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Fazer História
Pela primeira vez em 18 anos, os jornalistas reúnem-se para analisar 
o estado da profi ssão. O objetivo é obter uma lista de propostas que 

ajudem à afi rmação do jornalismo como um pilar da democracia 
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Este jornal do Congresso é produzido 
por jovens que se preparam para 
iniciar carreiras no jornalismo 
profi ssional, encontro adequado 
entre a juventude e um futuro que 
será, sobretudo, dela. Do jornalismo 
e do seu futuro se falará neste 
Congresso que tanto se fez esperar. 
Mas todo o tempo é tempo e tema 
central será perspetivar a evolução 
dos meios de comunicação e respostas 
às incessantes novidades. Em 
consequência, como se irá pautar o 
trabalho dos jornalistas.

Vivemos numa época de 
transformações com dúvidas 
inquietantes (entre elas a 
sobrevivência saudável dos jornais 

de papel) mas também 
sedutoras quanto às formas 
como cumprir a função 
de informar (e formar) a 
entidade fundamental a que 

chamamos público. 
Na verdade, as inovações 

tecnológicas e a 
diversidade de 
escolhas não 
beliscam os 

princípios essenciais da profi ssão. 
Hoje, como ontem e amanhã, o 
que se espera dos jornalistas é o 
compromisso com as velhas regras de 
integridade e de rigor. Todos sabemos 
que o mais valioso património de 
um jornal e de um jornalista é a sua 
credibilidade. 

Ninguém porá em causa a 
importância da informação numa 
sociedade livre. Esse facto, todavia, 
nem sempre é acompanhado pelo 
reconhecimento do valor social 
do jornalista. Baixos salários e 
precariedade são particularmente 
chocantes numa profi ssão exigente de 
conhecimentos plurais e de constante 
espaço de atualização. Aos jornalistas 
não faltam deveres mas urge conceder-
lhes os direitos correspondentes a uma 
actividade essencial ao serviço do país 
e das populações. 

Sendo justo motivo de orgulho 
para quem o exerce, o jornalismo não 
pode ser entendido, e compensado, 
como tarefa menor pela sociedade 
que serve. Das luzes e das sombras 
iremos tratar neste Congresso. Tornar 
claridade a escuridão. 

Claro 
escuro

Mário Zambujal

Na verdade, as inovações 
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PERFIL MICHAEL REZENDES 

A investigação 
como missão

DANIELA OLIVEIRA
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

Michael Rezendes é o primeiro ora-
dor do Congresso que tem como ob-
jetivo afi rmar o jornalismo. O luso-
descendente fez parte da equipa de 
investigação do jornal norte-ameri-
cano Th e Boston Globe que denunciou 
inúmeros casos de abusos sexuais por 
parte de sacerdotes da Arquidiocese 
de Boston. O caso “Spotlight” foi pre-
miado com um Pulitzer de serviço 
público, pela excelência do trabalho 
jornalístico desenvolvido.

Mike, como é conhecido, nas-
ceu em Banjor, Maine. É forma-
do em Inglês pela Universidade de 
Boston e mestre pelo American Film 
Institute em Los Angeles. Começou 
a carreira no jornalismo como editor 
do jornal da comunidade de Boston 
em 1979. Entre 1981 e 1986, foi re-
pórter político para o papel alterna-
tivo no Phoenix de Boston, e no San 
Jose Mercury News. Durante os três 
anos seguintes, trabalhou como es-

O Caso Spotlight
Em janeiro de 2002, 
o jornal The Boston 
Globe publicou uma 
grande reportagem sobre 
escândalos de pedofi lia 
na Igreja Católica. Levada 
a cabo por um grupo de 
quatro jornalistas – a equipa 
Spotlight –, a investigação 
revelou casos de 87 padres, 
em Boston, que abusaram 
de crianças.
O trabalho de investigação 
desenrolou-se a partir 
de um caso de pedofi lia 
praticado por um padre 
local, John Geoghan, que, 
durante cerca de três 
décadas, fora encoberto 
por um cardeal. A equipa 
de investigação começou 
por procurar todos os 
dados de arquivos e 
reunir depoimentos de 
vítimas e advogados que 
pudessem estar ligados ao 
caso. Assim, descobriram 
diversos acordos privados 
entre a igreja e as vítimas de 
abusos. 
Contudo, o objetivo da 
Spotlight não era apenas 
provar os abusos praticados 
por Geoghan, mas sim 
desmantelar todo o 
sistema ligado à pedofi lia. 
A equipa verifi cou que o 
rápido afastamento de 
alguns padres das suas 
paróquias, justifi cado, 
ofi cialmente, por motivos 
de “baixa”, “sabática” ou 
“não colocado”, estava 
relacionado com a 
investigação que tinham em 
mãos. Através dos nomes 
a que estavam associadas 
essas justifi cações, 
conseguiram descobrir que 
cerca de 6% dos padres, 
em Boston, abusava de 
crianças.
Os jornalistas do The 
Boston Globe encarregues 
da investigação receberam 
o prémio Pulitzer por 
Serviço Público em 2003. 
Em 2015, as descobertas 
inspiraram a película “O 
caso Spotlight”, que venceu 
o óscar de melhor fi lme. 
MARIA INÊS VALENTE
UNIVERSIDADE DA BEIRA
INTERIOR

critor freelancer e repórter no Th e 
Washington Post. Em 1989, ingressou 
no Th e Boston Globe, onde cobriu his-
tórias sobre a cidade, o estado e a 
política presidencial. Foi, também, o 
repórter nacional itinerante do jor-
nal e o editor-adjunto de notícias 
nacionais. 

Filho de pai açoriano, de S. 
Miguel, Rezendes cresceu a comer 
comida portuguesa e a ouvir falar 
português. No entanto, não apren-
deu a língua e só visitou o país em 
2003, para escrever um artigo para 
o seu jornal sobre a aldeia do avô, 
Água Retorta.

Há mais de 15 anos juntou-se à 
equipa de investigação do jornal diá-
rio. Foram dele os primeiros artigos 
sobre o escândalo de abusos sexuais 
que abalou a Igreja Católica. Hoje, 
é o único dos repórteres que denun-
ciaram o caso que continua a fazer 
parte da chamada equipa Spotlight. 
Em várias entrevistas, disse enca-
rar a investigação como "uma mis-

são" e que, por isso, nunca sentiu 
necessidade de mudar de profi ssão.

A investigação valeu-lhe – e à res-
tante equipa – o prémio Pulitzer de 
Serviço Público, para além de uma sé-
rie de outros prémios que reconhece-
ram o seu trabalho, como o Prémio 
de Serviço Público da Sociedade de 
Jornalistas Profi ssionais. O caso le-
vou-o ainda a escrever dois livros so-
bre o assunto: "Traição: A Crise na 
Igreja Católica", em 2002 e "Pecado 
Contra os Inocentes: Abuso Sexual 
pelos Sacerdotes e o Papel da Igreja 
Católica" em 2004. Em 2015, o trabalho 
no Globe deu origem a um fi lme reali-
zado por Tom McCarthy e que foi pre-
miado com o Óscar de melhor fi lme. 

“Mike”, que assume o seu traba-
lho como uma missão – a de tornar 
o mundo um lugar melhor – foi ain-
da o primeiro jornalista a reportar o 
ataque terrorista de 15 de abril, na 
Maratona de Boston. Esta quinta-fei-
ra, 12 de janeiro, será o principal ora-
dor do 4º. Congresso de Jornalistas.

Prémio Púlitzer de Serviço Público devido à investigação que revelou 
um escândalo de abusos sexuais na Igreja Católica, Michael Rezendes 

vem a Portugal debater o futuro do jornalismo

DR
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“O Trabalho” 
de fotojornalistas 

portugueses exposto  
no São Jorge 

coletivo.” O organizador acrescenta 
que é uma fotografia esteticamente 
interessante por ser desconcertan-
te parecer ser mais antiga do que é.

Com um metro e meio, a cores ou 
a preto e branco, estes “fotodocumen-
tos” têm a assinatura de António Pe-
dro Santos, Bruno Simões Castanhei-
ra, Diana Quintela, João Paulo Dias, 
José Barradas,  José Fernandes,  José 
Manuel Ribeiro, José Sérgio, Manuel 
Vicente,  Natacha Cardoso,  Natá-
lia Ferraz,  Paulo Alexandre Coelho, 
Paulo Alexandrino, Paulo Figueire-
do, Rodrigo Cabrita e Rui Costa. 

José Sérgio
“Na solidão das machambas 
de algodão”, Moçambique.
Outubro de 1989

Paulo Alexandrino
Operária na fábrica de 
guarda-sóis e guarda-chuvas 
Flexus, em Vila Nova de 
Famalicão. Outubro de 2003 
 
José Barradas

Trabalhador das Salinas  
de Rio Maior. Junho de 2005

MARGARIDA MARQUES
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

São 16 imagens. Em cada fotografia 
temos o olhar de um profissional 
diferente. Ainda assim, em todas o 
mesmo retrato: o trabalho visto por 
quem, neste momento, não o tem. 
O conjunto forma a exposição de 
fotografia que está colocada à en-
trada do Cinema São Jorge, organi-
zada pelo fotojornalista José Carlos 
Carvalho e cujo tema é, precisa-
mente, “O Trabalho”. 

“Não queria correr o risco de 
apresentar fotografias bonitas, 

mas vazias em relação a um dos te-
mas centrais do Congresso dos 
Jornalistas: a precariedade da pro-
fissão”, admite José Carlos Carvalho. 
Capazes de informar visualmente, 
os fotojornalistas selecionados têm 
carteira profissional e encontram-se 
desempregados ou são freelancers.

A fábrica de cortiça capta-
da pela lente de Paulo Alexandre 
Coelho (2015) é a fotografia de des-
taque desta exposição. “Ao contrá-
rio das outras, é uma imagem que 
não mostra apenas um trabalhador 
e reforça a importância do trabalho 
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Diana Quintela
Aula de dança  
na Escola de Dança Ana Köhler.
Maio de 2016

Natália Ferraz
“O mistério do véu”
Com Susana Amira 
Bailarina, coreógrafa e 
professora de Dança Oriental
Teatro da Malaposta.
Março de 2016

Natacha Cardoso
Indonésios nas pescas a 
preço de saldo em Sines.
Na incapacidade de atrair 
gente nova para a vida do mar 
em Portugal, os armadores 
nacionais viram-se, cada vez 
mais para fora da Europa em 
busca de pescadores ávidos 
por um emprego a qualquer 
preço. Dezembro de 2008

António Pedro Santos
José Rosa, 59 anos, 
trabalhador da Vieirifabril, 
distrito de Leiria, durante o 
processo de transformação da 
resina em fábrica. Junho 2016
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ENTREVISTA 
MARIA FLOR PEDROSO

MARCELO TEIXEIRA 
UNIVERSIDADE LUSÓFONA (TEXTO)

ALEXANDRE SABINO 
UNIVERSIDADE LUSÓFONA (FOTOS)

Maria Flôr Pedroso é a presidente 
da Comissão Organizadora 
do 4º Congresso de Jornalistas 
Portugueses. Nesta entrevista, 
explica o que podemos esperar 
daquele que é o primeiro encontro 
de jornalistas em quase duas 
décadas anos. 
O último Congresso dos 
Jornalistas foi há 18 anos. 
Porquê tanto tempo sem um 
encontro deste género? 
É uma pergunta que todos 
os profissionais jornalistas e 
ligados ao jornalismo se devem 
colocar. De facto é muito tempo 
sem uma reflexão em conjunto. 
Quando reflectimos em conjunto 
chegamos mais longe do que 
cada um a reflectir por si. Temos 
muitos profissionais a trabalhar 
na nossa comissão organizadora, 
alguns que são identificados 
como freelancer que é o novo 
eufemismo para jornalista 
desempregado. 
Com a crise económica, o 
jornalismo tem grandes 
desafios. O que é preciso para 
enfrentar esta realidade?
Ter condições para existir com 
responsabilidade, independência, 
isenção e rigor. Esse é o grande 
desafio do jornalismo. Tem de 
existir viabilidade financeira do 
negócio, mas também condições 

de trabalho para os jornalistas. As 
condições dos jornalistas são mais 
que financeiras, são editoriais. 
No congresso vai ser distribuído 
o Código Deontológico e a 
Constituição. É um sinal.
Como se edificou este 
Congresso?
Não foi fácil, ao fim de quase 20 
anos, montar este evento. É o 
primeiro Congresso promovido 
por três instituições: o Clube 
de Jornalistas, o Sindicato dos 
Jornalistas e a Casa da Imprensa. 
Foi-se constituindo de forma 
aberta e democrática. Ninguém 
vai obrigar ninguém a participar, 
é igual às eleições políticas, 
quem não participa não tem 
credibilidade para opinar sobre o 
que se passa.
No programa que antecede o 
início do Congresso, está o ciclo 
de cinema, seguido de debate, 
pode falar um pouco sobre estas 
sessões?
A lógica do Congresso é baseada 
na perspectiva e nas ideias dos 
jornalistas que recolhemos pelo 
país fora. Temos quatro níveis de 
reflexão. Ser aberto à sociedade 
civil e estimular as pessoas a 
virem ao Congresso foi o ponto 
de partida. Então pensámos num 
ciclo de cinema [que ocorreu] de 
dia 8 a dia 12 com conversas com 
diferentes personalidades.
A fotografia também estará em 
debate?
O segundo nível de reflexão 

é através da imagem. Um 
dos elementos da comissão 
organizadora, que é o 
fotojornalista José Carlos 
Carvalho, da revista Visão, deu 
conta que grande parte dos 
camaradas está desempregada. 
Temos uma exposição de 
fotografia com os seus trabalhos. 
E a abertura formal do 
Congresso?
Depois destas duas reflexões dá-se 
a abertura do Congresso. Com as 
intervenções, para além de mim, 
da presidente do Sindicato dos 
Jornalistas, do presidente da Casa 
de Imprensa, e do presidente do 
Clube de Jornalistas. É encerrada, 
como dita a tradição, pelo 
Presidente da República.
Quais são os temas 
fundamentais que prevalecerão 
ao longo destes 4 dias?
A primeira sessão é sobre o estado 
do jornalismo, onde tentámos 
reunir diferentes gerações de 
jornalistas de áreas distintas. O 
objectivo deste debate é interrogar 
o “estado da arte”. Como estamos? 
Porque fazemos assim? As outras 
sessões abordam temas propostos 
pela volta ao país que fizemos. 
O jornalismo tem que apostar 
mais na formação?
Uma das coisas fundamentais é a 
reciclagem da profissão. Haverá 
um painel de pessoas “com a mão 
na massa” na formação. Outra 
sessão recairá sobre a regulação, 
ética e deontologia. 

No sábado o dia começa por focar- 
-se na condição de trabalho dos 
jornalistas, a situação é grave?
Vai começar com uma manhã inteira 
de sessão que tratará a questão 
laboral e os vínculos precários. Uma 
camarada que queria fazer uma 
peça sobre algumas pessoas que 
estão nessa situação de precariedade 
contactou cinco pessoas e nenhuma 
quis falar. Isso levanta questões 
acerca do medo e da condição do 
jornalista.
A precariedade laboral resulta 
da crise financeira da actividade 
jornalística…
Por isso, na sessão da tarde, 
há encontro marcado com a 
economia. Não é só a economia 
numa perspectiva comercial, 
mas a que procura sustentar a 
viabilidade económica para fazer 
jornalismo e não comunicação. Ao 
final da tarde, o assunto é sobre a 
proximidade e a profissão exercida 
fora dos grandes centros. 
«Afirmar o jornalismo»  
é a última sessão…
Temos que afirmar o jornalismo, 
a independência e a credibilidade. 
A isenção e a pluralidade. Para 
isso são precisas condições para 
os jornalistas não fazerem o que 
parece. Há uma frase célebre de 
Salazar «em política, o que parece 
é» e essa já foi muitas vezes citada 
por democratas, o que Salazar 
não era. Os jornalistas não podem 
trabalhar para o que parece, mas 
para o que é. 

“Os jornalistas não podem 
trabalhar para o que 

parece, mas para o que é” 
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O CONGRESSO

CICLO DE CINEMA 

A ciência, a literatura 
e a política pronunciaram-se 

acerca do jornalismo

MARGARIDA MARQUES
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA 

A ténue iluminação da sala acolhia pú-
blico de todas as idades. Dos mais novos 
aos mais velhos, o interesse pelo jorna-
lismo fê-los ir até ao Cinema São Jorge, 
num domingo à noite, ver “Truth” e par-
ticipar no primeiro de quatro debates 
cujo objetivo era ouvir pessoas exterio-
res ao jornalismo.

O painel de convidados foi inaugura-
do pela escritora Dulce Maria Cardoso, 
pelo historiador e comentador político 
José Pacheco Pereira e pela cientista Maria 
Manuel da Mota. “Qual a sua opinião 
acerca do que leem, veem e ouvem diaria-
mente?”, perguntou-lhes a moderadora da 
conversa, a jornalista Maria Flor Pedroso.

“Penso que o facto de o jornalismo 
de ciência ser bem-sucedido depende do 
contributo de ambas as partes: cientis-
tas e jornalistas”, defendeu Maria Manuel 
Mota. “Se há jornalistas que não assumem 
a sua missão com brio, também há cientis-
tas que não se mostram abertos a respon-
der a todas as questões ou não adequam 
a sua linguagem técnica quando entram 
em contacto com os media”, adiantou. 

Tal como Maria Manuel Mota, a escri-
tora Dulce Maria Cardoso disse ter boas 
e más experiências com a comunicação 
social. Admitiu que lhe desagrada a des-
contextualização de frases ou o facto de, 
na transcrição de entrevistas, substituí-
rem “coisa” por “algo” (palavra que nun-
ca utiliza). Mas também reconhece que 
já se deparou com excelentes jornalistas. 
“Já tive casos em que eles tinham o livro 
tão ou mais presente do que eu”, contou. 

Na opinião de Pacheco Pereira, não 
há padrões. Considerou que há dife-
rentes tipos de jornalismo e jornalistas 
consoante o tempo e o espaço nos quais 
emergem. Porém, revelou que coleciona 
mais maus exemplos do que bons: “des-
de a descontextualização à total detur-
pação do que digo”. Por esse motivo, dis-
se, mostra-se renitente a dar entrevistas. 

Como leitores, ouvintes e espetado-
res, Maria Manuel Mota, Dulce Maria 
Cardoso e Pacheco Pereira apontaram al-
gumas das que consideram as atuais fragi-
lidades do jornalismo. A cientista mani-
festou a sua preocupação relativamente 
ao “jornalismo-bombeiro” – “superfi cial 
que não vai além da ‘espuma dos dias’” 

que, por esse motivo, “não precisa de ser 
feito por um profi ssional do jornalismo”. 

Dulce Maria Cardoso acrescentou 
que o trabalho jornalístico não pode ser 
só uma questão de fé. Dado que a ma-
téria-prima do jornalismo é o efémero, 
a escritora destacou o piso escorregadio 
da subjetividade na triagem dos temas 
que são notícia. No entanto, afi rmou 
que a questão principal acaba por ser de 
dinheiro. “A necessidade de haver jorna-
listas é inquestionável, mas o seu fi nan-
ciamento parece que não”. 

Pacheco Pereira mostrou-se apreensi-
vo não só perante a degrad ação do tra-
balho nas redações, mas principalmente 
face à falta de uma cultura humanística 
nos jornalistas e em geral. “Como é possí-
vel formar jovens sem hábitos de leitura 
livresca enraizados?”, questionou. Outro 
aspeto evidenciado pelo historiador foi 
a cenarização e estetização da vida po-
lítica. “O jornalismo é muito sensível ao 
poder”, disse, acrescentando que há uma 
grande promiscuidade entre agendas po-
líticas e mediáticas. “Há, claramente, os 
amados e os odiados pelos media e, por 
isso, sujeitos a escrutínios diferentes”. 

No primeiro dia de ciclo de cinema, Dulce Maria Cardoso, Pacheco Pereira 
e Maria Manuel da Mota deram a sua visão sobre o estado do jornalismo
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MEDIA LAB
Quase quatro décadas depois 
do nascimento do primeiro 
curso de comunicação e 
jornalismo em Portugal 
subsistem barreiras entre 
mundo académico e 
profi ssional. É exatamente para 
aproximar os dois mundos que 
o 4º. Congresso dos Jornalistas 
Portugueses decidiu criar este 
laboratório que junta alunos, 
professores e repórteres 
profi ssionais.
A equipa vai cobrir todos 
os eventos do Congresso e 
mostrá-los em texto, vídeo e 
audio. Ao todo, são 80 alunos 
oriundos de 10 faculdades e 
politécnicos, e 20 professores 
que, com o apoio de uma 
equipa de jornalistas da 
organização do congresso 
e de formadores do Cenjor, 
farão a cobertura, nas diversas 
plataformas, dos quatro dias do 
evento. O jornal O Congresso 
é um resultado dessa 
experiência. 
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