais para os ficheiros. Já as notícias que incluíam mais de uma 

página, viram os seus ficheiros concatenados, formando um único ficheiro/documento. O 

versionamento e renomear de ficheiros foram completados de acordo com protocolos 

recomendados para a gestão de dados de investigação22, garantindo-se uma gestão otimizada. 

 
22 Verificar, por exemplo, boas-práticas para gestão de ficheiros (https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-

data/format/organising.aspx) ou versionamento (https://library.stanford.edu/research/data-management-

services/data-best-practices/data-versioning).   

https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data/format/organising.aspx
https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data/format/organising.aspx
https://library.stanford.edu/research/data-management-services/data-best-practices/data-versioning
https://library.stanford.edu/research/data-management-services/data-best-practices/data-versioning


 

77/235 

Na figura seguinte, é possível verificar um dos lotes de ficheiros gerados, já com a necessária 

catalogação:  

 

 

Figura 11 - Processamento de Dados - Exemplo de Documentos Obtidos 

 

Foi, depois, gerado um ficheiro de projeto em MAXQDA 2020 (“.mx20”) onde foi 

organizada toda a informação e carregados todos os ficheiros PDF, assim como documentos 

supletivos para apoiar todo o processo de análise. Este programa é especialmente indicado para 

tarefas de análise de imprensa, permitindo, por exemplo, a abertura direta de arquivos PDF, 

assim como a execução de operações diretamente sobre estes arquivos23 (Kuckartz, 2014; 

Kuckartz & Rädiker, 2019). Foi analisada a orgânica da aplicação para se garantir a melhor 

resposta possível aos objetivos deste trabalho.  

Na prática, significa uma parametrização de todos os elementos para resposta às questões 

de investigação. Os documentos são organizados em 4 janelas fundamentais, onde são 

realizadas a maioria das operações, incluindo a abertura e leitura dos ficheiros através de um 

“Visualizador de Documentos”, que tem um funcionamento em tudo semelhante a um 

navegador da Internet ou leitor de PDF: 

 

 
23 Dado o escopo desta análise, optou-se por operar sobre os ficheiros diretamente. Cada documento poderia, 

por exemplo, ser convertido em texto puro caso fosse requerida um processamento quantitativo aprofundado da 

informação textual. 
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Figura 12 - Vista geral MAXQDA 

 

Na Lista de Documentos, foram organizados todos os documentos (i.e., ficheiros) a 

analisar já depois de devidamente processados e renomeados. Foram criadas pastas para 

organizar tais documentos. Estas pastas são importantes para o processo de tratamento dos 

dados, já que permitem estabelecer critérios de análise (e.g. comparação entre grupos de 

documentos). Na figura seguinte, é possível verificar a disposição dos elementos referidos no 

programa: 

 

 

Figura 13 - Organização de documentos em MAXQDA 

 

As operações de pré-processamento de dados e de catalogação dos ficheiros com recurso, 

por vezes, a metadados, foram complementadas com recurso a Microsoft Excel (“.xlsx”). Neste 
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último, pela complementaridade que garante, foi possível realizar operações sobre o lote de 

ficheiros gerado, otimizando a sua gestão, já depois de integrado/reintegrado em MAXQDA. 

Estas operações incluíram versionamento, renomear de ficheiros, alteração de campos, 

modificação de valores de células, extração de valores, duplicação de valores, ou concatenação 

de campos, tal como exemplificado seguidamente: 

 

 

Figura 14 - Modelo de Dados Microsoft Excel - Processamento de Variáveis 

 

A grelha de análise foi transposta recorrendo ao Sistema de Códigos (SdC) do programa e 

às Variáveis de Documento. Estas variáveis permitem uma catalogação ajustada de todos os 

elementos. É possível albergar variáveis nominais, assim como campos quantitativos, 

incluindo variáveis de escala. No SdC, é possível uma codificação livre dos dados, assente na 

sua interpretação e na leitura aprofundada. Aqui é possível codificar entradas textuais e depois 

migrar para outros formatos – foi o caso do título das notícias: 
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Figura 15: Exemplo de codificação dos títulos das notícias em MAXQDA 

 

Estes títulos ficaram depois disponíveis em formato tabulado. Esta é aliás uma regra do 

programa, que permite, quase sempre, a compilação dos resultados em tabelas: 

 

 

Figura 16 - Segmentos codificados em MAXQDA 

 

Já as VdD, tal como já referido, permitem a construção de um sistema de catalogação 

formal do repositório dos dados em consonância com os critérios de análise definidos para este 

trabalho. Na prática, a Grelha de Análise é transposta para esta componente do programa, sendo 
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possível a importação ou exportação de dados tabulados em qualquer momento. A Lista das 

Variáveis gerada é apresentada na figura e inclui variáveis de sistema, que surgem assinaladas 

a vermelho: 

 

 

Figura 17 - Lista de Variáveis em MAXQDA 

 

A partir da ferramenta atrás apresentada, é inserida toda a informação da grelha que não 

está sujeita a alteração subsequente (e.g. data, versão, autoria, fonte de informação). Tal é 

completado através de um Editor de Dados, em que cada linha corresponde a um documento e 

que permite que valores das células possam ser revistos ou atualizados em qualquer momento, 

assim como a integração de dados provindos de outras aplicações. Essa foi a regra que presidiu 

à distribuição de informação no programa, tal como demonstrado na figura seguinte: 
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Figura 18 - Exemplo do preenchimento da Grelha e Análise em MAXQDA 

 

No final, a grelha obteve a seguinte disposição: 

 

 

Figura 19 – Grelha de Análise completa em MAXQDA 

 

Em MAXQDA, foram, então, asseguradas as operações de análise qualitativa (e.g. 

codificação manual dos dados), assim como o seu processamento quantitativo, que incluiu a 

obtenção de estatísticas descritivas e a obtenção de diagramas e representações gráficas de 

resultados que serão reportadas no ponto seguinte. O MAXQDA opera como uma base de 

dados, permitindo a realização de consultas avançadas (i.e., queries) e pesquisas avançadas ao 

conjunto de dados (e.g. pesquisa por termos-chave, codificação automática). Tal permite a 

implementação das questões de investigação e o teste das hipóteses com recurso facilitado aos 
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dados, inclusive com recurso a operadores lógicos e operações sobre conjuntos (e.g. interseção, 

reunião). Essa foi, como tal, a estratégia de análise e de obtenção de evidencias empíricas a 

partir dos dados considerados. A análise faz-se a vários níveis e incluiu várias estratégias de 

leitura da informação. 

5.3. Análise de dados 

Como referido no capítulo metodológico, da extração de notícias pelos critérios 

enunciados e tendo em conta os critérios definidos, resultaram 81 entradas válidas. Começando 

por uma análise global dos resultados, é importante, desde logo, assinalar que a distribuição de 

notícias pelos dois periódicos considerados é equitativa: 

 

 

Figura 20 - Distribuição de notícias por periódico 

 

Há diferenças de paginação e de organização de informação por parte destes periódicos, 

diferenças até de organização dos conteúdos, contudo o número de notícias aqui sob análise é 

equivalente. A diferença estará, depois, sobretudo ao nível da dimensão adjudicada aos 

conteúdos, concretamente em termos do número de páginas/número de palavras. Tal 

informação será alvo de análise neste capítulo, através de uma das variáveis apuradas. 

5.3.1 Conteúdo das notícias e contexto de intervenção 

Quando se verifica o conteúdo destas notícias, ainda que os dois jornais apresentem 

orientações díspares, orientações essas que serão clarificadas seguidamente, poderá dizer-se 

que estas publicações prestam um serviço importante ao setor cultural, um setor sobre o qual 

são muito recorrentes informações de grandes dificuldades de funcionamento, que implicará 

algum cuidado de proteção face às lógicas de funcionamento do mercado, que certamente 

garante um acesso muito heterogéneo a meios no seio do próprio setor em função do tipo de 

atividade em questão, do público-alvo, dos promotores de cada iniciativa. Para melhor se 

perceber a importância que a divulgação cultural dos jornais poderá, no caso português, 

assumir, veja-se o seguinte gráfico, relativo à distribuição Despesas do Estado com “serviços 

culturais, recreativos e religiosos” (i.e., Cultura) em % do PIB: 
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Figura 21 – Portugal: Despesas do Estado com Cultura em % do PIB24 [Fonte: 

Pordata] 

 

A fim de contextualizar o rácio anterior, repare-se na evolução do PIB per capita no país 

para o período considerado: 

 

 

Figura 22 – Portugal: PIB per Capita em Milhares de Euros [Fonte: Pordata] 

 

Em Portugal, o Estado não aloca à Cultura uma percentagem significativa dos recursos 

gerados anualmente no país. Quando se alude às dificuldades do setor, que têm sido 

multiplamente sublinhadas durante o ano de 2020 por um conjunto vasto de motivos que não 

são, necessariamente, o alvo desta análise, pretende-se, sobretudo, sublinhar a importância que, 

sob um ponto de vista da cidadania, a divulgação cultural na imprensa poderá assumir, 

sobretudo para todos os intervenientes ou área que detenham menos recursos. A imprensa 

poderá constituir o meio de chegar a um público vasto.  

No seguimento do ponto anterior, não obstante as questões de alcance derivadas das 

tiragens em queda, da competição com outros meios de divulgação, ou até com impossibilidade 

de cobertura de todo o tipo de públicos, a verdade é que nestes jornais pode ser lido um trabalho 

sério, cuidado, formalmente rigoroso, de divulgação que não se cinge à mera reprodução de 

notícias advindas de agências noticiosas. Pelo contrário, um leitor do Público ou do DN 

consegue ficar mais informado sobre eventos ou acontecimentos relevantes, sobre 

programação, sobre a própria atividade de artistas e instituições. Mais, do conteúdo das 

notícias, verifica-se a divulgação de eventos ou produtos culturais que não são necessariamente 

dirigidos às massas, o que é salutar porque dá conta de uma agenda própria. De outra forma, 

 
24 A informação relativamente ao ano de 2019 é uma projeção. 
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analiticamente falando, se se fizer o exercício inverso, perguntando-se se um cidadão que 

pretenda informação cultural diversa relevante que seja de fácil obtenção e acesso, redigida de 

forma competente, então, a partir destes dois jornais, tendo em conta as notícias recolhidas, 

poderá garantir um bom ponto de partida. 

5.3.2. Agenda 

No diagrama seguinte, poderá confirmar-me as principais temáticas que sobressaíram do 

título destas notícias e que permitiram iniciar uma análise exploratória dos dados: 

 

 

Figura 23 – Títulos das notícias Público e DN – nuvem de palavras 

 

De um ponto de vista mais técnico, pensando-se na forma de funcionamento da Internet e 

suas redes, dos seus mecanismos de pesquisa, em que impera a saturação para que algoritmos 

devolvam resultados aos utilizadores, um evento ou livro de menor tiragem verá a sua 

divulgação com dificuldade, e com isso o seu alcance. Para um beneficiário da cultura, 

implicará a eventual subscrição de grupos de interesse no sentido de localizar informação 

pertinente, que pode nem existir, como pode nem ser formalmente correta ou apurada. Portanto, 

todo o trabalho que publicações especializadas possam fazer, seja em formato digital, seja no 

registo tradicional, é salutar. Aqui inclui-se as secções culturais dos periódicos, exatamente 

porque, como sugerem estes dados, oferecem algo mais ao seu público. Acresce que, como já 

referido, acesso à cultura é uma questão de cidadania num momento de grandes transações de 

dados através de canais digitais em que, cada vez mais, se requer competência na captura, 

processamento e manuseamento de informação. Com estes trabalhos aqui analisados, estes 

jornais operam como facilitadores. Mais, estes jornais garantem um acervo permanente que 

contrasta com a fluidez de muitos dos mecanismos de comunicação de massas atuais, 

concretamente das redes sociais. 

5.3.3. Orientação e organização da informação 

Depois de verificados elementos de ordem mais geral, convirá sublinhar que, na forma 

como são geridos estes espaços dedicados à cultura nos dois jornais, são constatáveis 

importantes diferenças. A primeira das quais relaciona-se com um ponto já referido 

anteriormente: estas publicações não se limitam a reproduzir notícias advindas de agências, é 
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visível um trabalho de jornalismo. Prova empírica disso mesmo, é a grande descoincidência de 

temas entre os dois jornais. Raramente as edições de um mesmo dia/semana tratam do mesmo 

assunto.  

As taxonomias também diferem, dado que o DN utiliza um rótulo relativamente 

largo/abrangente para agrupar as suas peças, concretamente a etiqueta “Urbano”. Já o Público, 

a partir da designação “Cultura”, avança para uma identificação muito minuciosa de cada 

notícia individualmente considerada, associando-a a um tema específico, onde entradas mais 

genéricas (e.g. cinema, teatro, música) convivem com descrições mais precisas (e.g. obituário, 

prémios, política cultura, reportagem). Esta abordagem, pelas possibilidades que oferece, é 

importante em termos dos repositórios digitais e sua consulta, dado que permite uma devolução 

mais precisa de resultados aos utilizadores dos jornais. 

Sobre o formato das notícias obtidas, verifica-se que os dois periódicos em questão 

apresentam orientações muito distintas no tocante às peças publicadas sobre cultura. O Público 

apresenta sobretudo notícias sobre eventos. É uma abordagem mais tradicional, que se resume 

sobre ao noticiar da atualidade. Tal poderá, em parte, dever-se ao facto de haver uma 

distribuição de conteúdos culturais através dos outros cadernos que acompanham o jornal, um 

ponto que implicaria outra investigação. Já o DN, apresenta mais críticos residentes e trabalho 

de investigação. É muito comum a obtenção de trabalho de reportagem no DN. Tal poderá ser 

coadjuvado pela periocidade de publicação (semanal), que permitirá outra gestão. No diagrama 

seguinte, é possível verificar a distribuição de formatos no Público, sendo patente a 

sobressaliência das notícias, com 81% das frequências obtidas: 

 

 

Figura 24 – Público: Formato das Peças Jornalísticas 

 

No Público, surgem, por vezes, espaços de opinião. Em contraposição ao DN, entrevista e 

reportagem são abordagens minoritárias. Já o DN, como referido, apresenta um trabalho mais 

elaborado, com muito enfoque no formato de reportagem e de entrevista, com cerca de 1/3 das 

observações para cada um destes formatos. Assinala-se, ainda, a presença regular de críticos 

residentes (23,1%), concretamente no tocante à crítica de cinema: 
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Figura 25 – DN: Formato das Peças Jornalísticas 

O DN apresenta-se, desta forma, como um jornal que realiza um importante trabalho de 

divulgação cultural. Estas são as abordagens predominantes nas peças tratadas. Na prática, no 

caso do DN, ao invés de simplesmente noticiar evento ou lançamento, por exemplo, é associada 

informação adicional através da realização de entrevistas a autores/artistas, ou reportagens 

relacionadas com o evento/produto cultural em análise. Esta é, naturalmente, uma abordagem 

mais rica, mais interessante. Através do Público e DN, é possível aceder a uma variedade 

assinalável de acontecimentos e temáticas. A classificação fez-se tendo em conta o elemento 

dominante. No caso do Público, o assunto é listado numa caixa própria, para lá da identificação 

da própria secção, tendo-se cruzado esta informação com a classificação do assunto dominante 

detetado na peça. A apresentação é feita da seguinte forma: 

 

 

Figura 26 – Público: Exemplo tema 

Nas tabelas seguintes, são listados, por ordem alfabéticas, os assuntos identificados nas 

peças. No DN, predominam, claramente, o Cinema, a Literatura, e a Música. Cumulativamente, 

representam 76,9% das entradas: 

 

 Assunto/Tema ID Frequência Percentagem (válida) 

Cinema 1 14 35,9 

Diversos 2 1 2,6 

Entretenimento 3 1 2,6 

Exposições 4 1 2,6 

Humor 5 1 2,6 

Literatura 6 10 25,6 

Música 7 6 15,4 

Património 8 2 5,1 



 

88/235 

Pintura 9 2 5,1 

Teatro 10 1 2,6 

Tabela 5 - DN: Assunto Identificado 

Na tabela seguinte, faculte-se a mesma informação para o outro periódico, o jornal Público, 

que inclui um maior número de assuntos, com uma maior dispersão. Destacam-se o Cinema, a 

Literatura, a Música, o Teatro e a Cultura: 

 

 Assunto/Tema ID Frequência Percentagem (válida) 

Arquitetura 1 1 2,4 

Arte 2 4 9,5 

Artes 3 1 2,4 

Cinema 4 9 21,4 

Cultura25 5 5 11,9 

Dança 6 2 4,8 

Literatura 7 6 14,3 

Música 8 5 11,9 

Património 9 1 2,4 

Pintura 10 1 2,4 

Representação 11 1 2,4 

Teatro 12 5 11,90 

Televisão 13 1 2,38 

Tabela 6 - Público: Assunto identificado 

 

Em termos do número de peças por secção do jornal, as estatísticas descritivas dão conta 

de 3 peças em média no Público, para um máximo de 5 peças. Já o DN, inclui maioritariamente 

4 peças na secção, que é simultaneamente o valor máximo detetado. Estes valores estão 

representados nos seguintes gráficos: 

 

 

Figura 27 – Público: Nº de Peças da 

Secção 

 

Figura 28 – DN: Nº de Peças da 

Secção 

 

Estes jornais facultam uma organização interna relativamente coerente, com uma relativa 

constância em termos de conteúdos. Quer no Público, quer no DN, todas as peças jornalísticas 

(i.e. 100% das observações) incluem pelo menos uma imagem. Por vezes, o trabalho gráfico 

 
25 Entradas relativas ao setor, sobretudo geradas em espaços de opinião ou notícias. 
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proporcionado é de elevada qualidade, associando ilustração ao texto e à imagem, imagem essa 

produzida especificamente para a peça em questão. Na figura seguinte, poderá verificar-se um 

dos exemplos de composição da notícia associando meios diversos. Repare-se na cuidada 

distribuição dos diferentes elementos, assim como as respetivas dimensões para coadjuvar um 

trabalho de entrevista: 

 

 

Figura 29 - Trabalho Gráfico (Exemplo) 

5.3.4. Dimensão das peças jornalísticas 

No tocante à dimensão das notícias, como já foi referido ambos os jornais garantem alguma 

coerência na organização de conteúdos, o que significa alguma constância em termos do espaço 

dedicado às peças, o que implica alguma constância em termos de número de palavras. Não é 

visível uma sobrecarga de caixas publicitárias, a generalidade das páginas cinge-se a conteúdo 

das peças jornalísticas. A maior variação surge, por vezes, em termos do número de páginas, 

sobretudo em função do tipo de peça. No caso do DN, é observável uma maior homogeneidade, 

a larga maioria das peças (84,6%) tem entre 603 e 975 palavras: 

 

 

Figura 30 – DN: Distribuição do Número de Palavras (5 Classes) 
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Em termos de estatísticas descritivas, que são verificáveis pelo diagrama abaixo 

disponibilizado, para o DN, obteve-se uma mediana de 833 palavras, que atesta a constância 

formal/gráfica referida anteriormente, com desvio padrão de 333 palavras. O artigo mais 

pequeno conta 604 palavras. O artigo maior conta um máximo de 2464 palavras, 

correspondente a uma amplitude de 1860 palavras: 

 

 

Figura 31 - DN: Distribuição do Número de Palavras (Diagrama de Caixa) 

 

Para o Público, a distribuição é diferente e explica-se pelo maior enfoque nas notícias de 

atualidade, que dão, inúmeras vezes, origem a peças mais curtas. Repare-se que, até às 979 

palavras, temos quase 50% das observações, com 21,4% correspondentes a peças curtas, uma 

categoria ausente no DN. Repare-se que a distribuição de frequências pelas 5 classes é bastante 

diferente da observada no DN, com maior dispersão de casos: 

 

 

Figura 32 - Público: Distribuição do Número de Palavras (5 Classes) 

No Público, a mediana do número de palavras, é superior. Há um deslocamento dos valores 

para a direita, tal como representado nos gráficos. Assim, temos uma mediana de 912 palavras, 

com o artigo de menor dimensão a contar com 240 palavras, a maior peça com 2086 palavras, 

correspondente a uma amplitude de 1086 palavras. O desvio-padrão obtido foi de 450 palavras: 
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Figura 33 - Público: Distribuição do Número de Palavras (Diagrama de Caixa) 

 

5.3.5. Distribuição geográfica e temporal 

Em termos da área geográfica das peças jornalísticas, a classificação efetuada foi 

dicotómica, demarcando-se entradas de âmbito nacional ou internacional. Entre os dois 

periódicos, não foram observadas diferenças muito significativas, quer em termos do âmbito, 

quer entre os periódicos: 

 

Figura 34 – Conteúdos: distribuição geográfica  

Analisou-se, ainda, a dimensão temporal de todas as notícias. A esse nível, em termos 

globais, observam-se diferenças mais significativas. No Público, há um enfoque quase absoluto 

na atualidade, o que, uma vez mais, remete para a predominância do formato notícia. Já o DN, 

não obstante a sobressaliência da atualidade (74,4%), há algum espaço para referências 

passadas (23,1%), ou até a momentos futuros, ainda que em apenas 2,6% dos casos: 
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Figura 35 – Conteúdos: distribuição temporal 

5.3.6. Fontes de informação e autoria 

Por último, no tocante a fontes de informação, a um nível global, referir que estes dois 

periódicos efetuam um correto referenciar da informação. Em termos da classificação 

estabelecida, em nenhum caso a fonte não foi especificada. Os resultados alteraram entre fontes 

oficiais e não oficiais. A este respeito, referir que, na classificação, é considerada a “voz” mais 

relevante. Na prática, este termo oficial tanto é aplicável a uma instituição, como a um 

entrevistado. A partir do momento em que existe o citar ou referenciar da fonte, tal passa a ser 

considerado discurso oficial. A distribuição global pode ser verificada no seguinte diagrama e 

indica uma predominância de discurso oficial (64,2%): 

 

 

Figura 36 – Público e DN: Fontes de Informação 

 

Os resultados devem ser lidos em contexto. Informação cultural não implicará, na maioria 

dos casos, informação sensível. Noutras áreas, certamente essa gestão é mais complicada. Pelo 

contrário, na cultura, visa-se mais a divulgação e as fontes avalizam conteúdos. Nesse sentido, 
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repetidas vezes estes periódicos fazem uso de discurso direto por parte de intervenientes, o que 

é positivo. Intercalam-se estilos, também, uma resenha de um título pode conter trechos de 

entrevista.  

 

 

Figura 37 – Fontes de informação Público e DN: tabela de contingência 

Pela tabela anterior, observa-se uma relativa repartição de valores para os dois periódicos. 

Os 64,2% de informação oficial (valor médio) é advindo de 66,7% de entradas no Público, 

jornal com maior enfoque noticioso, e 61,5% de frequências relativas observadas no DN. 

Deverá ter-se em conta que, numa crítica literária/cinema/teatro/música, tendencialmente não 

haverá lugar à utilização de fontes, o conteúdo é sobretudo da responsabilidade do autor e a 

escrita será mais livre. Tal explicará a prevalência de fontes não oficiais. No essencial, quando 

verificados conteúdos, é patente rigor formal. Os textos são cuidados, bem escritos. No caso 

do DN, há uma bolsa de autores mais constante, jornalistas que certamente estarão afetos à 

secção de cultura. A distribuição de entradas é apresentada na seguinte tabela: 

 

  Frequência Percentagem (válida) 

João Céu e Silva 12 30,77 

João Lopes 10 25,64 

Maria João Caetano 7 17,95 

Inês N. Lourenço et al. 1 2,56 

João Céu e Silva et al. 1 2,56 

Leonídio Paulo Ferreira 1 2,56 

Lina Santos 1 2,56 

Pedro Sequeira 1 2,56 

Rui Frias 1 2,56 

Sofia Pancada 1 2,56 

Cynthia Valente 1 2,56 

Helena Tecedeiro 1 2,56 

Inês N. Lourenço 1 2,56 

Tabela 7 - DN: autoria das notícias 
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Para o Público, como referido, existe uma maior dispersão de casos e surge uma entrada 

sem identificação da autoria da peça: 

 

 

  Frequência Percentagem (válida) 

Gonçalo Frota 6 14,29 

Jorge Mourinha 4 9,52 

Joana Amaral Cardoso 4 9,52 

Nuno Pacheco 3 7,14 

Luís Miguel Queirós 3 7,14 

Vítor Belanciano 2 4,76 

Sérgio C. Andrade 2 4,76 

Isabel Salema 2 4,76 

Isabel Coutinho 2 4,76 

Miguel Dantas 1 2,38 

Vítor Serrão 1 2,38 

Rodrigo Nogueira 1 2,38 

Rui Monteiro 1 2,38 

Manuel Pedro Ferreira 1 2,38 

Gabriella Borter 1 2,38 

Luísa Soares de Oliveira 1 2,38 

Mário Lopes 1 2,38 

Lucinda Canelas 1 2,38 

Inês Nadais e Lucinda 

Canelas 

1 2,38 

Ana Rita Moutinho 1 2,38 

[Público] 1 2,38 

Helen Barlow 1 2,38 

João Teixeira Lopes e 

Tânia Leão 

1 2,38 

Tabela 8 - Público: autoria das notícias 
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CAPÍTULO VI – EXPOSIÇÃO DAS CONCLUSÕES 

 

Feita a análise das 81 peças que constaram na análise anterior, foi possível extrair uma série de 

conclusões verdadeiramente enriquecedoras, por um lado, da forma como os dois jornais em 

análise trabalham a sua secção cultural e, por outro lado, como essas práticas caracterizam a 

prática de jornalismo cultural.  

Para uma organização mais eficiente dessas ilações, optou-se por seguir a ordem 

apresentada na parte da análise de dados. Posteriormente, virá a confirmação ou infirmação das 

hipóteses enunciadas, essenciais para a exposição de conclusões mais abrangentes sobre 

jornalismo cultural. 

Assim sendo, a primeira constatação que se obteve indicou que a distribuição de notícias 

nos dois jornais é equitativa, ou seja, que ambos produzem sensivelmente a mesma quantidade 

de notícias nesta editoria. Naturalmente, a forma como esses conteúdos se organiza difere nas 

duas publicações, desde logo, porque, do ponto de vista gráfico, cada jornal tem o seu estilo e 

a sua própria organização de conteúdos, conforme comunicam os demais indicadores que se 

seguem.  

Foi possível constatar que, tal como esta investigação começou por apontar, Portugal é um 

país onde o investimento em cultura continua a ser secundarizado, cuja constatação ficou 

evidenciada através do gráfico que indica as Despesas do Estado com a Cultura em 

percentagem do PIB, onde é visível, por um lado, a oscilação dos valores e, por outro, uma 

tendência maioritariamente decrescente, principalmente entre 2012 e 2013. Daqui se conclui 

que este é um setor que continua a ser de grande vulnerabilidade, mais ainda, quando 

confrontado com crises económicas e/ou sociais, como aconteceu durante o ano de 2020, em 

plena pandemia, onde se acumularam os pedidos de ajuda ao Governo e manifestações em todo 

o país, que pretenderam dar voz a todos os intervenientes deste setor, desde artistas, a técnicos, 

a produtores de eventos, salas de espetáculos, instituições, entre outros. 

Por este facto, também é verdade que uma situação de crise pode ser potenciadora de 

crescimento e que torna emergente a procura de respostas para debelar os impactos dessa crise. 

Isto foi o que aconteceu com algumas instituições, produtores e artistas culturais, quando 

perceberam que a única forma de não estarem parados era utilizar as potencialidades do online 

(internet e redes sociais), não tardando uma profusão de iniciativas, ora pensadas de imediato 

para este formato, ora adaptadas para o efeito, o que evidencia a perspetiva dos autores citados 

neste trabalho, quando, além das áreas habitualmente tratadas nas secções culturais referidas 

acima, devem também considerar a internet e as redes sociais nessa lista de “saberes” , como 

parte das suas rotinas e da necessidade de estarem atualizados. Assim se permitiu, até, uma 

certa retroatividade, isto é, ao invés da estagnação e de uma agenda de eventos em “standby”, 

este tipo de produções em rede fez com que houvesse conteúdo noticiável, o que vem não só 

contrariar uma tendência registada neste trabalho, que dava conta da dependência dos 

jornalistas a uma agenda de eventos, mas também corroborar mais uma conclusão deste estudo 

- estas publicações não se limitam a reproduzir notícias provenientes das agências, conforme 

se verificou através da grande descoincidência de temas entre os dois jornais e as edições de 

um mesmo dia/semana raramente trataram do mesmo assunto. 

O mesmo se verifica quanto ao formato das notícias das duas publicações; O Público 

noticia mais eventos, enquanto o DN apresenta mais críticos residentes e trabalho de 

investigação, onde são mais comuns a reportagem ou a entrevista. A abordagem do primeiro 

meio (Público) afigura-se mais tradicional, ao noticiar a atualidade. Todavia, também aqui há 
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que ter em conta o que se constatou neste trabalho, relativamente ao peso do fator tempo nas 

redações, que não é igual num jornal diário e num semanário. O que poderá justificar-se pelo 

facto de o Público ter outros cadernos dedicados em exclusivo a conteúdos culturais, esses sim, 

semanais e que terão, claramente, outras rotinas de trabalho e outro tipo de notícias. 

Com efeito, os formatos que se verificaram no Público, aqui apresentados de maior para o 

menor, são notícias (81%), opinião (7,1%), crítica (7,1%), entrevista (2,4%) e reportagem 

(2,4%). No caso do DN, nota-se um trabalho mais elaborado, enfocado no formato de 

reportagem e de entrevista – cerca de 1/3 das observações para cada um destes formatos. A 

presença regular de críticos residentes representa 23,1% e as resenhas 10,3%. 

Passando a mais uma conclusão, identificou-se que a classificação dos conteúdos também 

é divergente nestes dois jornais; no caso do Público, o assunto está identificado em caixa 

própria, além da identificação da própria secção, tendo-se cruzado esta informação com a 

classificação do assunto dominante detetado na peça (conforme exemplo mostrado na figura 

26). 

Desta conclusão passa-se à seguinte, respeitante aos temas mais abordados por cada uma 

das publicações. Assim, verificou-se que, no DN, Cinema, Literatura e Música são os temas 

predominantes, representando 76,9% das entradas; no Público regista-se maior diversidade de 

temas tratados, embora, também neste jornal, os destaques sejam o Cinema, a Literatura, a 

Música, o Teatro e a Cultura. Neste ponto, recorde-se a incursão feita por aquilo que os autores 

citados nesta investigação consideram ser áreas de interesse no jornalismo cultural – artes 

plásticas, dança, design, arquitetura – para registar que, nesta matéria, o Público é, conforme 

pode constatar-se através das tabelas 4 e 5, a publicação que mais diversidade temática/ áreas 

apresenta e que, por isso, mais se aproximará desta conceção de jornalismo cultural mais vasta, 

capaz de traduzir e tornar acessíveis e interessantes a um determinado público, mesmo que 

condicionadas ao funcionamento do mercado. 

Se traduzidos em números de peças por secção do jornal, as estatísticas descritivas dão 

conta de três peças em média no Público, para um máximo de 5 e de maioritariamente 4 peças 

no DN, que é simultaneamente o valor máximo detetado. Há, portanto, uma semelhança quanto 

ao espaço concedido por estes dois jornais à secção de cultural, assim como no que respeita a 

utilização de imagem. Neste indicador, constatou-se que, quer no Público, quer no DN, todas 

as peças jornalísticas (i.e. 100% das observações) incluem pelo menos uma imagem, 

associando ilustração ao texto (exemplo na figura 29), o que enriquece o conteúdo e o poder 

relacional destes dois elementos. 

A análise destas duas secções permitiu também constatar uma maior variação em termos 

do número de páginas, sobretudo, em função do tipo de peça. No DN observa-se uma maior 

homogeneidade, onde a larga maioria das peças (84,6%) tem entre 603 e 975 palavras, tendo-

se obtido uma mediana de 833 palavras. Esta mediana, no Público, é de 912 palavras, contudo, 

repare-se que, nesta publicação, a distribuição é diferente, atendendo à presença de notícias 

breves, logo, mais curtas. 

No que se refere à representatividade geográfica das peças jornalísticas, ambos os jornais 

publicam artigos de cariz nacional e internacional, não se tendo registado aqui nenhuma 

disparidade de conteúdos.  

Elucidativo foi, também, verificar que, relativamente à dimensão temporal, já se 

encontraram valores diferentes; mais precisamente, no Público, a preponderância do formato 

notícia remete para pata a premência do fator atualidade (97,6%); o DN, por sua vez, apesar da 

representatividade da atualidade (74,4%), há algum espaço para ocorrências passadas (23,1%) 

e, em menor percentagem (2,6%), a momentos futuros. Com efeito, não obstante o significado 

que o critério atualidade assume na prática de jornalismo e adivinhando até que este fosse o 

critério mais expressivo, interessava, neste ponto, tentar perceber se havia ainda espaço, nestas 

secções para eventos passados ou futuros, verificando-se, deste modo, que, nem só de 
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atualidade de faz notícia e que os valores-notícia, mais especificamente, no que concerne ao 

interesse que podem ter para o público, também estão presentes. 

Chegados à assinatura das peças, foi possível identificar mais uma diferença relativa aos 

dois jornais. No caso do DN, há três em 13 jornalistas, cuja produção de notícias é mais assídua, 

conforme pode ver-se na tabela 6. No caso do jornal Público, a listagem de autores ascende aos 

23, verificando-se que, no período em análise, a produção de notícias está, por isso, mais 

dispersa, registando-se o número máximo de 6 peças escritas por um só jornalista. Apenas no 

público se registou uma notícia assinada por “Público”, não estando atribuída a nenhum autor 

em específico. Também foi possível verificar que há, nas duas publicações, jornalistas 

dedicadas a temas específicos, como são disso exemplo, no caso do DN, João Céu e Silva 

(Literatura), João Lopes (Cinema) e, no Público, Gonçalo Frota (Teatro e Música), Jorge 

Mourinha (crítica de Cinema), Nuno Pacheco (Música) e Joana Amaral Cardoso (Televisão, 

Cinema). Portanto, os dois jornais diferem na quantidade de jornalistas, porém, são 

reconhecidamente jornalistas culturais, afetos essencialmente à secção cultural.  

No que respeita a dicotomia verificada em termos de quantidade de jornalistas, recorde-se 

nesta conclusão alguns dos pontos analisados por esta investigação, mais precisamente, 

aquando da caracterização destes dois periódicos. Recapitulando, trata-se de dois meios 

pertencentes a grupos de comunicação diferentes, com estruturas próprias e que dispõe de 

níveis de investimento distintos. No caso do DN, aliás, também conforme referido, retenha-se 

que este é um jornal que tem conhecido várias alterações na sua estrutura (nos órgãos de direção 

e na direção editorial) e que não conseguiu sair ileso do processo de despedimento coletivo de 

81 colaboradores, dos quais 17 são jornalistas, que do anunciado em outubro deste ano. Ora, 

tais contingências têm naturalmente impactos na prestação de serviço de jornalismo cultural. 

Sobre as fontes de informação, fator distintivo desta investigação, evidenciou-se o 

seguinte: Público e DN recorrem maioritariamente a fontes oficiais (64,2%), não tendo havido 

nenhuma ocorrência de casos em que a fonte não foi especificada. De acordo com a bibliografia 

comentada relativamente às fontes, sabe-se que o recurso a fontes oficiais de informação 

credibiliza a informação e que é escolhida, não raras vezes, pelo prestígio do jornalista ou do 

jornal e que traduz ainda a relação de confiança fundamental para o entendimento de jornalistas 

e fontes. 

Congregando conclusões transversais aos dois periódicos em análise, é possível afirmar 

que ambos prestam um serviço de qualidade, sério, cuidado e formalmente rigoroso, 

enriquecedor da cultura, o que corrobora o momento em que previamente, neste trabalho, se 

reforçava o papel decisivo e imprescindível que a imprensa poderá constituir como meio de 

chegar a um público vasto, potenciando o acesso a bens culturais. 

A análise dos indicadores em causa nesta investigação, permitiu também reforçar a 

menção generalizada a estes dois meios como sendo de referência. Não obstante os números 

preocupantes que o setor da comunicação apresenta, manter este epíteto é dignificador e 

valorizador da classe jornalística e constitui uma razão edificada pela qual se deve por um lado 

investir no setor, sem desprimor de, por outro, do investimento nas formas emergentes de 

produção e acesso cultural. 

Posto isto, passando à verificação das hipóteses a que este trabalho se propõe, obtiveram-

se as seguintes evidências: 

 

1. A secção de cultura dos dois jornais é semelhante na generalidade dos critérios 

constantes na grelha em análise. 

Esta hipótese foi verificada de forma positiva. Isto é, de facto, há traços 

semelhantes na secção cultural destas duas publicações, no que respeita a: 

distribuição, utilização de imagem, espaço ocupado pela secção e número médio de 

peças produzidas, dimensão das notícias e quanto à referência temporal, neste caso, 
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com predomínio da atualidade. As diferenças maiores encontram-se ao nível dos 

formatos e à dimensão temporal. 

 

2. Os temas retratados nas secções culturais pelos dois meios em análise são, no 

essencial, os mesmos. 

Esta hipótese também é de verificação positiva. Cinema, Literatura e Música são 

os temas mais abordados nas duas secções. Contudo, no caso do Público, encontrou-

se maior diversidade de temas, conforme indicam os dados obtidos e que estão 

devidamente justificados com 

 

3. Todas as peças estão assinadas por um jornalista. 

A verificação desta hipótese foi igualmente positiva. Com exceção de uma notícia 

do jornal Público, todas as notícias estão devidamente assinadas por jornalistas. 

 

4. As fontes utilizadas na secção de cultura são quase sempre as mesmas, o que 

mostra a existência de uma rede de fontes de referência, na sua maioria 

institucionais. 

Esta hipótese é positiva. O predomínio das fontes de informação utilizadas são 

maioritária e representativamente fontes oficiais, tendo-se apenas verificado uma 

notícia sem explicitação de origem da informação ou em que a fonte é o próprio jornal. 

 

Face ao exposto, fica patente que, não obstante as condicionantes económicas que marcam 

o jornalismo atual, na sua generalidade, será inegável a preponderância que a cultura representa 

nas publicações generalistas. De igual modo, é adquirido também que a definição de jornalismo 

cultural, não conhecendo ainda uma definição consensual e bem delimitada, tem espaço para 

albergar o seu espectro de disciplinas e ultrapassar as limitações de associação ora à cultura de 

massas, ora à cultura urbana, ao entretenimento e ao lifestyle. Será positivo para o jornalismo 

cultural, por isso, tirar partido daquilo que da cultura provém e que nela encontra razão de ser, 

isto é, no potencial que eventos, novos conteúdos, novas publicações e novas formas de fazer 

cultura comunicam.  

Depois, há no fervilhar de nichos de mercado, salutar para este campo de conhecimento, 

que é também uma indústria, uma implícita necessidade de desenvolver conteúdos de forma 

mais criativa e inovadora, que seja, por isso, economicamente sustentável e que consiga ver o 

caráter cultural que há em cada notícia. Como exemplo, um grande festival pode ser uma fonte 

de receita aliciante para o país do ponto de vista económico, mas é igualmente impactante a 

presença dos artistas que integram o cartaz desse festival e será tão ou mais enriquecedor 

explorar a sua obra, a sua mensagem e a relação que possa ter com o público português.  

Ao jornalismo cultural caberá, por tudo isto, perceber qual o seu papel e como poderá 

reinventar-se, norteando-se pela sua identidade, por um lado, e abrindo simultaneamente os 

seus horizontes em busca de conhecimento novo, em novas formas de comunicar, quer na 

imprensa escrita, quer, sobretudo, no online. 
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ANEXOS 
 

A.1. Variáveis 

 

Nome 

do 

documento 

 

 

Meio 

 

Data 

Publicação 

 

 

Título da Notícia 

 

 

Autoria 

 

 

Secção 

 

 

Género 

 

 

Assunto 

 

Nº Peças 

p/ 

Secção 

 

Área 

Geográfic

a 

 

Referência 

Conteúdo 

 

D
im

e
n

sã
o
 

Im
a
g

em
 

 

Fonte de 

Informação 

DN_2020012

5_46 

DN 20200125 Pistolas dos 

cowboys ainda 

disparam nesta terra 

espanhola... 

Leonídio 

Paulo 

Ferreira 

Urbano Reportagem Cinema 4 Internacio

nal 

Atualidade 604 sim Fonte Não 

Oficial 

DN_2020020

8_50 

DN 20200208 "O adultério era 

muito penalizado, 

até com a morte, 

mas..." 

João Céu 

e Silva 

Urbano Entrevista Literatura 4 Nacional Passado 620 sim Fonte 

Oficial 

DN_2020020

1_48 

DN 20200201 De Star Wars a Van 

Gogh. Lisboa na rota 

das exposições... 

Maria 

João 

Caetano 

Urbano Reportagem Exposições 2 Nacional Atualidade 639 sim Fonte 

Oficial 

DN_2020012

5_48 

DN 20200125 Esta é Lizzo, a 

artista que pode 

ganhar oito 

Grammys 

Maria 

João 

Caetano 

Urbano Reportagem Música 4 Internacio

nal 

Atualidade 735 sim Fonte Não 

Oficial 

DN_2020031

4_42 

DN 20200314 Esta americana quer 

pô-lo a beber gin 

com Marilyn, 

Bowie... 

Helena 

Tecedeiro 

Urbano Reportagem Património 4 Nacional Atualidade 747 sim Fonte 

Oficial 

DN_2020021

5_48 

DN 20200215 Alvaro Pirez: 

exposição mostra o 

primeiro pintor 

Maria 

João 

Caetano 

Urbano Reportagem Pintura 3 Nacional Atualidade 770 sim Fonte 

Oficial 
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português 

DN_2020022

9_48 

DN 20200229 O império Disney: o 

Rato Mickey, o 

Homem-Aranha e 

Baby Yoda... 

Maria 

João 

Caetano 

Urbano Reportagem Entretenim/

o 

4 Internacio

nal 

Atualidade 779 sim Fonte Não 

Oficial 

DN_2020031

4_40 

DN 20200314 Mercado de Arroios: 

os problemas que a 

requalificação não... 

Sofia 

Pancada 

Urbano Reportagem Património 4 Nacional Atualidade 791 sim Fonte 

Oficial 

DN_2020011

8_48 

DN 20200118 Elogio das paisagens João 

Lopes 

Urbano Crítica Cinema 3 Internacio

nal 

Passado 800 sim Fonte Não 

Oficial 

DN_2020012

5_52 

DN 20200125 Realismo digital João 

Lopes 

Urbano Crítica Cinema 4 Internacio

nal 

Atualidade 800 sim Fonte Não 

Oficial 

DN_2020020

8_52 

DN 20200208 No ecrã de Kirk 

Douglas 

João 

Lopes 

Urbano Crítica Cinema 4 Internacio

nal 

Passado 800 sim Fonte Não 

Oficial 

DN_2020021

5_52 

DN 20200215 O síndrome de 

Truman 

João 

Lopes 

Urbano Crítica Cinema 3 Internacio

nal 

Atualidade 800 sim Fonte Não 

Oficial 

DN_2020022

2_52 

DN 20200222 A purificação de 

Dumbo 

João 

Lopes 

Urbano Crítica Cinema 3 Internacio

nal 

Atualidade 800 sim Fonte Não 

Oficial 

DN_2020022

9_52 

DN 20200229 O novo crepúsculo 

dos deuses 

João 

Lopes 

Urbano Crítica Cinema 4 Internacio

nal 

Atualidade 800 sim Fonte Não 

Oficial 

DN_2020030

7_52 

DN 20200307 O espelho das 

palavras 

João 

Lopes 

Urbano Crítica Cinema 4 Internacio

nal 

Passado 800 sim Fonte Não 

Oficial 

DN_2020031

4_44 

DN 20200314 O tempo que passa João 

Lopes 

Urbano Reportagem Cinema 4 Internacio

nal 

Passado 800 sim Fonte Não 

Oficial 

DN_2020032

1_42 

DN 20200321 "Portugal nunca foi 

um país de brandos 

costumes" 

João Céu 

e Silva 

Urbano Entrevista Literatura 1 Nacional Atualidade 800 sim Fonte 

Oficial 

DN_2020032

8_SN 

DN 20200328 O corpo e o vírus João 

Lopes 

Urbano Crítica Cinema 2 Internacio

nal 

Atualidade 800 sim Fonte Não 

Oficial 

DN_2020021

5_50 

DN 20200215 "Em muitas das 

cartas que recebi as 

mulheres dizem que 

o…" 

João Céu 

e Silva 

Urbano Entrevista Literatura 3 Internacio

nal 

Atualidade 833 sim Fonte 

Oficial 

DN_2020040

4_38 

DN 20200404 "Uma instituição 

[SNS] só recolhe um 

aplauso tão 

unânime..." 

João Céu 

e Silva 

Urbano Entrevista Humor 3 Nacional Atualidade 833 sim Fonte 

Oficial 
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DN_2020040

4_40 

DN 20200404 Os 500 anos de 

Rafael: um pouco de 

beleza no meio do 

caos 

Maria 

João 

Caetano 

Urbano Reportagem Pintura 4 Internacio

nal 

Passado 838 sim Fonte 

Oficial 

DN_2020020

1_50 

DN 20200201 As cartas que os 

fantasmas escreviam 

para Miguel Torga 

João Céu 

e Silva 

Urbano Resenha Literatura 2 Nacional Passado 840 sim Fonte Não 

Oficial 

DN_2020012

5_50 

DN 20200125 A mão esquerda de 

Wim Mertens fez 

que a sua vida 

mudasse 

João Céu 

e Silva 

Urbano Entrevista Música 4 Nacional Atualidade 841 sim Fonte 

Oficial 

DN_2020022

9_46 

DN 20200229 "Pus um chinês a 

dançar kizomba para 

brincar com a 

ideia..." 

João Céu 

e Silva 

Urbano Entrevista Literatura 4 Internacio

nal 

Atualidade 863 sim Fonte 

Oficial 

DN_2020022

9_50 

DN 20200229 "O carrilhão é o 

Spotify, a música 

está na cloud" 

Lina 

Santos 

Urbano Entrevista Música 4 Nacional Atualidade 883 sim Fonte 

Oficial 

DN_2020022

2_50 

DN 20200222 40 anos de 

Fantasporto: Nomes, 

filmes e histórias 

que... 

Rui Frias Urbano Reportagem Cinema 3 Nacional Atualidade 896 sim Fonte 

Oficial 

DN_2020011

1_50 

DN 20200111 Da aldeia portuguesa 

para Hollywood: 

Oh, tio Tomás, 

gosto... 

Inês N. 

Lourenço 

Urbano Entrevista Cinema 2 Nacional Atualidade 917 sim Fonte 

Oficial 

DN_2020011

8_46 

DN 20200118 "É preciso ter muito 

estofo" para se ser 

artista, diz Capicua 

Maria 

João 

Caetano 

Urbano Entrevista Música 2 Nacional Atualidade 927 sim Fonte 

Oficial 

DN_2020030

7_46 

DN 20200307 A história de amor 

do Teatro Nacional 

São João em ano de 

cent.. 

Cynthia 

Valente 

Urbano Reportagem Teatro 4 Nacional Atualidade 934 sim Fonte 

Oficial 

DN_2020030

7_50 

DN 20200307 "Os meus romances 

investigam as vidas 

secretas dos outros 

João Céu 

e Silva 

Urbano Entrevista Literatura 4 Internacio

nal 

Atualidade 935 sim Fonte 

Oficial 

DN_2020031 DN 20200314 "Os ricos e João Céu Urbano Entrevista Literatura 4 Internacio Atualidade 935 sim Fonte 
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4_38 poderosos de hoje 

não fariam a 

Barcelona o que..." 

e Silva nal Oficial 

DN_2020020

8_46 

DN 20200208 Vêm aí os asiáticos João 

Lopes 

Urbano Resenha Cinema 4 Internacio

nal 

Atualidade 965 sim Fonte Não 

Oficial 

DN_2020011

1_48 

DN 20200111 "Acho que a morte 

do Papa João Paulo I 

não foi natural" 

João Céu 

e Silva 

Urbano Resenha Literatura 2 Internacio

nal 

Passado 970 sim Fonte 

Oficial 

DN_2020032

8_42 

DN 20200328 "O maior mistério é 

por que razão 

Magalhães se deixou 

matar..." 

João Céu 

e Silva 

Urbano Entrevista Literatura 2 Nacional Passado 1056 sim Fonte 

Oficial 

DN_2020030

7_48 

DN 20200307 Nenny: a rapper de 

17 anos que nos 

serve o melhor sushi 

Maria 

João 

Caetano 

Urbano Entrevista Música 4 Nacional Atualidade 1157 sim Fonte 

Oficial 

DN_2020020

8_48 

DN 20200208 As apostas na 

véspera dos óscares 

Inês N. 

Lourenço 

et al. 

Urbano Crítica Cinema 4 Internacio

nal 

Atualidade 1180 sim Fonte Não 

Oficial 

DN_2020011

8_42 

DN 20200118 Os Boinas. As 

modas da Adega do 

Lelito ganharam 

asas 

Pedro 

Sequeira 

Urbano Reportagem Música 3 Internacio

nal 

Atualidade 1400 sim Fonte 

Oficial 

DN_2020022

2_46 

DN 20200222 "A independência da 

Catalunha já não 

será no meu tempo" 

João Céu 

e Silva 

Urbano Reportagem Literatura 3 Internacio

nal 

Atualidade 1866 sim Fonte 

Oficial 

DN_2020010

4_50 

DN 20200104 Madonna x 8, 

Ferrante genial, 

Speilberg arrisca... 

João Céu 

e Silva et 

al. 

Urbano Resenha Diversos 1 Nacional Futuro 2464 sim Fonte 

Oficial 

Publico 

Lisboa-

20200222_36 

Público 20200222 Hunters: os 

caçadores de nazis 

de Al Pacino 

Rodrigo 

Nogueira 

Cultura Crítica Televisão 5 Internacio

nal 

Passado 240 sim Fonte Não 

Oficial 

Publico 

Lisboa-

20200108_36

a 

Público 20200108 Artistas iranianos 

ICY and SOT içam 

bandeira pelos 

refugiados.. 

Vítor 

Belancian

o 

Cultura Notícia Arte 3 Nacional Atualidade 426 sim Fonte 

Oficial 

Publico 

Lisboa-

Público 20200111 Livro infantil anti-

semita e nazi à 

Joana 

Amaral 

Cultura Notícia Literatura 2 Internacio

nal 

Atualidade 453 sim Fonte 

Oficial 
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20200223_23

a 

venda na Amazon Cardoso 

Publico 

Lisboa-

20200109_38

a 

Público 20200109 Museu de Auschwitz 

desencoraja leitura 

de O Rapaz do 

Pijama... 

Luís 

Miguel 

Queirós 

Cultura Notícia Literatura 4 Internacio

nal 

Atualidade 468 sim Fonte 

Oficial 

Publico 

Lisboa-

20200219_35 

Público 20200219 As tapeçarias de 

Rafael voltam à 

Capela Sistina 

[Público] Cultura Notícia Pintura 3 Internacio

nal 

Atualidade 483 sim Fonte 

Oficial 

Publico 

Lisboa-

20200221_41

a 

Público 20200221 Regina Guimarães 

demite-se e revela 

"disfuncionamentos" 

após... 

Miguel 

Dantas 

Cultura Notícia Cultura 5 Nacional Atualidade 530 sim Fonte 

Oficial 

Publico 

Lisboa-

20200107_37 

Público 20200107 Los Angeles acusa 

Weinstein no dia em 

que se inicia... 

Luís 

Miguel 

Queirós 

Cultura Notícia Cinema 3 Internacio

nal 

Atualidade 549 sim Fonte Não 

Oficial 

Publico 

Lisboa-

20200218_36 

Público 20200218 David Santos é o 

novo curador da 

Colecção de Arte do 

Estado 

Isabel 

Salema 

Cultura Notícia Cultura 3 Nacional Atualidade 589 sim Fonte 

Oficial 

Publico 

Lisboa-

20200222_37 

Público 20200222 Era uma vez um 

mito 

Rui 

Monteiro 

Cultura Crítica Teatro 4 Nacional Atualidade 599 sim Fonte 

Oficial 

Publico 

Lisboa-

20200110_37 

Público 20200110 Fernanda Lapa 

cumpre promessa e 

encena Orlando da 

Costa 

Gonçalo 

Frota 

Cultura Notícia Teatro 3 Nacional Atualidade 677 sim Fonte Não 

Oficial 

Publico 

Lisboa-

20200222_35 

Público 20200222 Património cultural 

português: os 

princípios 

Vítor 

Serrão 

Cultura Opinião Património 5 Nacional Atualidade 739 sim Fonte 

Oficial 

Publico 

Lisboa-

20200223_22 

Público 20200223 A cantora 

assombrada e o 

pintor assombroso 

Jorge 

Mourinha 

Cultura Notícia Cinema 3 Internacio

nal 

Atualidade 768 sim Fonte Não 

Oficial 

Publico 

Lisboa-

20200221_41 

Público 20200221 A propósito da 

cidade líquida - os 

usos e abusos dos 

conceitos 

João 

Teixeira 

Lopes e 

Tânia 

Cultura Opinião Cultura 5 Nacional Atualidade 795 sim Fonte 

Oficial 
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Leão 

Publico 

Lisboa-

20200221_37 

Público 20200221 Catarina 

Vasconcelos conta a 

história da avó que 

não conheceu 

Jorge 

Mourinha 

Cultura Notícia Cinema 5 Internacio

nal 

Atualidade 838 sim Fonte 

Oficial 

Publico 

Lisboa-

20200220_38 

Público 20200220 A "bravura" de 

Pepetela deu-lhe o 

prémio do 

Correntes... 

Isabel 

Coutinho 

Cultura Notícia Literatura 2 Nacional Atualidade 843 sim Fonte 

Oficial 

Publico 

Lisboa-

20200109_36 

Público 20200109 Mais 200 mil euros 

para fundo de 

aquisição de arte 

contemporâne 

Isabel 

Salema 

Cultura Notícia Arte 4 Nacional Atualidade 850 sim Fonte 

Oficial 

Publico 

Lisboa-

20200108_36 

Público 20200108 Autora de Nação 

Prozac morre aos 52 

anos 

Luís 

Miguel 

Queirós 

Cultura Notícia Literatura 3 Internacio

nal 

Atualidade 853 sim Fonte Não 

Oficial 

Publico 

Lisboa-

20200218_36 

Público 20200218 O júri vai reunir-se 

sobre o caso Harvey 

Weinstein e o caso... 

Joana 

Amaral 

Cardoso 

Cultura Notícia Cinema 3 Internacio

nal 

Atualidade 885 sim Fonte 

Oficial 

Publico 

Lisboa-

20200217_32 

Público 20200217 Duas exposições 

para celebrar Rafael, 

o sedutor do 

Renascimento 

Lucinda 

Canelas 

Cultura Notícia Arte 2 Internacio

nal 

Atualidade 891 sim Fonte Não 

Oficial 

Publico 

Lisboa-

20200222_37

a 

Público 20200222 Napoleão, o homem 

que comia e escrevia 

em cima do cavalo 

Gonçalo 

Frota 

Cultura Notícia Teatro 4 Nacional Atualidade 906 sim Fonte 

Oficial 

Publico 

Lisboa-

20200223_23 

Público 20200223 Faces do 

contemporâneo: do 

romantismo a quem 

para ele se... 

Manuel 

Pedro 

Ferreira 

Cultura Crítica Música 3 Nacional Atualidade 906 sim Fonte Não 

Oficial 

Publico 

Lisboa-

20200106_30 

Público 20200106 A difícil tarefa de 

escolher um júri 

imparcial para 

Weinstein 

Gabriella 

Borter 

Cultura Notícia Cinema 1 Internacio

nal 

Atualidade 918 sim Fonte 

Oficial 

Publico 

Lisboa-

Público 20200109 O instituto, a língua, 

os amantes dela e a 

Nuno 

Pacheco 

Cultura Opinião Cultura 4 Internacio

nal 

Atualidade 935 sim Fonte Não 

Oficial 



 

107/235 

20200109_38 penúria do costume 

Publico 

Lisboa-

20200107_36 

Público 20200107 Tarantino, Joaquim 

Phoenix e 1917: os 

Globos de Ouro... 

Joana 

Amaral 

Cardoso 

Cultura Notícia Cinema 3 Internacio

nal 

Atualidade 1002 sim Fonte Não 

Oficial 

Publico 

Lisboa-

20200112_26 

Público 20200112 Os anónimos 

cidadãos-deuses da 

Europa de Jacinto 

Lucas... 

Gonçalo 

Frota 

Cultura Notícia Teatro 2 Nacional Atualidade 1020 sim Fonte 

Oficial 

Publico 

Lisboa-

20200221_39 

Público 20200221 Gonçalo Byrne vai 

candidatar-se à 

presidência da 

Ordem dos... 

Sérgio C. 

Andrade 

Cultura Notícia Arquitectura 5 Nacional Atualidade 1031 sim Fonte 

Oficial 

Publico 

Lisboa-

20200222_36

a 

Público 20200222 Serão os erros de 

ontem os de hoje?, 

pergunta-se em 

Berlin 

Jorge 

Mourinha 

Cultura Notícia Cinema 5 Internacio

nal 

Atualidade 1038 sim Fonte Não 

Oficial 

Publico 

Lisboa-

20200222_34 

Público 20200222 Derectora dos 

Coches: despacho da 

secretária de Estado 

é ilegal 

Joana 

Amaral 

Cardoso 

Cultura Notícia Cultura 4 Nacional Atualidade 1052 sim Fonte 

Oficial 

Publico 

Lisboa-

20200217_33 

Público 20200217 Morreu Tozé 

Martinho, um dos 

primeiros galãs da 

telenovela... 

Inês 

Nadais e 

Lucinda 

Canelas 

Cultura Notícia Representaç

ão 

2 Nacional Atualidade 1086 sim Fonte Não 

Oficial 

Publico 

Lisboa-

20200219_34 

Público 20200219 "O politicamente 

correto é uma forma 

hipócrita de lidar 

com…” 

Nuno 

Pacheco 

Cultura Notícia Literatura 3 Nacional Atualidade 1156 sim Fonte 

Oficial 

Publico 

Lisboa-

20200109_37 

Público 20200109 Viagem pelo 

labirinto de 

"verdades e 

mentiras" que é o.. 

Ana Rita 

Moutinho 

Cultura Notícia Teatro 4 Nacional Atualidade 1211 sim Fonte 

Oficial 

Publico 

Lisboa-

20200221_40 

Público 20200221 Uma escola e uma 

sala de espectáculos 

a pensar na 

migração 

Gonçalo 

Frota 

Cultura Notícia Artes 5 Nacional Atualidade 1216 sim Fonte 

Oficial 
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Publico 

Lisboa-

20200111_34 

Público 20200111 O flamenco pouco 

ortodoxo - mas com 

memória - de 

Rocío... 

Gonçalo 

Frota 

Cultura Notícia Dança 3 Internacio

nal 

Atualidade 1221 sim Fonte 

Oficial 

Publico 

Lisboa-

20200110_36 

Público 20200110 Miguel Ângelo: já se 

pode brincar com a 

língua portuguesa 

Nuno 

Pacheco 

Cultura Notícia Música 3 Nacional Atualidade 1305 sim Fonte 

Oficial 

Publico 

Lisboa-

20200108_34 

Público 20200108 Se ainda não 

sabemois quem é 

Awkwafina, está na 

hora 

Helen 

Barlow 

Cultura Reportagem Cinema 3 Internacio

nal 

Atualidade 1444 sim Fonte Não 

Oficial 

Publico 

Lisboa-

20200107_34 

Público 20200107 Morreu um dos 

grandes nomes da 

arte conceptual 

Luísa 

Soares de 

Oliveira 

Cultura Notícia Arte 3 Internacio

nal 

Atualidade 1514 sim Fonte Não 

Oficial 

Publico 

Lisboa-

20200218_34 

Público 20200218 Da crise da 

habitação às pulsões 

animais, tudo cabe 

no GUIdance 

Gonçalo 

Frota 

Cultura Notícia Dança 2 Nacional Atualidade 1524 sim Fonte 

Oficial 

Publico 

Lisboa-

20200112_24 

Público 20200112 Madonna: "Como se 

fosse um musical 

sobre a Lisboa 

crioula" 

Vítor 

Belancian

o 

Cultura Notícia Música 2 Nacional Atualidade 1600 sim Fonte 

Oficial 

Publico 

Lisboa-

20200220_36 

Público 20200220 Aos 70 anos, o Urso 

de Berlim põe as 

garras de fora 

Jorge 

Mourinha 

Cultura Notícia Cinema 2 Internacio

nal 

Atualidade 1886 sim Fonte Não 

Oficial 

Publico 

Lisboa-

20200110_34 

Público 20200111 "Sinto-me 

continuador de 

Debussy e não dos 

Beatles" 

Sérgio C. 

Andrade 

Cultura Entrevista Música 3 Internacio

nal 

Atualidade 2017 sim Fonte 

Oficial 

Publico 

Lisboa-

20200111_32 

Público 20200111 Houve cante no 

convento, há Bóinas 

à solta em Praga 

Mário 

Lopes 

Cultura Notícia Música 3 Internacio

nal 

Atualidade 2025 sim Fonte 

Oficial 

Publico 

Lisboa-

20200219_32 

Público 20200219 Correntes d'Escritas, 

um festival em 

modo catalão 

Isabel 

Coutinho 

Cultura Notícia Literatura 3 Nacional Atualidade 2086 sim Fonte 

Oficial 
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A.1.2. Lista de variáveis de documento 

 

Variável Tipo de variável A visualizar 

Grupo do documento Texto 1 

Nome do documento Texto 1 

Criado por Texto 1 

Criado em Data/Hora 1 

Modificado por Texto 1 

Modificado no dia Data/Hora 1 

Segmentos codificados Número inteiro 1 

Anotações Número inteiro 1 

Modificado por Texto 1 

Modificado no dia Data/Hora 1 

Periódico Texto 1 

Data Publicação Número inteiro 1 

Secção Texto 1 

Nº de Peças da Secção Texto 1 

Título da Notícia Texto 1 

Género Texto 1 

Área Geográfica Texto 1 

Referência Conteúdo Texto 1 

Dimensão Texto 1 

Imagem Texto 1 

Autoria Texto 1 

Fonte de Informação Texto 1 

Assunto Texto 1 

Dimensão_NUM Número inteiro 1 
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A.1.1. Segmentos Codificados 

Código Segmento Grupo do 

documento 

Área Cobertura 

% 

Início Fim 

títulos_notícias Da aldeia portuguesa para 

Hollywood:  

"Oh, tio Tomás, gosto muito de si!” 

Recolha_DN 73 0,79 1: 326 1: 398 

títulos_notícias Madonna x 8, Ferrante genial, 

Spielberg arrisca. 2020 vai superar 

2019? 

Recolha_DN 73 0,30 1: 11 1: 83 

títulos_notícias “Acho que a morte do Papa Joao 

Paulo I  

não foi natural” 

Recolha_DN 47 0,42 1: 11 1: 57 

títulos_notícias Os Boinas. As modas da Adega do 

Lelito  

ganharam asas 

Recolha_DN 54 0,36 1: 61 1: 114 

títulos_notícias "É preciso ter muito estofo" para se 

ser artista, diz Capicua 

Recolha_DN 53 0,64 1: 535 1: 587 

títulos_notícias Elogio das paisagens Recolha_DN 29547 2,54 1: 9|594 1: 

298|637 

títulos_notícias Pistolas dos cowboys ainda disparam  

nesta terra espanhola que já foi 

Hollywood 

Recolha_DN 73 1,13 1: 276 1: 348 

títulos_notícias Esta Lizzo, a artista que pode ganhar 

oito Grammys 

Recolha_DN 50 0,68 1: 41 1: 90 

títulos_notícias A mão esquerda de Wim Mertens  

fez que a sua vida mudasse 

Recolha_DN 49 0,62 1: 42 1: 90 

títulos_notícias Realismo Digital Recolha_DN 25935 2,23 1: 10|598 1: 

271|640 

títulos_notícias De Star Wars a VanGogh. Lisboa na 

rota das exposições Blockbusters 

Recolha_DN 66 0,99 1: 1395 1: 1460 

títulos_notícias As camas que os fantasmas  

escreviam para Miguel Torga 

Recolha_DN 42 0,48 1: 82 1: 123 

títulos_notícias Vêm aí os asiáticos Recolha_DN 18 0,18 1: 11 1: 28 

títulos_notícias Joaquin Phoenix é o trunfo de joker Recolha_DN 33 0,30 1: 46 1: 78 

títulos_notícias Elogio da(s) técnica(s) Recolha_DN 24 0,22 1: 3664 1: 3687 

títulos_notícias Entre Parasitas e 1917 joga-se  

a revolução e a continuidade 

Recolha_DN 56 0,51 2: 1370 2: 1425 

títulos_notícias O adultério era muito penalizado, até 

com a morte, mas os portugueses 

arriscavam" 

Recolha_DN 86 1,04 1: 467 1: 552 

títulos_notícias No ecrã de Kirk Douglas  Recolha_DN 44104 3,79 1: 8|591 1: 

398|639 

títulos_notícias "Uma instituição [SNS] só recolhe 

um aplauso tao unanime quando 

morre. Por momentos, receei que os 

hospitais já tivessem fechado" 

Recolha_DN 133 1,60 1: 3183 1: 3315 
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títulos_notícias Alvaro Pirez: exposição  

mostra o primeiro pintor português 

Recolha_DN 55 0,70 1: 174 1: 228 

títulos_notícias Os 500 anos de Rafael: um pouco de 

beleza no meio do caos 

Recolha_DN 50 0,57 1: 43 1: 92 

títulos_notícias  O corpo e o vírus Recolha_DN 26208 2,25 1: 23|621 1: 

329|657 

títulos_notícias O maior mistério é por que razão 

Magalhães se deixou matar nas 

Filipinas 

Recolha_DN 75 0,72 1: 221 1: 295 

títulos_notícias Em muitas das cartas que recebi as 

mulheres dizem que o homem da sua 

vida não é o seu marido 

Recolha_DN 96 1,01 1: 3122 1: 3217 

títulos_notícias O síndrome de Truman Recolha_DN 45969 3,95 1: 13|592 1: 

404|642 

títulos_notícias O tempo que passsa Recolha_DN 53912 4,63 1: 11|571 1: 

395|631 

títulos_notícias A independência da Catalunha já não 

será no meu tempo 

Recolha_DN 54 0,24 1: 46 1: 99 

títulos_notícias 40 anos de Fantasporto: Nomes, 

filmes e histórias que construíram o 

culto 

Recolha_DN 71 0,77 1: 45 1: 115 

títulos_notícias  A purificação de Dumbo Recolha_DN 38378 3,30 1: 14|594 1: 

419|634 

títulos_notícias "Pus um chinês a dançar kizomba 

para brincar com a ideia de um 

perigo amarelo 

Recolha_DN 83 0,86 1: 328 1: 410 

títulos_notícias O império Disney: o Rato Mickey, o 

Homem-Aranha e Baby Yoda vão 

juntos à conquista do mundo 

Recolha_DN 79 0,95 1: 45 1: 123 

títulos_notícias "O carrilhão é o Spotify, a música 

está na cloud" 

Recolha_DN 51 0,60 1: 513 1: 563 

títulos_notícias O novo crepúsculo dos Deuses Recolha_DN 62336 5,36 1: 11|556 1: 

330|639 

títulos_notícias A história de amor do Teatro 

Nacional São João em ano de 

centenário 

Recolha_DN 63 0,78 1: 11 1: 73 

títulos_notícias Nenny: a rapper de 17 anos que nos 

serve o melhor sushi 

Recolha_DN 49 0,47 1: 43 1: 91 

títulos_notícias Os meus romances investigam as 

vidas  

secretas dos outros" 

Recolha_DN 58 0,56 1: 3241 1: 3298 

títulos_notícias O espelho das palavras Recolha_DN 38284 3,29 1: 13|594 1: 

382|638 

títulos_notícias "Os ricos e poderosos de hoje não 

fariam a Barcelona o que os de 1900 

fizeram” 

Recolha_DN 78 0,74 1: 3090 1: 3167 

títulos_notícias Mercado de Arroios: os problemas 

que  

a requalificação não conseguiu 

resolver 

Recolha_DN 72 0,88 1: 14 1: 85 
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títulos_notícias Esta americana quer pô-lo a beber 

gin com Marilyn, Bowie, Pessoa ou 

Amália 

Recolha_DN 61 0,89 1: 40 1: 100 

títulos_notícias Portugal nunca foi um país de 

brandos costumes 

Recolha_DN 82593 2,37 1: 195|490 1: 

531|595 

títulos_notícias A difícil tarefa de escolher um   

júri imparcial para Weinstein 

Recolha_Público 62 1,03 1: 84 1: 146 

títulos_notícias Morreu um dos grandes nomes da 

arte conceptual 

Recolha_Público 47 0,48 1: 59 1: 106 

títulos_notícias Los Angeles acusa Weinstein no dia 

em que se inicia julgamento em 

Nova Iorque 

Recolha_Público 79 2,30 1: 718 1: 798 

títulos_notícias Tarantino, Joaquim Phoenix e 1917: 

os   

Globos de Ouro não foram da Netflix 

Recolha_Público 73 1,19 1: 59 1: 132 

títulos_notícias Autora de Nação Prozac morre aos 

52 anos 

Recolha_Público 41 0,51 1: 1807 1: 1847 

títulos_notícias Artistas iranianos ICY&SOT içam 

bandeira pelos refugiados em Lisboa 

Recolha_Público 73 0,92 1: 6546 1: 6620 

títulos_notícias Se ainda não sabemos quem é 

AwkwaƊna, está na hora 

Recolha_Público 51 0,58 1: 3741 1: 3792 

títulos_notícias Mais 200 mil euros para fundo de   

aquisição de arte contemporânea 

Recolha_Público 65 1,18 1: 60 1: 125 

títulos_notícias Viagem pelo labirinto de   

“verdades e mentiras” que é o   

passado colonial português 

Recolha_Público 83 1,07 1: 2051 1: 2135 

títulos_notícias O instituto, a língua, os amantes dela   

e a penúria do costume 

Recolha_Público 63 0,71 1: 5479 1: 5543 

títulos_notícias Museu de Auschwitz desencoraja 

leitura de O Rapaz do Pijama às 

Riscas 

Recolha_Público 71 0,80 1: 7148 1: 7220 

títulos_notícias “Sinto-me continuador de Debussy e 

não dos Beatles” 

Recolha_Público 52 0,40 1: 60 1: 112 

títulos_notícias Fernanda Lapa cumpre a promessa   

e encena Orlando da Costa 

Recolha_Público 58 1,35 1: 1242 1: 1300 

títulos_notícias Miguel Ângelo: já se pode brincar 

com a língua portuguesa de uma 

maneira que soa bem 

Recolha_Público 86 1,11 1: 3551 1: 3638 

títulos_notícias O flamenco pouco ortodoxo — mas   

com memória — de Rocío Márquez 

Recolha_Público 63 0,83 1: 3541 1: 3604 

títulos_notícias Houve cante no convento, há Bóinas 

à solta em Praga 

Recolha_Público 52 0,40 1: 55 1: 107 

títulos_notícias Livro infantil anti- semita e nazi à 

venda na Amazon 

Recolha_Público 55 0,62 1: 5081 1: 5138 

títulos_notícias A cantora assombrada   

e o pintor assombroso 

Recolha_Público 43 0,93 1: 58 1: 101 

títulos_notícias Madonna: “Como se fosse um   

musical sobre a Lisboa crioula 

Recolha_Público 58 0,59 1: 3672 1: 3730 

títulos_notícias Os anónimos cidadãos-deuses   

da Europa de Jacinto Lucas Pires 

Recolha_Público 61 0,99 1: 56 1: 117 
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títulos_notícias Duas exposições para celebrar   

Rafael, o sedutor do Renascimento 

Recolha_Público 64 1,21 1: 64 1: 128 

títulos_notícias Morreu Tozé Martinho, um dos 

primeiros galãs da telenovela 

portuguesa 

Recolha_Público 71 1,01 1: 5169 1: 5241 

títulos_notícias Da crise da habitação às pulsões   

animais, tudo cabe no GUIdance 

Recolha_Público 64 0,65 1: 62 1: 126 

títulos_notícias Napoleão, o homem que comia e 

escrevia em cima do cavalo 

Recolha_Público 58 0,73 1: 57 1: 116 

títulos_notícias Era uma vez um mito…  Recolha_Público 17487 1,01 1: 464|779 1: 

595|835 

títulos_notícias Directora dos Coches: despacho da 

secretária de Estado é “ilegal 

Recolha_Público 65 0,98 1: 5371 1: 5436 

títulos_notícias Património cultural português: os 

princípios 

Recolha_Público 44 0,55 1: 2932 1: 2975 

títulos_notícias Serão os erros de ontem os de hoje?,   

pergunta-se em Berlim 

Recolha_Público 60 0,78 1: 2061 1: 2122 

títulos_notícias Hunters: os caçadores de nazis de Al 

Pacino 

Recolha_Público 46 0,60 1: 7463 1: 7511 

títulos_notícias Catarina Vasconcelos conta a   

história da avó que não conheceu 

Recolha_Público 62 1,25 1: 62 1: 124 

títulos_notícias Regina Guimarães demite-se e revela   

“disfuncionamentos” após alegada 

censura 

Recolha_Público 79 0,89 1: 7305 1: 7386 

títulos_notícias A propósito da cidade líquida — os 

usos e abusos dos conceitos 

Recolha_Público 64 0,72 1: 3833 1: 3898 

títulos_notícias Uma escola e uma sala de 

espectáculos   

a pensar na migração 

Recolha_Público 59 0,78 1: 62 1: 121 

títulos_notícias O júri vai reunir-se sobre Harvey 

Weinstein e o caso é um teste ao 

sistema 

Recolha_Público 76 0,84 1: 1971 1: 2048 

títulos_notícias Gonçalo Byrne vai candidatar-se à 

presidência da Ordem dos 

Arquitectos 

Recolha_Público 72 1,07 1: 3456 1: 3529 

títulos_notícias David Santos é o novo curador da 

Colecção de Arte do Estado 

Recolha_Público 62 0,68 1: 6669 1: 6733 

títulos_notícias Correntes d’Escritas, um festival em 

modo catalão 

Recolha_Público 50 0,38 1: 4135 1: 4185 

títulos_notícias “O politicamente correcto é uma 

forma hipócrita de lidar com os 

verdadeiros problemas 

Recolha_Público 87 1,18 1: 2052 1: 2140 

títulos_notícias As tapeçarias de Rafael voltam à 

Capela Sistina 

Recolha_Público 48 1,55 1: 1363 1: 1411 

títulos_notícias Aos 70 anos, o Urso de Berlim põe 

as garras de fora 

Recolha_Público 52 0,44 1: 4438 1: 4490 

títulos_notícias A “bravura” de Pepetela deu-lhe o 

prémio do Correntes d’Escritas 2020 

Recolha_Público 71 0,79 1: 63 1: 135 
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