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Pouco rigor 
e estigma

Uma notícia publicada 
no «Correio da Manhã», 
na sua edição de 12 de 
Abril, atribui o assalto a 
um bar de Alverca a um 
«gang brasileiro». Sem 
qualquer fonte atribuída, o 
autor da notícia, assinada 
com as iniciais M.C., es-
creve que «três brasileiros 
encapuzados e armados 
com duas pistolas» rou-
baram o estabelecimento 
e os dez clientes que ali 
se encontravam às 4 da 
manhã. 

A ausência de fontes, 
nesta como noutras notí-
cias, confere pouca cre-
dibilidade à informação 
publicada. Não é plausível 
que os jornalistas estejam 
presentes em todos os lo-
cais para noticiar os acon-
tecimentos. 

Também é duvidoso que 
quem que tenha informado 
o «Correio da Manhã» 
pudesse determinar a iden-
tidade dos assaltantes en-
capuzados. Num país em 
que se consome um exage-
ro de horas diárias de tele-
novelas, é também pouco 
crível que uma fala, um 
sotaque sejam suficientes 
para identificar alguém. 
Uma notícia pouco rigoro-
sa e estigmatizante. «A que vimos» 
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A feminização do jornalismo e o desempenho de 
cargos dirigentes por parte de mulheres jornalistas 
aumentou exponencialmente com o 25 de Abril 
de 1974. Hoje as redacções contam com 40 por 
cento de mulheres, que também impulsionaram o 
rejuvenescimento da profissão. 

Feminização do jornalismo 
cresce com a liberdade

A presença das mulheres 
nas redacções dos média 
conhecem duas realidades 
distintas, o longo período 
de 40 anos entre o ano de 
1934, data da fundação 
do Sindicato Nacional dos 
Jornalistas (SNJ), e o ano 
de 1974 e, o outro período, 
mais curto, fundador das 
liberdades democráticas, 
iniciado no 25 de Abril. 

Nesses 40 anos iniciais de 
vida do sindicato, o núme-
ro de mulheres jornalistas 
cresceu apenas 2,6 pontos 
percentuais. Eram apenas 
sete as mulheres sindica-
lizadas em 1935. Em 35 
anos de democracia, entre 
1974 e 2009, o seu número 
aumentou 35 pontos per-
centuais. Em termos de as-
sociadas do Sindicato dos 

Jornalistas (SJ), o seu cres-
cimento foi inferior (32,5 
pontos percentuais).

As jornalistas passaram 
de 40 em 1974, de acordo 
com dados do Sindica-
to dos Jornalistas (SJ), a 
2.770 habilitadas com tí-
tulo profissional, das quais 
283 com título provisório, 
segundo dados fornecidos 
pela Comissão da Carteira 
Profissional de Jornalista 
(CCPJ). Os homens pas-
saram de 699 a 4.084, dos 
quais 355 com título provi-
sório. 

Em 1935, o número de 
mulheres inscritas no SNJ 
era residual. Constituíam 
apenas 2,8 por cento dos 
sócios do sindicato, que 
foi criado no ano anterior 
sem que uma única mu-

lher estivesse entre os seus 
fundadores (103 homens). 
À data do 25 de Abril de 
1974 as mulheres jorna-
listas mantinham uma ex-
pressão exígua, apenas 5,4 
por cento dos associados. 

Os registos não esclare-
cem, porém, toda a realida-
de. Houve jornalistas, ho-
mens e mulheres, que não 
deram o passo de adesão 
ao SNJ, instituído median-
te a matriz corporativa da 
ditadura e que teve como 
primeiro presidente da Di-
recção o jornalista António 
Ferro, que nas páginas do 
«Di ário de Notícias» entre-
vistou Salazar e se tornaria 
em 1933 o director do Se-
cretariado da  Propaganda 
Nacional. 

Além disso, o SNJ foi 
constituído após ter sido 
extinto o Sindicato dos 
Profissionais de Impren-
sa de Lisboa, cujos sócios 
se recusaram a adoptar os 
novos estatutos impostos 
pela legislação de 1933, 
que instituiu os sindica-
tos nacionais. Em duas » 

O Conselho Deontológico do Sindicato dos Jornalistas edita o seu primeiro boletim 
mensal com o título de Observatório de Deontologia do Jornalismo.
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Todo o  
serviço 

Uma empresa já conso-
lidada noutras zonas do 
país vai lançar o «Jornal 
Regional Alentejo» e pre-
tende contratar profissio-
nais todo o serviço. Para o 
novo «projecto editorial» 
pretende admitir, entre 
recém licenciados ou li-
cenciados, um «estagiário 
(M/F) para integrar a sua 
redacção», a quem ofere-
cem um estágio curricular 
de seis meses «não remu-
nerados, mas com suporte 
das despesas inerentes ao 
desempenho da função». 

É factor de preferência 
provir de «áreas ligadas 
a Comunicação Social/ 
Jornalismo/ média ou 
equivalente», ter «moti-
vação e interesse na área 
da imprensa escrita», ser 
«bom comunicador(a) e 
com algumas aptidões 
comerciais», ser «pró-ac-
tivo» e dispor de carta de 
condução».

A empresa oferece ainda 
«20% de comissões sobre 
os contratos de publici-
dade angariados» e uma 
«carta de recomendação 
(desde que a avaliação 
final do estágio seja po-
sitiva)». O anúncio co-
locado na Net-Empregos 
não só pretende banalizar 
o trabalho gratuito e a 
polivalência, como quer 
tornar natural a incompati-
bilidade entre jornalismo e 
publicidade. 

reuniões realizadas em No-
vembro de 1933, segundo 
José Carlos Valente [1],   
os jornalistas protestaram 
contra a censura prévia à 
imprensa e denunciaram a 
repressão. 

«Alguns jornalistas fo-
ram perseguidos, muitos 
jornais estiveram e estão 
suspensos, e a carteira de 
identidade de profissional 
de imprensa viu-se prete-
rida no favor do Estado, 
pelo bilhete de identidade 
de jornalista, criado para 
indivíduos não profissio-
nais», conforme disse Belo 
Redondo, na reunião de 8 
de Novembro de 1933. 

Ferreira de Castro, jorna-
lista no jornal «O Século», 
presidia à Direcção do sin-
dicato em 1926, enquanto 
Jaime Brasil, de «A Bata-
lha», era o secretário-ge-
ral. 

A primeira 
 associada  

Maria Lamas foi a pri-
meira mulher a inscrever-
se no Sindicato Nacional 
dos Jornalistas. Fê-lo em 6 
de Fevereiro de 1935, mas 
logo no mês seguinte apre-
sentou a demissão. Não 
há registo que esclareça o 
motivo. Pode, no entanto, 
estar relacionado com a 
oposição que os jornalistas 
do extinto Sindicato dos 
Profissionais de Imprensa 
de Lisboa mantinham em 
relação ao Estado Novo e 
aos sindicatos nacionais. 

Iniciou a sua carreira 
profissional na Agência 
Americana de Notícias [2] 
e à data da sua inscrição no 
SNJ, com 42 anos, dirigia 
a «Revista Modas e Bor-

dados», um suplemento 
semanal de «O Século», 
«onde entrou pela mão do 
escritor e jornalista Fer-
reira de Castro». Exerceu 
também a profissão na 
«Revista Civilização», di-
rigida por Ferreira de Cas-
tro. 

A jornalista Maria An-
tónia Fiadeiro considera 
As Mulheres do Meu País, 
de Maria Lamas, como «a 
realização de uma monu-
mental reportagem» que 
representou um trabalho 
de campo de perto de dois 
anos, de Norte a Sul do 
país, e que foi publicada 
em fascículos entre 1947 e 
1950. 

A exposição Au féminin, 
Women Photographing 
women 1849-2009, pro-
movida pelo Centro Cultu-
ral Calouste Gulbenkian de 
Paris, que esteve patente de 
24 de Junho a 29 de Setem-
bro do ano passado, expôs 
um total de 140 imagens de 
mais de 100 autoras, entre 
elas Maria Lamas. Jorge 
Calado, comissário da ex-
posição e autor do catálo-
go, incluiu uma amostra 
do trabalho fotográfico de 
Maria Lamas sobre a con-

dição feminina no Portugal 
dos anos 40. 

Maria Lamas deixou no 
sindicato apenas o registo e 
uma foto sua, mas legou ao 
jornalismo o seu patrimó-
nio escrito e fotográfico. 
Foi a primeira associada, 
mas não a primeira jorna-
lista portuguesa. 

Na sua tese de mestrado, 
a jornalista Maria Augusta 
Seixas sustenta que Virgí-
nia Quaresma (1882-1973) 
foi a primeira jornalista 
portuguesa. Maria La-
mas ingressou na Agência 
Americana de Notícias, 
«com salário, horário e hie-
rarquia», pela mão de Vir-
gínia Quaresma, segundo 
Maria Antónia Fiadeiro. 

Em 1935, as jornalistas 
inscritas eram apenas sete 
e até ao início da nova 
década o seu número não 
chegou a atingir os dois 
dígitos. O estudo sobre os 
jornalistas, quer mulheres 
quer homens, está por fa-
zer e mesmo os ficheiros e 
dados estatísticos da época 
não estão sistematizados e 
tratados. 

Sabe-se, porém, que de 
forma gradual e lenta, o 
número de associados au-
mentou até atingir as 40 
mulheres em 1974 e 699 
homens. A posição inicial 
em relação ao SNJ também 
mudara e os jornalistas es-
tavam apostados ganhar o 
seu sindicato, colocando-o 
ao serviço da classe pro-
fissional e defendendo a 
sindicalização de todos os 
que faziam do jornalismo 
profissão, designadamente 
os jornalistas da imprensa 
desportiva e da imprensa 
regional. 
»

Maria Lamas,  
fotografia da ficha do
sindicato
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Números e taxas 

A taxa de feminização 
da profissão era em 2009 
de 40 por cento, de acordo 
com os dados relativos aos 
titulares de carteira pro-
fissional disponibilizados 
pela CCPJ. No caso dos 
detentores de título pro-
visório, a taxa de femini-
zação situava-se em 2009 
nos 44,41 por cento. 

Verifica-se nos três últi-
mos biénios uma estabili-
dade na proporcionalidade 
entre mulheres e homens, 
ainda que se tenha regis-
tado um decréscimo do 
número de profissionais 
de ambos os sexos, ligei-
ramente desfavorável às 
mulheres. No caso dos de-
tentores dos títulos provi-
sórios, há uma variação no 
sentido do crescimento do 
seu número do biénio de 
2004/2005 para 2006/2007, 
a que se segue um decrés-
cimo no biénio seguinte, 
mas mantendo um número 

de profissionais superior 
ao inicial. Neste movimen-
to, a taxa de feminização 
atinge o seu maior nível 
(44,41%). 

A nível dos associados 
do SJ, a taxa de feminiza-
ção é semelhante, embora 
se tenha registado um de-
créscimo da percentagem 
de mulheres no último ano 
(37,92%), comparativa-
mente com o ano de 2005 
(38,87%) ou mesmos em 
relação aos intervalos en-
tre estes dois anos, cujo 
melhor resultado ocorreu 
em 2008 (39,39%). 

A comparação entre os 
dados da CCPJ relativos 
aos biénios de 2004/2005 
e 2008/2009 mostra uma 
diminuição de 498 homens 
com carteira profissional e 
de 451 mulheres. A nível 
dos títulos provisórios há 
um decréscimo de quatro 
homens e um acréscimo de 
50 mulheres. 

A nível dos associados 
do SJ registou-se um de-

créscimo significativo, na 
comparação entre os anos 
de 2005 e 2009, já assina-
lado no último acto eleito-
ral com a actualização dos 
cadernos eleitorais, que é 
imputado à perda da quali-
dade de associado por quo-
tização em atraso (menos 
35,52% de homens e me-
nos 38,04% por cento de 
mulheres). 

Mulheres eleitas 

As mulheres só foram 
eleitas para os órgãos diri-
gentes do sindicato quando 
tinham decorrido 36 anos 
desde a sua fundação. Em 
40 anos, entre 1970 e 2010, 
realizaram-se 19 actos 
eleitorais e 200 mulheres 
integraram as listas ven-
cedoras. Todavia, são ape-
nas 101 já que parte delas 
concorreram a mais do que 
uma eleição. 

Entre 1970 e 1987, o 
número de mulheres nas 
listas vencedoras variou 
entre uma e seis mulheres, 
enquanto que entre 1989 e 
2010 a variação situou-se 
entre dez e 23. A lista que 
mais mulheres elegeu foi a 
de 2005 (23 jornalistas) e a 
que menos elegeu foi a de 
1979, apenas uma.    

A primeira eleição de 
mulheres para os órgãos 
dirigentes do sindicato 
ocorreu em 1970, na lista 
liderada por Silva Costa. 
Nesse biénio (1970/1971), 
os corpos gerentes do SNJ 
conduziram «um intenso 
debate em torno da revisão 
da Lei de Imprensa, tendo 
sido aprovado um docu-
mento intitulado “Bases 
Fundamentais de uma Lei 
de Imprensa”» [3]. 

Manuela Alves, que ini-
ciou a profissão em Fe-
vereiro de 1969, no «No-
vidades», apresentou-se 
como candidata suplente 
ao órgão de Direcção. A 
outra candidata era Marga-
rida Silva Dias, secretária 
substituta à Mesa da As-
sembleia Geral, tendo ini-
ciado a actividade profis-
sional em Junho de 1969, 
no «Di ário Popular». 

Só no mandato seguinte 
(1973-1974) foram eleitas 
duas candidatas efectivas 
ao Conselho Técnico e de 
Disciplina, ambas vogais. 
Helena Marques que em 
Maio de 1958 começou 
a exercer a profissão no 
«Di ário de Notícias do 
Funchal» e Olga Vascon-
celos que tinha começado 
a trabalhar em Março de 
1971, no «Jornal de Notí-
cias». 

Foram ainda eleitas, 
como suplentes, Helena 
Policarpo (Direcção), que 
entrou para o jornalismo 
em Novembro de 1971, no 
«Diário do Norte», e Antó-
nia de Sousa (Assembleia 
Geral), que iniciou a pro-
fissão no «Diário de Lis-
boa», em Janeiro de 1967. 

Após o 25 de Abril de 
1974 não só aumentou o 
número de mulheres nas 
redacções como aumentou 
gradualmente a sua partici-
pação nos órgãos dirigen-
tes. Todavia, seria necessá-
rio que decorressem mais 
alguns anos até que tives-
sem cargos de presidência. 

A primeira presidente 
efectiva de um órgão foi 
Maria Antónia Palla, que 
em 1977 assumiu a respon-
sabilidade pelo Conselho 
Técnico, o qual passaria 

Jornalistas portugueses
Carteira profissional

Biénios TOTAL Homens Mulheres
N.º % N.º % 

2004/2005 7.165 4.227 59 2.938 41
2006/2007 7.007 4.134 59 2.873 41
2008/2009 6.216 3.730 60 2.486 40

Dados Comissão da Carteira Profissional de Jornalista (CCPJ),
Março 2010. 

Títulos provisórios
Biénios TOTAL Homens Mulheres

N.º % N.º % 
2004/2005 592 359 60,64 233 39,36
2006/2007 900 501 55,66 399 44,34
2008/2009 638 355 55,59 283 44,41

Dados Comissão da Carteira Profissional de Jornalista (CCPJ), Abril
2010. 
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a designar-se Conselho » 
Técnico e de Deontologia 
na revisão estatutária de 
1979 e Conselho Deonto-
lógico na revisão de 1990. 

Maria Antónia Palla, que 
também foi vice-presiden-
te da Direcção em 1979 e 
1983, iniciou a sua carreira 
profissional em Abril de 
1969 no «Diário Popular». 
Antónia de Sousa foi tam-
bém presidente efectiva 
do Conselho Técnico e de  
Deontologia, em 1983. 

A primeira e única presi-
dente da Direcção apenas 
assumiu funções em 1996. 
Foi Diana Andringa, que 
iniciou a sua carreira pro-
fissional no jornal «Lutar 
Popular», em Março de 
1976. Foi também presi-
dente da Mesa da Assem-
bleia Geral nos mandatos 
de 1998, 2000 e 2002, car-
go em que foi a única mu-
lher a desempenhá-lo. 

Para as Direcções Regio-
nais, Rita Vasconcelos Re-
belo foi a primeira a exer-
cer o cargo de presidente 
nos Açores, no mandato de 
2005. Começou a trabalhar 
no «Açoriano Oriental», 

em Dezembro de 2000. 
No actual mandato (2010-
2012), Olímpia Granada, 
que começou a trabalhar 
em Julho de 1997 no jornal 
«O Dia», preside à Direc-
ção Regional dos Açores. 

Na Direcção Regional da 
Madeira, nenhuma mulher 
ocupou essa função. A pri-
meira mulher eleita, como 
suplente, foi Conceição 
Brito (2000), que iniciou 
a actividade profissional 
em Dezembro de 1997, na 
Estação Rádio Madeira. 
No actual mandato, Basília 
Pita é secretária na Direc-
ção Regional da Madeira 
e Ana Luísa Correia é vo-
gal do mesmo órgão, am-
bas efectivas. A primeira 
começou a trabalhar em 
Dezembro de 1991, no Rá-
dio Jornal da Madeira, e a 
segunda em Dezembro de 
2000, no «Diário de Notí-
cias do Funchal». 

O Conselho Fiscal, órgão 
criado na última revisão 
dos estatutos, é presidido 
por Ilídia Pinto, que co-
meçou a trabalhar na pro-
fissão em Junho de 1991, 
no jornal «O Primeiro de 

Janeiro».  
A profissão feminizou-se 

e os órgãos dirigentes têm 
progressivamente reflec ti-
do a crescente presença 
das mulheres no jornalis-
mo. Mas às mulheres ain-
da estão maioritariamente 
reservados os cargos su-
plentes. No conjunto dos 
actuais órgãos dirigentes 
(2010/2012), as mulhe-
res representam 26,53 por 
cento dos eleitos efectivos 
e 41,67 por cento dos su-
plentes.  

No conjunto dos cinco 
órgãos, as mulheres têm 
maior representação no 
Conselho Deontológico 
(75%) e menor no Conse-
lho Geral (8%). 

Orlando César

[1] Valente, José Carlos (1998), 
Elementos para a Historia do 
Sindicalismo dos Jornalistas por-
tugueses – I Parte (1834-1934), 
Lisboa, Sindicato dos Jornalis-
tas, pp. 76-77.  
[2] Fiadeiro, Maria Antónia, Ma-
ria Lamas, http://cvc.instituto-
camoes.pt/figuras/mlamas.html. 
[3] Marcos históricos na vida do 
SJ, em Memória, sítio online SJ,  

Jornalistas eleitas

Início 
mandato

Nº

2010 22

2007 16

2005 23

2002 16

2000 21

1998 17

1996 15

1993 14

1991 16

1989 10

1987 5

1985 2

1983 6

1981 2

1979 1

1977 3

1975 4

1973 5

1970 2

TOTAL 200
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O lugar da 
publicidade 

É velha a tensão entre 
as redacções e os departa-
mentos comerciais a pro-
pósito do espaço ocupado 
pela publicidade. Mas hoje 
é cada vez mais notório o 
domínio da publicidade, 
que atropela os textos 
jornalísticos e infringe 
as regras mais comuns 
da separação de águas e 
interesses. Impõem-se 
aos leitores no meio de 
reportagens e entrevistas, 
serve de falsas capas ou 
primeiras páginas e faz 
manchetes de jornais. Isto 
sem falar das chamadas 
publi-reportagens, ou 
seja, publicidade redigida 
disfarçada de informação 
jornalística. 

O jornal «Público» fez 
em Março duas edições 
com publicidade no lugar 
das manchetes, uma com 
o anúncio de uma empresa 
da área editorial e tecnoló-
gica e outro de um banco. 

O Conselho Deontológico do Sindicato dos 
Jornalistas edita o seu primeiro boletim mensal 
com o título de Observatório de Deontologia do 
Jornalismo. Talvez seja um nome pretensioso 
para uma folha electrónica que à observação  
dedica três notas breves. 

Mas é um princípio, 
uma manifestação de agir 
comunicacional que in-
tenta produzir interacção 
entre jornalistas sobre a 
qualidade daquilo que fa-
zemos. 

Pretende entabular o di-
álogo e quebrar os hiatos 
que nos separam. Estabe-
lecer contactos entre as e 
os jornalistas em exercí-
cio neste Conselho e to-
dos os outros, associados 
ou não no Sindicato, que 
têm um interesse comum: 
fazer sempre melhor jor-
nalismo. 

Pretende derrubar os 
muros de desconfiança e 
incompreensão. Intentar 
falar no mesmo registo 
deontológico. Assumir 
que todos devemos pres-
tar contas. A nossa inde-
pendência emana da res-
ponsabilidade social com 
que exercemos a profis-
são. E o serviço público 
que prestamos decorre da 
função social do jornalis-
mo e de ser fundador da 
sua legitimidade a lealda-
de devida a leitores, ou-
vintes e telespectadores. 

O Conselho Deontológi-
co pretende com este bo-
letim explicar «a que vi-
mos» [1] e dar o primeiro 
passo num percurso que 

O mês 

A escolha do mês para 
o lançamento do boletim 
não foi premeditada. Mas 
é apropriado que surja 
em Abril, quando se co-
memora o 36.º aniversá-
rio do 25 de Abril e da 
restauração da liberdade 
de informar e de sermos 
informados. Queremos 
também associar este 
acontecimento às ideias 
e ao pensamento crítico 
que no século XIX pul-
savam na imprensa e que 
contribuíram para a ins-
tauração da República, 
que este ano comemora 
cem anos. 

Antes porém, o Con-
selho Deontológico faz 
também uma evocação 
à tese fundadora dos es-
tudos sobre o jornalis-
mo. Tobias Peucer, um 
alemão, foi o percursor 
da reflexão sobre a ética 
aplicada. «Os relatos jor-
nalísticos» constituem o 
tema da sua dissertação 
de doutoramento, defen-
dida em 1690, na Univer-
sidade de Leipzig. Escre-
veu no século XVII que 
«faz falta o juízo, a mais 
exímia qualidade do inte-
lecto, para que, por meio 
dele, as coisas dignas de 
crédito sejam separadas 
dos rumores infundados 
que se fazem correr». 

No século XIX, aos 21 
anos, Eça de Queiroz es-
creve no primeiro núme-
ro do jornal de que foi 
fundador [6/1/1867], o » 

«A que vimos» 

desejamos partilhado por 
quem queira colaborar 
neste boletim. Será parte 
de um projec to mais am-
plo, alojado no espaço do 
Conselho Deontológico 
no sítio do Sindicato dos 
Jornalistas. 

O nosso espaço está já 
em fase de reestrutura-
ção e renovação. Está 
também a dar os primei-
ros passos. É uma tarefa 
em progresso, executada 
também com sentido de 
serviço, nos tempos que 
investimos nesta tarefa. 
A actividade sindical não 
é a tempo inteiro nem é 
remunerada, é sempre 
um acréscimo na jornada 
de trabalho de cada um e 
de cada uma. 

Para estarem informa-
dos sobre a actividade do 
Conselho Deontológico, 
para receberem este bo-
letim mensal por correio 
electrónico, sugerimos 
que se inscrevam na 
newsletter, na página de 
entrada do sítio do Sin-
dicato [www.jornalistas.
online.pt/]. 

O sucesso da iniciati-
va dependerá da nossa  
capacidade, mas também 
da participação e cola-
boração com que contar-
mos. 
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«Distrito de Évora», que 
«é o grande dever do jor-
nalismo, fazer conhecer 
o estado das cousas pú-
blicas, ensinar ao povo 
os seus direitos e as ga-
rantias da sua segurança, 
estar atento às atitudes 
que toma a política es-
trangeira, protestar com 
justa violência contra os 
actos culposos, frouxos, 
ou nocivos, velar pelo 
poder interior da pátria, 
pela grandeza moral, in-
telectual e material em 
presença das outras na-
ções, pelo progresso que 
fazem os espíritos, pela 

conservação da justiça, 
pelo respeito do direito, 
da família, do trabalho, 
pelo melhoramento das 
classes infelizes.»

A imprensa oitocentista 
era crítica e acutilante. A 
sua função era concebida 
tal como Eça a expressou, 
quer em jornais regionais 
quer na imprensa operária. 
Tinham elevadas tiragens 
para a época, mas quase 
sempre uma vida efémera. 
Nas suas páginas escre-
viam intelectuais, políti-
cos e publicistas. Homens 
e mulheres que se batiam 
pelo ideário liberal. 

«É tempo de reunirmos 
todas as dedicações, todas 
as boas vontades, que exis-
tem, entre nós, isoladas 
e como que desconfiadas 
entre si, num centro de 
ac tividade intelectual em 
que mutuamente se estu-
dem e se apreciem». Esta 
a nota «a que vimos» de 
«O Eco», um «quinzenário 
instrutivo, literário, agrí-
cola e noticioso», que se 
começou a publicar em 15 
de Julho de 1899, em Paço 
de Arcos, no concelho de 
Oeiras. 

Francisco Pinto Coelho 
nele criticava a «passivida-

de que toca as raias da hu-
milhação» e afirmava que 
as colunas do jornal seriam 
«o fórum onde viremos 
discutir todos os interes-
ses locais; serão o tribunal 
onde se fará justiça recta 
e imparcial aos homens 
e aos factos». Chamar «à 
vida activa um povo é o 
melhor serviço que se pode 
prestar». 

Conselho Deontológico

[1] Título comum no século XIX 
para titular as notas de apresen-
tação de novos projectos edito-
riais. 


