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Resumo 
O texto resume as ideias centrais da tese de doutoramento O agir jornalístico face à cen-

sura - O caso do «Notícias da Amadora». Analisa a acção desenvolvida pelo jornal no contex-
to da ditadura e no quadro da sua relação com o aparelho censório. A intervenção da censura 
não se limitou ao exame dos textos informativos, desempenhou um papel central de controlo 
político, económico, social e ideológico. A censura, a propaganda e a polícia política constituí-
ram um recurso de poder, utilizado por Salazar e Caetano para controlo e formação da opinião 
pública. No estudo analisam-se as provas censuradas existentes nos arquivos do «Notícias da 
Amadora» e do SNI/ Direcção dos Serviços de Censura. A análise aos textos censurados e de-
mais documentação evidencia uma acção política e comunicacional marcada pela inscrição de 
temas no espaço público. A tese conclui que o «Notícias da Amadora» se assumiu como um 
jornal de oposição ao salazarismo. 
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social; Ordem informativa.

Abstract
The text summarizes the main ideas of the PhD thesis The journalistic act face censorship 

- The Case of the «Notícias da Amadora». Examines the action developed by the weekly news-
paper under dictatorship regime, in relation with the censorial apparatus. The intervention of 
censorship didn’t confine to the examination of informational texts, but also played a main role 
on the political, economic, social and ideological control. The censorship, the propaganda and 
the political police formed a power resource, used by Salazar and Caetano for controlling the 
formation of public opinion. The study analyze the censored samples from the archives of the 
«Notícias da Amadora» and the SNI/ Direcção dos Serviços de Censura. The analysis of the 
censored texts and other documentation clearly shows a strong political and communicational 
action in order to bring out certain issues to public debate. The thesis concludes that the «Notí-
cias da Amadora» assumed itself as a newspaper in opposition to Salazar regime.

Keywords: Agenda setting; Journalistic act; Censorship; Dictatorship; Press; Social change; 
Informative order.

1. Enquadramento 
A tese de doutoramento em Sociologia sob o título O agir jornalístico face à censura - O caso 

do «Notícias da Amadora» investiga a acção desenvolvida pelo semanário, no contexto da ditadura 
salazarista e no quadro da relação com o aparelho censório. O jornal publicou-se entre 1958 e 2006, 
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mas o objecto de estudo limita-se ao período de 1958-1974. Fundado com periodicidade mensal, 
passou a semanário em 1962 e, em 1970, passou a ter expansão e distribuição nacional em banca.

A abordagem consistiu num estudo de caso ao «Notícias da Amadora», que incidiu na 
análise intensiva ao corpus da produção jornalística visada pela censura oficial e também 
às fontes documentais do projecto editorial. Mas também analisou o regime. Equacionou, 
investigou e analisou o contexto em que fermenta e se desenvolve a ditadura, assim como 
interpretou as raízes da sociedade incivil, expurgada de direitos, liberdades e garantias.

A natureza do estudo é eminentemente interpretativa e qualitativa. São investigadas diver-
sas fontes: arquivo do jornal; arquivo da Direcção dos Serviços de Censura1 (provas de censura 
anotadas e correspondência trocada com o jornal); 658 edições do «N.A.» (notas, editoriais, 
etc.), cadernos «Censura 16»,2 bibliografia sobre o estado da arte,3 quadro legislativo, docu-
mentos e notas da censura, boletins e cartas, entre outros. 

O estudo visa compreender e identificar as regularidades patentes quer na enunciação da 
linha editorial do jornal quer nos factos e ideias expressos na acção de produção jornalística e/
ou na acção de filtragem da censura. Mas também descrever os processos de interacção so-
cial, interpretar as razões que motivavam a acção por parte do jornal e da censura e analisar 
as determinações que as motivavam. O objectivo é compreender o «Notícias da Amadora» no 
contexto e constrangimentos da vida política e social desse período, compreender em que me-
dida o seu agir comunicativo influía na acção censória. 

A tese coloca, como ponto de partida, três questões: Qual o posicionamento do jornal em 
relação às políticas e às determinações do salazarismo?; Em que consistia a sua acção face ao 
sistema de controlo social da comunicação social?; e Qual o seu contributo para suscitar a re-
flexão de novos temas e proceder à crítica no espaço público?

Daí decorre um outro passo, examinar essas perguntas à luz de vários ângulos de análise: 
(1) internalização dos procedimentos censórios em função da coercitividade das normas e polí-
tica de espírito (auto-censura); (2) integração e cumprimento das disposições e imposições da 
selecção oficial de acontecimentos (censura); (3) autonomia e distinção no estabelecimento da 
agenda do jornal; (4) influência do modelo organizacional da empresa e sua propriedade na au-
tonomia editorial e jornalística; e (5) contributo das fontes e leitores para o processo de cons-
trução da independência do jornal. 

Outras linhas de abordagem compreendem a interdependência entre propaganda e censu-
ra, bem como a influência do normativo censório e da intervenção casuística dos censores na 
selecção das notícias. 

O estudo do jornal e desse fundamento da independência jornalística não menospreza a articu-
lação do objecto de estudo com os contextos pertinentes que o influenciam, assim como as dife-
rentes interacções vinculadas ao processo de produção de notícias. Procura esclarecer a participa-
ção do «Notícias da Amadora» no campo mais vasto da oposição e a sua integração no conjunto 
da imprensa que partilhava uma perspectiva crítica em relação à ditadura.

A tese está estruturada em três partes, a que acrescem a introdução, a conclusão e os ane-
xos documentais. A primeira parte expõe o enquadramento teórico e conceptual. A segunda 
parte, constituída por três capítulos (Paradigma incivil; A Censura é a mensagem; e Economia 
da Censura), refere-se aos contextos pertinentes para a compreensão de procedimentos no jor-
nal, designadamente a natureza do Estado e do regime, o padrão de relações entre os diversos 
interesses e o sistema de controlo social. A terceira parte inclui quatro capítulos (Agir comuni-
cacional; D. Quixote de papel; Visados pela Censura; e Um jornal na oposição) que analisam a 
comunidade do jornal, a organização da empresa e o acervo de provas censuradas.
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2. A natureza incivil do salazarismo
A natureza do salazarismo é a sociedade incivil, uma sociedade desapossada do espaço públi-

co que lhe outorgasse voz e objectivasse a sociedade civil. O contexto societário e o sistema de 
ditadura são geradores de incivilidade. Conceito que se presta a diversas abordagens, mas que é 
usada para aludir à sociedade tornada incivil pela derrogação de direitos, liberdades e garantias. 

A abordagem desenvolvida exprime uma hipótese que busca a origem incivil na tradição patrimo-
nialista. Nos Estados patrimoniais a sociedade é débil e o aparelho de Estado tende a ser privatizado 
em benefício dos governantes, da burocracia e da sua base clientelar de apoio, segundo o formu-
lam diversos autores, designadamente os que procederam a estudos no espaço ibero-americano. 

Ricardo Vélez Rodriguez analisou os trabalhos de Alexandre Herculano e de José Pereira 
de Sampaio Bruno. O primeiro estudou o absolutismo português na perspectiva do conceito de 
dominação patrimonial e o segundo reflectiu criticamente sobre o excesso de governo de tipo 
centralista. Herculano ilustrou de «maneira muito clara a forma que assumiu em Portugal o 
exercício do poder como propriedade particular do príncipe, que é a nota característica do pa-
trimonialismo» (Rodriguez, 2004). 

A ideia de poder como propriedade particular do príncipe casa-se com a representação que 
é formulada sobre António Oliveira Salazar. O ditador faz lembrar o Príncipe de Maquiavel, «ob-
sessivamente reservado, extremamente lúcido, subtilmente calculista e sabiamente manipula-
dor» (Rebelo, 1998: 71). O modelo patrimonialista autoritário acompanhou o percurso histórico 
português durante séculos. 

Howard J. Wiarda, que também estudou a estrutura tradicional da sociedade ibero-latina, con-
sidera que as instituições tradicionais mantiveram-se praticamente intactas devido à sua capacida-
de de acomodação e assimilação. Além disso, «a estrutura corporativa tende a servir o interesse 
das elites dominantes, subordinando as forças sociais em ascensão à autoridade da elite domina-
da do aparelho de Estado» (Wiarda, 1973: 206-235). Neste modelo, a cidadania é fraca, sendo 
a essência do patrimonialismo a corrupção da noção de Estado como esfera do espaço público. 

Outros conceitos, como o de familismo amoral, inicialmente estudado por Edward Banfield 
e por ele definido como um ethos, ou o de clientelismo, analisado por Simona Piattoni em re-
lação aos interesses e representação democrática, constituem um contributo para a compreen-
são da ordem e mecanismos do salazarismo. «O clientelismo e a democracia liberal, nas suas 
formas idealizadas, representam duas formas opostas de representação de interesses» (Piattoni, 
2001: 193-212). Em regimes de ditadura, as barreiras à cidadania são reforçadas. O interesse 
particular sobrepõe-se ao interesse geral (público-privado), e, quanto mais elevado for aquele, 
mais enfraquece o interesse geral.  

Manuel Villaverde Cabral abordou o familismo amoral no contexto da sociedade portuguesa 
e na perspectiva da distância ao poder. Considera que o familismo amoral se caracteriza pela 
ausência de relações políticas horizontais, o que impeliu parte de famílias, como as do campe-
sinato pobre, para «relações verticais de intermediação e protecção» (Cabral, 2006: 157-180). 
Trata-se de um recurso assimétrico, que une o despotismo estatal e o familismo societal. 

O poder político amplia a sua ingerência a todas as outras esferas e condiciona a formação 
e expansão da sociedade civil, no seu plano mais global. A oposição «entre esfera privada, ou 
do burguês, e esfera pública, ou do cidadão» (Bobbio, 2000: 172) não adquire expressão, não 
se autonomizam. Ficam, pelo contrário, submetidas ao limbo das corporações, reguladas pelo 
policiamento do corpo e do espírito. Um outro autor, John Keane, aborda a sociedade incivil 
e a incivilidade como o efeito da violência, enquanto Maria Lúcia Amaral aborda o conceito de 
sociedade civil no âmbito do seu uso jurídico. 
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Amaral observa que a separação entre Estado e sociedade constitui uma das categorias 
centrais do direito constitucional moderno. Salienta que a necessidade de interpretar a ex-
pressão sociedade civil ganhou sentido quando os textos constitucionais adoptam no conti-
nente europeu o ideal do governo limitado. No sentido que lhe atribuiu Adam Ferguson, in-
fere que a sociedade é «civil porque civilizada por alguma disposição moral comum» (Amaral, 
2003), que seja o resultado de quatro amizades individuais necessárias, tidas na perspectiva 
de Amizade em Aristóteles.  

Mas se essa disposição não for cultivada, pode degenerar no seu contrário: (1) o familis-
mo amoral, contrário da primeira amizade, que assenta na «convicção generalizada segundo a 
qual o interesse próprio bem orientado consiste apenas na prossecução de benefícios materiais 
imediatos para a família nuclear»; (2) «a generalização de relações crescentes de interdepen-
dências privadas, onde campeiam o poder […] absolut[o] de uns face à impotência […] abso-
luta de outros»; (3) a «crescente suspeição perante regras precárias, contraditórias, de futuro 
imprevisível»; e (4) o «isolamento que é propício à vitória dos despotismos».

É neste contexto que se forja a oportunidade para o surgimento do homem que se fez pro-
videncial. Há no despotismo salazarista traços de um patrimonialismo tardio ou de um patrimo-
nialismo reconfigurado à imagem do seu propósito de legitimar a ditadura. A obediência é um 
vocábulo de uso recorrente. O processo de construção do poder pessoal de Salazar radica na 
dicotomia de mando e obediência e numa arquitectura discursiva em que fundiu o indivíduo, a 
nacionalidade, o interesse nacional e a propaganda.   

A natureza do regime suscita opiniões diversas, que variam entre o qualificativo autoritário e o 
de fascista. José Rebelo faz uma síntese das teorias que explicam a ideologia do regime e opta por 
um modelo que escapa à clássica dicotomia fascismo/ não fascismo. Analisa «o tipo de liderança 
efectivamente materializado por Salazar», examina «a forma como organizou o espaço público e o 
correspondente sistema repressivo», investiga «a sua prática política» (Rebelo, 1998: 71), a qual é 
inspirada num determinado conceito de legitimidade e articulada com o modo de representação. 

Em vez da repressão física generalizada de outros fascismos, Salazar criou «um clima repres-
sivo», aperfeiçoou «um dispositivo de controlo», adoptando a concepção de poder panóptico, «al-
tamente eficaz pelo seu carácter preventivo, pelo seu funcionamento contínuo e pelos seus me-
canismos automáticos» (Rebelo, 1998: 85-86). Outros autores atribuem à ditadura um carácter 
feroz, violento e repressivo. Todavia, essa repressão era selectiva e diferenciada, atingia com maior 
dureza as classes operárias e os comunistas. 

O regime assentava numa ilusão que era construída pela propaganda. Aliás, a própria ima-
gem de Salazar é uma construção da propaganda, a que se dedicou António Ferro durante 17 
anos. O livro de entrevistas de Ferro a Salazar, cuja primeira edição data de 1933, é qualificado 
como «o primeiro manual de propaganda do regime» (Rosas, 2003: XVII). Daniel Melo estuda 
o papel estruturador do Secretariado de Propaganda Nacional (SPN)/ Secretariado Nacional de 
Informação, Turismo e Cultura Popular (SNI) como «fábrica do espírito», expressão esta cita-
da de António Ferro. A propaganda surgiu no salazarismo «como um vector fundamental de 
entendimento da sociedade em relação a si mesma», constituindo as «instituições oficiais […] 
receptáculos de doutrina» (Melo, 2001: 54). 

Cabia à propaganda o papel de integração dos portugueses no pensamento do regime. O 
próprio ditador considerou a propaganda como «um instrumento do governo» e «um instrumen-
to de governo no mais alto significado que a expressão pode ter» (Salazar, 1961: 262).4 Para 
Ferro, a política do espírito era indispensável «ao prestígio exterior da nação» e «necessário ao 
seu prestígio interior, à sua razão de existir» (Ferro, 2003: 225-229). 



  ARTIGOS | 123

Além da propaganda, o SPN/ SNI, e posteriormente a Secretaria de Estado da Informação 
e Turismo (SEIT), acolhe outro dispositivo da incivilidade, a Direcção-Geral de Censura. A cen-
sura funciona como um «policiamento», como Salazar designou essa «fiscalização» em 1932 
(Ferro, 2003: 34). Concebia-a como a forma de assegurar a divulgação da mensagem da dita-
dura, controlar os jornalistas e evitar os abusos. 

«A liberdade garantida pelo Estado, condicionada pela autoridade, é a única possível», tan-
to em 1932 como ao longo de toda a ditadura. Em 1938, Salazar refina o conceito: «Não pode 
haver liberdade contra a verdade; não pode haver liberdade contra o interesse comum» (Ferro, 
2003: 160). Autoridade e verdade não eram para ele contingentes, participavam do absoluto.    

A função da censura era a de consagrar a verdade do regime. Contribuía para assegurar a 
«garantia plena de que os resultados conseguidos pelo poder (…) fossem em pleno conhecidos». 
(Ramos do Ó, 1999: 37) E, como aduz o autor: «Quer isto dizer que a censura se aproximava 
da propaganda, reforçando-lhe no terreno a sua importância». 

Há uma habilidade intrínseca numa expressão de Salazar sobre o enlace destes dois concei-
tos, o da função que propaga a existência dos actos da vida e o daquela que a oculta. Na inau-
guração do SPN, em 1933, o ditador afirma que «politicamente só existe o que o público sabe 
que existe» (Salazar, 1961: 263). Em 1938 repete ideia similar, na posse das novas comissões 
da União Nacional. Afirma que o país não compreende muito bem como é que a ordem parece 
estar sempre em crise, quando o não está. Para acrescentar que «a verdade porém é que poli-
ticamente tudo o que parece é» (Salazar, 1959: 25-38).  

A afirmação de 1933 concitava à necessidade de informar, enquanto a de 1938 recomen-
dava o combate àquelas realidades políticas, contra as quais «se tem de governar». O espírito 
do salazarismo tem implícita a ambivalência da propaganda e da censura que, no entanto, con-
vergiam para criar «imagens mentais» — na expressão de Lippmann5  —, quer por inscrição, no 
caso da primeira, quer por desinscrição no da segunda.

3. da mensagem � economia da censura
A censura é fundadora do mito e da obra da ditadura, era a sua mensagem. Constituía com 

a propaganda e as forças de polícia um triângulo de recursos de poder concentrados em Sala-
zar e, posteriormente, em Marcelo Caetano. Asseguravam a reputação do poder, o controlo da 
informação e a repressão. Garantiam a concretização da vontade de Salazar e impediam que se 
concretizasse a vontade daqueles que se opunham à ditadura. 

Para Salazar, a censura é necessária como «arma legítima» para combater o imperialismo 
ideológico do comunismo e como instrumento de controlo da formação da opinião pública. Em 
duas entrevistas que concedeu a Ferro,6 em 1932 e 1938, expõe o seu pensamento sobre a 
censura e a liberdade. Não há nelas diferenças de fundo, mas tão-só marcas da evolução do 
próprio regime. Em 1932 acentua a função moral normativa da censura, apresenta-a como uma 
necessidade para impedir a deturpação dos factos e as calúnias e justifica-a como «elemento 
de elucidação, como correctivo necessário» (Ferro, 2003: 31-46) para que não seja posta em 
causa a obra da ditadura. 

Para atenuar o «trabalho da censura» faz um anúncio e apresenta uma sugestão. O pri-
meiro consiste na criação de «um gabinete de informação a que os jornais podem recorrer» e 
que disseminaria a propaganda do governo. A sugestão reside na criação de uma Ordem dos 
Jornalistas. Pretendia que o designado «papel moralizador da censura [passasse] a ser desem-
penhado pelos próprios jornalistas e dentro da sua classe». 
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Em 1938 legitima a censura, a sua polícia do espírito. Reforça a tónica do combate à dou-
trina subversiva e ocupa-se também da opinião pública. A censura é apresentada como «neces-
sidade de defesa nacional e social», uma «legítima defesa» dos Estados livres «contra a grande 
desorientação do pensamento moderno» e uma «arma legítima» contra o imperialismo ideoló-
gico do comunismo» (Ferro, 2003: 149-193). 

A edificação do sistema de dois pilares é gradual e revela uma intrincada e complexa rede. 
O controlo social dos jornalistas e dos media não se restringia à instituição da censura. Muitos 
outros instrumentos convergiam para exercer o domínio do campo. Uma teia fina, complexa e 
vasta foi edificada com o concurso de instrumentos legislativos, jurídicos, administrativos, poli-
ciais e políticos. No vértice do topo da pirâmide ficava a Presidência do Conselho de Ministros, 
onde se sentava Salazar. A instituição da censura não se confinava aos dois prédios gemina-
dos do Bairro Alto. Tinha extensões em múltiplas instituições do Estado, que asseguravam a 
coerção política, económica, cultural, judicial e policial. O controlo social incidia sobre o exercí-
cio da profissão de jornalista, a criação de empresas e jornais, assim como sobre a escolha de 
proprietários e directores. 

Mas também estendia a sua acção hegemónica às corporações de enquadramento, à formação 
das receitas e dos recursos, aos mecanismos de propaganda, à determinação dos crimes e punições 
e aos instrumentos de eficiência repressiva. A censura era estrutural e absoluta, dispondo de um 
corpo executivo para o ofício censório que se veio a integrar na estrutura de cúpula da propaganda. 

O conjunto de instrumentos e normas objectivam a estruturação de todos os procedimen-
tos de controlo social, os quais interagiam entre si para regular a expressão do pensamento e 
dessa forma potenciar os seus efeitos sobre a comunicação. Confluem neste propósito a au-
sência de liberdades, a regulação maximizada do campo da comunicação social e a censura, 
geradoras de um ambiente que pode corresponder ao «conceito amplo de censura» (Machado, 
2002: 501). O regime de Salazar e Caetano não se cingia a exercer censura prévia, gerou uma 
sociedade censurada, povoada de silêncio e medos. 

O alvo da coerção foram, logo na emergência da ditadura, os profissionais e os proprietários 
dos meios de produção de informação, a que se seguiram todas as restantes normas, cuja efici-
ência se foi refinando. Em 1971, Arons de Carvalho e Monteiro Cardoso produziram um estudo 
comparado de regimes jurídicos reguladores da imprensa, em que analisaram a situação portu-
guesa. Procederam a um juízo crítico num volume que incluía como apêndice uma colectânea 
sobre a legislação produzida entre 1910 e 1969 e que foi compilada por António Borges Coutinho. 

A análise desse acervo normativo permite pôr em perspectiva a cartografia do aparelho 
coercitivo. Além do controlo sobre a expressão do pensamento e a liberdade de informação, 
a ditadura intentava garantir a colaboração de jornalistas e proprietários dos média, mediante 
coerção económica e policial. O título profissional de jornalista estava sujeito a visto da polícia, 
enquanto a distribuição da publicidade do Estado e a regulação do consumo de papel constitu-
íam instrumentos do controlo político-administrativo da imprensa, cuja atribuição dependia da 
classificação ideológica atribuída aos meios e do cumprimento de normas. 

A fiscalização competia aos organismos de propaganda e de censura e dava origem a uma 
tabela tipológica. A primeira avaliava o acolhimento dos textos emanados pelo SPN/ SNI/ SEIT 
e a segunda o grau de colaboração dos media e o nível de cortes a que eram sujeitos. Após a 
classificação, incumbia à Direcção dos Serviços de Censura enviar aos organismos oficiais que 
habitualmente publicassem anúncios e também a empresas concessionárias a lista de jornais a 
que podia ser atribuída publicidade. Mas também lhe incumbia manter informada a polícia po-
lítica7 sobre os factos de censura. 
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Censores e polícias convergiam na acção para ampliar os efeitos da propaganda. Na ópti-
ca de Salazar e do SPN/ SNI/ SEIT, a função da imprensa cingia-se à propaganda. Foi traçado, 
desde o início, um plano de artigos a fornecer à imprensa e o secretariado incluía no seu qua-
dro de pessoal redactores e colaboradores, assim como eram estabelecidos contactos com os 
jornais mais importantes para, por seu intermédio, chegar ao maior número de portugueses em 
todo o país. Entre Fevereiro e 12 de Dezembro de 1934, por exemplo, «foram fornecidos a 68 
jornais 1.316 artigos e notas de informação sobre a obra do Estado Novo» (Comissão do Livro 
Negro sobre o Regime Fascista, 1980: 65-67).

Nos anos 40, a reestruturação que deu origem ao SNI aperfeiçoa a estrutura de produção 
informativa, a sua actividade torna-se mais eficiente no controlo e mais invasiva para os meios 
de comunicação social e jornalistas. Orienta as actividades para a formação da opinião pública, 
regula a relação dos meios de comunicação social com o governo, produz estudos, emite notas 
oficiosas e comunicados. São também reforçados os mecanismos tendentes à colaboração dos 
jornalistas com a censura. Os directores dos jornais diários passam, por direito próprio e obri-
gação, a terem assento no Conselho de Imprensa (órgão criado no âmbito do SNI), tal como o 
director dos Serviços de Censura e o chefe da repartição da Informação. 

Quando Caetano substitui Salazar, em 1968, não abdica do Conselho de Imprensa e cria 
ainda um órgão de cúpula, o Conselho Nacional da Informação, que se pronunciava sobre «as 
questões de interesse para a informação pública», emitia pareceres, formulava sugestões e co-
ordenava todos os departamentos oficiais em matéria de informação. Conselho de Imprensa e 
Serviços de Censura partilham a mesma tutela. Ainda em Dezembro de 1968, o director dos 
Serviços de Censura é incumbido de se deslocar às 18 delegações da censura no continente e 
apresentar no prazo de um mês um relatório de avaliação à estrutura censória.

 No relatório (Comissão do Livro Negro sobre o Regime Fascista, 1980: 225-232), o direc-
tor procede à análise da situação, avalia as condições de trabalho dos censores, quer a nível 
de vencimentos quer de orientação, aborda o ambiente mediático e as relações com os jornais 
e apresenta um conjunto de recomendações. A iniciativa, a avaliação da situação, as medidas 
preconizadas e as circulares subsequentes dos Serviços de Censura contrariam a tese de que o 
aparelho censório e o de propaganda foram atenuados com Marcelo Caetano. Pelo contrário, 
a censura tornou-se mais selectiva, assim como tornaram-se mais eficientes os mecanismos de 
colaboração entre jornais e censura. 

O limbo criado pelo salazarismo — essa penumbra que votou ao esquecimento a existência 
social, os acontecimentos gerados pelo sistema e até determinou a morte em vida de muitas 
pessoas e organizações — não diferia substancialmente dos aparelhos de coerção criados pelas 
ditaduras irmãs do Brasil e de Espanha.

Em Portugal, todo o aparato concorria para que a censura fosse a mensagem produtora 
de significados da política de espírito. O conceito de que «o meio é a mensagem», cunhado por 
Marshall McLuhan, adequa-se à perspectiva adoptada na tese de que a censura é a mensagem. 
O conteúdo do meio é outro conteúdo. «O efeito do meio só se fortalece e intensifica porque 
se lhe oferece, como “conteúdo”, um outro meio» (McLuhan, 2008: 31).  

A censura é a mensagem que controla a escala e a forma de acção. Nas interacções sociais, 
a censura fortalece-se com outro conteúdo, o medo da punição, o medo do corte, o medo da 
represália. O aparato constituído para impor a censura como mensagem torna-se no factor de 
geração da economia de censura. 

Na ordem informativa do salazarismo, a polícia de espírito e a polícia política, como forças de 
coerção, eram elementos constituintes da propaganda, da narrativa política e da fabricação da 
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agenda que organizavam o consenso. Mas esses mecanismos de coerção e consenso não estavam 
polarizados apenas em instituições específicas e em campos exclusivos. Replicavam-se em diferen-
tes instâncias e em diferentes níveis e círculos para assegurar a reprodução das relações sociais.

A ordem informativa do salazarismo cumpria a dupla função de vigilância e de doutrinação. 
Regulava as relações sociais e as relações interpessoais. Projectava os mecanismos de auto 
e heterocensura na vida quotidiana. Para usar uma metáfora industrial, o aparato salazarista 
dispunha de duas unidades, uma delas produzia componentes ideológicos e a outra funcionava 
como uma cadeia de supressão activa de informação, com duas funcionalidades: negação da 
acessibilidade e destruição da informação. 

A unidade de supressão da informação foi modelada como um processo em curso, uma 
obra em construção permanente. Na dependência do ditador, o mecanismo constituía um pro-
cesso reflexo do desenvolvimento da ditadura. Um processo que evolui sem ruptura ao longo 
de toda a ditadura, com e sem Salazar. 

Além da regulação estabelecida pelas leis tutelares produzidas por Salazar e Caetano, a cen-
sura foi exercida, sobretudo, pelo acervo normativo emanado da Presidência do Conselho de 
Ministros e dos Serviços de Censura, o qual era constituído por instruções gerais e específicas, 
por regulamentos, por circulares, por directivas e por disposições. Um conjunto de instrumen-
tos que fazem o mapeamento da gramática censória. 

Parte desse acervo tratava a doutrinação instrumental e visava a socialização da subjectivi-
dade, na perspectiva do conceito de habitus formulado por Pierre Bourdieu. Os seus primeiros 
destinatários eram os censores, mas também se dirigia aos directores dos jornais e aos jorna-
listas, como incorporação de prática corrente. Outra parte dos instrumentos era normativa e ti-
nha como finalidade regular o exercício da censura e também a conduta da comunicação social. 

Uns tinham um alcance geral e eram intemporais, enquanto outros visavam matérias es-
pecíficas e conjunturais. Além das normas escritas, os censores transmitiam orientações orais 
prévias, diariamente, de acordo com a importância dos meios, o grau de afectação ao regime e 
a sua periodicidade. À posteriori eram feitas admoestações regulares quer por parte dos Servi-
ços de Censura quer do SNI/SEIT, de acordo com o impacto dos meios e a avaliação quanto à 
conduta desviante à ordem informativa, designadamente com base nos relatórios diários sobre 
«os factos de censura» mais relevantes, determinados a partir de 1961.

A polícia do espírito exercia uma repressão semelhante à da polícia do corpo. E se Hermínio Mar-
tins fala em «campo da economia do terror» (Martins, 1998: 45) ao referir-se ao efeito potenciado 
pelo aparelho repressivo para inculcar o medo de existir, pode-se igualmente falar com substância 
em campo da economia da censura. 

Uma abordagem às implicações e efeitos do conceito de economia da censura pode ser 
equacionado não só pelo seu resultado, traduzido nos cortes e consequente estratificação de 
acesso à informação, mas também na sua função operativa geradora de um processo de re-
gulação censória que envolvia censores e censurados (auto-regulação e co-regulação). Ocorria 
num fluxo de dois passos, no primeiro o que influía era o custo dos cortes para a empresa e, 
no segundo, o mecanismo da autocensura. 

4. um jornal, uma comunidade  
Fundar um jornal era, no contexto da ditadura, uma tarefa difícil ou impossível. António 

Jesus requereu em 1 de Fevereiro de 1957 autorização para publicar um jornal regionalista de-
nominado «Notícias da Amadora». Mas a decisão tardou. Só em 24 de Setembro de 1958 foi 
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recebida a carta da Direcção dos Serviços de Censura a autorizar a publicação e a informar, si-
multaneamente, que o jornal ficava sujeito a censura prévia. A 25 de Outubro de 1958 foi edi-
tada a primeira de 13 edições mensais dirigidas pelo seu fundador. 

Dificuldades financeiras e fraca adesão ao projecto determinaram a entrega do título, sem 
qualquer ónus, a quem lhe desse continuidade. Os dois proprietários e directores seguintes não 
alcançaram melhor resultado. Em 1961, João Lopes Vilhena (proprietário e editor) e Domingos 
Janeiro (director) encetaram um projecto que durou mais de dois anos. Mas enfrentaram as 
mesmas dificuldades. Domingos Janeiro, poeta, colaborador literário e antigo editor do jornal 
«A Planície», convidou Orlando Gonçalves a assumir a propriedade, edição e direcção do jornal, 
o que veio a acontecer a partir de 26 de Junho de 1963.  

 Todavia, os nomes de Lopes Vilhena e Domingos Janeiro continuaram a figurar no jornal. 
Os Serviços de Censura e a Polícia Internacional de Defesa do Estado (PIDE) rejeitaram conti-
nuamente o nome de Orlando Gonçalves para exercer tais funções. Desde 1943, depois de ter 
estado preso no Aljube e em Caixas, Orlando Gonçalves é considerado «adversário do Estado 
Novo», «não dá garantias políticas», «é elemento de tendências comunistas, não dando garan-
tias de cooperar na realização dos fins superiores do Estado»8. 

Apesar da recusa, Orlando Gonçalves exerceu os cargos, o que era conhecido da censura e 
da polícia, como o atesta a correspondência trocada com a Direcção dos Serviços de Censura 
e com a SEIT. Em 1973, já com a Lei de Imprensa de Marcelo Caetano em vigor, é feita uma 
derradeira tentativa. O nome de Orlando Gonçalves é inscrito como director durante 14 edições, 
mas acabou por ser recusado. O mesmo sucedeu com Sérgio Ribeiro. Só Carlos Carvalhas viu o 
seu nome aprovado, mantendo-se como director nominal até ao 25 de Abril de 1974. 

Os primeiros anos de Orlando Gonçalves à frente do «Notícias da Amadora» representaram 
uma construção em progresso que visou definir e estabelecer uma identidade editorial e a na-
tureza da relação face à ditadura. O jornal projecta-se a partir da cobertura e expansão local 
para o espaço regional. E, após as eleições legislativas de 1969, cria as condições para ganhar 
outra dimensão. Em 27 de Junho de 1970 o «Notícias da Amadora» passa a dispor de oficinas 
gráficas próprias, a ter distribuição nacional nas bancas de jornais e assinantes nas zonas urba-
nas do país e no estrangeiro. 

Orlando Gonçalves teve um papel fundamental no projecto editorial. Além de favorecer a 
criação de uma cultura que conferiu identidade ao «Notícias da Amadora», que o tornou uma 
referência na resistência antifascista nesses 16 anos de sujeição à censura, manteve coesa e 
dinâmica uma organização cuja equipa registou diversas composições. Mais de mil redactores 
e colaboradores constituíram as forças de produção do «Notícias da Amadora», entre 1958 e a 
edição de 27 de Abril de 1974. Mas houve um núcleo muito mais reduzido que foi determinante. 

O «Notícias da Amadora» registou sempre uma certa rotatividade de redactores e colabo-
radores, em função de expectativas individuais, de pressões do sistema de coerção e de pro-
jectos profissionais. Mas houve períodos marcantes para a sua expansão, em que teve núcleos 
estabilizados na redacção. Contou com jornalistas de outras redacções, com jovens que se ini-
ciaram no jornalismo e com colaboradores especializados em diversos domínios. Entre os prin-
cipais colaboradores, os jornalistas ultrapassaram as quatro centenas. 

A posição da direcção em relação ao meio e à profissão, a sua concepção sobre a finalidade 
do jornalismo e a intenção política assumida torna experimentalista e inovadora a acção do jornal, 
quer na concepção progressista adoptada sobre uma cidadania esclarecida quer na luta pelas 
liberdades fundamentais. Pretendia a inscrição de factos e acontecimentos ausentes da agenda 
dos media e contribuir para a inscrição de uma imagem da realidade mais completa e plural. 
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O «jornalismo baseia-se num conjunto de modi operandi, padrões de comportamento e in-
teracção estabelecidos» (Ekstrom, 2002: 259-282). A busca ou a construção dessas qualidades 
tornaram-se um processo que foi alicerçado pela experiência no jornal, pelos contributos carre-
ados por todos os que confluíram no «Notícias da Amadora», pelas relações estabelecidas com 
as instituições da coerção e pela aprendizagem de práticas sociais, designadamente com meios 
de comunicação social estrangeiros. 

O jornal era constituído por um conjunto de pessoas, motivado por um sentido de servi-
ço — que pode ser interpretado tanto na sua relação com a comunidade de cidadãos como na 
fundação de uma verdade própria —, que intentava produzir um discurso jornalístico distintivo. 
As práticas profissionais partilhadas decorrem da acção comunicativa e da concepção do fe-
nómeno informativo como uma construção dialéctica da realidade, resultante do confronto de 
perspectivas, a do jornal e a da censura. 

A mundividência do sujeito jornalístico ordenava os acontecimentos e factos observados, 
o sentido que lhes atribuía a interpretação e o estilo narrativo utilizado. Funcionava como uma 
comunidade interpretativa que se abria e contava com o apoio dos leitores. Leitores activos 
que expunham problemas concretos, denunciavam situações, davam sugestões de reportagem.

A cultura editorial do jornal está inscrita nos editoriais de Orlando Gonçalves e em notas 
da redacção publicadas entre 26 de Junho de 1963 e 26 de Janeiro de 1974. Os textos permi-
tiram construir duas tabelas, cada uma delas com duas categorias tipológicas. Referem-se às 
características adoptadas pelo jornal, aos atributos da sua acção e aos tópicos dos procedimen-
tos e dos objectivos. A redacção considerava que o jornal constituía uma arma poderosa, útil 
para a acção e em ligação com o público. Não abdicava de posições, não era neutro e assumia 
a independência num amplo leque de inscrição editorial. No seu agir comunicacional pretendia 
que o direito à informação e o direito de se informar não fosse um privilégio de uma minoria.

Numa abordagem à censura no Portugal de Salazar, Paquete de Oliveira baseia-se num es-
tudo que realizou em Fevereiro de 1973 e que incluiu um questionário a directores de jornais 
e «um inquérito-piloto tendente a obter informação sobre o “posicionamento” dos jornais9 face 
ao governo (“à situação”) e ao “comportamento” dos mesmos jornais» em relação aos proble-
mas nacionais. Os jornais indicados como «os mais “responsabilizados” frente aos problemas 
nacionais» são o «República», o «Comércio do Funchal» e o «Notícias da Amadora», que são, 
simultaneamente, considerados «como os mais oposicionistas» (Oliveira, 1988: 184). Paquete 
de Oliveira asseverou que «“Comércio do Funchal” e “Notícias da Amadora” foram dois casos 
notáveis da imprensa “de resistência”». 

Também em 1973, Arons de Carvalho aborda a problemática da informação e dos instru-
mentos de coacção e também a situação da imprensa perante os poderes económico e políti-
co. Alude a duas formas de censura, «a prévia e a resultante de toda a sorte de pressões exer-
cidas pelos grupos económicos» (Carvalho, 1999: 123). Apenas «alguma imprensa sindical e 
um pequeno número de jornais regionais são excepção a este panorama». O autor afirma que 
entre eles se encontrava o «Notícias da Amadora». Eram jornais muito mais dependentes dos 
leitores do que dos anunciantes.  

Uma direcção contínua, entre 1963 e 1974, criou condições para fundar uma política edi-
torial colectiva e uma cultura jornalística estruturante do projecto. Dispor de oficinas gráficas 
próprias permitiu produzir trabalhos para terceiros, o que reduzia custos de produção do jornal 
e assegurava a oferta de trabalhos gráficos a sectores da oposição. A convergência de interes-
ses e motivação política entre a redacção, administração e leitores culmina em 1973 com a 
constituição da sociedade anónima. 
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A pertença a uma comunidade profissional mais vasta e também a diferentes grupos que 
desenvolviam acções contra o regime conferia um apoio indispensável. Esses laços foram am-
pliados com a rede de fontes e de leitores activos. A participação crítica, as sugestões e cola-
borações de leitores de todo o país constituíram um relevante suporte, designadamente, como 
fonte de receita e captação de novos assinantes. 

A fonte da sua diversidade editorial residiu não só na composição da sua redacção e co-
laboradores mas também na diversidade das suas fontes de informação. Diversidade de fon-
tes que lhe permitiu superar o controlo da informação distribuída e furtar-se à marcação da 
agenda que era imposta pela censura. O «Notícias da Amadora» não esteve condicionado a 
estratégias comerciais nem à pressão de outros campos, como os do poder económico e da 
política. Fruto da sua orientação e da relação estabelecida com sectores da sociedade captou 
publicidade proveniente de agências onde trabalhavam intelectuais que se opunham à ditadura.

5. um jornal visado, na oposição 
O arquivo de provas de censura do «Notícias da Amadora» é constituído por 2.776 peças 

jornalísticas de diferentes géneros e 397 notícias breves, que se referem a 516 edições. A últi-
ma edição censurada foi a 658. Este acervo corresponde a dez anos e dois meses de publicação 
do jornal. A prova mais antiga foi enviada à censura em Fevereiro de 1964 e a última deu aí 
entrada em 24 de Abril de 1974. Não existem provas em arquivo entre 25 de Outubro de 1958 
e 8 de Fevereiro de 1964. Além de faltarem provas das primeiras 32 edições dirigidas por Or-
lando Gonçalves, perderam-se muitas outras. 

Das 2.776 peças em arquivo, 2.108 sofreram cortes parciais (75,9%) e as restantes 668 
foram cortadas na íntegra. Das breves, 243 tiveram cortes parciais (61,2%) e as restantes 154 
foram integralmente cortadas. Há um total de 1.399 textos assinados por 502 autores e au-
toras. O número de homens e mulheres censurados corresponde a 44,4 por cento do total de 
jornalistas e colaboradores que assinaram peças no «Notícias da Amadora», entre 1958 e 1974. 

Apesar das provas extraviadas, aquelas que o arquivo do «Notícias da Amadora» con-
serva representa um valioso acervo. São cerca de sete mil páginas com informação muito 
variada sobre o método de censura, impressas em papel de jornal e reproduzidas num pre-
lo manual. Provas que também documentam 151 cortes em títulos e 236 em intertítulos. 
Mas foram igualmente introduzidas pelos censores mais de duas centenas e meia de alte-
rações nos textos. 

A documentação sobre o «Notícias da Amadora» existente no arquivo do Secretariado Na-
cional de Informação-Direcção dos Serviços de Censura, depositada no Arquivo Nacional da 
Torre do Tombo (ANTT), documenta a dimensão das pressões que se abatiam sobre o jornal 
na sua actividade quotidiana. Mas o acervo existente não corresponde à totalidade das provas 
com cortes nem a toda a correspondência e actos administrativos. Não há, por exemplo, do-
cumentação referente a parte de 1971 e ao período de 1972 a 1974, em que se verificou uma 
intensa actividade do jornal e uma maior repressão da censura.

Existem, no entanto, 41 caixas com documentação do «Notícias da Amadora». Em 36 delas 
existem provas com cortes. O seu número fica muito aquém das provas do arquivo do «Notícias 
da Amadora». As restantes caixas contêm processos, inscrições de registo do jornal e correspon-
dência trocada entre o jornal e a censura. 

No conjunto de provas do arquivo do «Notícias da Amadora», os cortes abarcam todos os 
temas tratados pelo jornal (agrupados em nove categorias),10 mas foi sobre as peças da secção 
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de sociedade que o lápis azul mais se fez sentir. O tema cultura surge em segundo lugar e a po-
lítica internacional e a política nacional nos dois lugares seguintes, respectivamente. Os temas 
das quatro secções representam 87,5 por cento de todas as provas. 

Embora a secção de política nacional apareça apenas em quarta posição, o discurso so-
bre política era transversal a todas as temáticas. A escolha eminentemente política dos temas 
abordados no campo cultural são disso exemplo. Os cortes observados relevam neste caso a 
intenção do censor de ocultar os autores ou limitar as críticas à política de espírito do regime.  

Verifica-se, igualmente, que a intervenção censória era mais acentuada nos géneros jor-
nalísticos que incorporassem opinião, como editoriais ou críticas, mas também nas peças que 
reportavam declarações de entrevistados ou juízos de leitores. A análise das provas proibidas 
confirma-o. A maior incidência de cortes totais regista-se na opinião do jornal. Nesta rubrica, 
38,2 por cento dos textos foram cortados. 

No entanto, a análise dos cortes integrais permite identificar diferenças de intervenção dos 
censores no conjunto dos textos que lhes eram submetidos. O ensino ocupa o segundo lugar, 
com um terço dos textos proibidos. Outras rubricas também apresentam traços específicos. Foi 
proibida a publicação de 29,8 por cento das provas respeitantes à sociedade e ao internacional 
e 26,9 por cento das que se referiam à cultura. 

Uma outra análise é proporcionada pela comparação do tipo de cortes (parciais ou totais) 
relativamente à orientação política adoptada pela Presidência do Conselho de Ministros e à fase 
de expansão do jornal. No cômputo geral da intervenção dos censores, os cortes totais com 
Salazar (entre 1964 e 1968) representaram 46,6 por cento e os cortes parciais 53,4 por cento. 
Com Caetano (entre 1969 e 1974), os cortes totais baixaram para 20,2 por cento e os parciais 
subiram para 79,8 por cento. A intervenção da Censura não se atenuou com Caetano, passou 
a reflectir uma maior subtileza e apuramento nas excisões.  

Os carimbos da Censura, aplicados às provas, atestam a mudança semântica.11 Caetano 
erradica o vocábulo corte e passa a autorizar parcialmente a publicação dos textos. Todavia, 
o arquivo do «Notícias da Amadora» mostra que 14,6 por cento das peças cortadas (parcial e 
totalmente) referem-se à vigência de Salazar e 85,4 por cento à de Caetano.    

Não é unicamente a mudança do presidente do Conselho de Ministros que explica o acrés-
cimo das provas censuradas. Aumentou a produção de informação do jornal e, a sua evolução 
sucessiva do espaço local para o regional e deste para o nacional, a partir de 1970, implicou 
uma abordagem mais incisiva e o tratamento de novas problemáticas. O número e diversidade 
de temas em agenda e a cobertura noticiosa acompanharam a expansão do jornal.

O estudo às provas censuradas do arquivo do «Notícias da Amadora» procede também 
a uma análise que incide sobre a operação de apagamento de pessoas e acontecimen-
tos. Aborda a diferenciação de procedimentos dos Serviços de Censura relativamente ao 
«Notícias da Amadora». Aponta a forma como a censura impunha a sua colaboração nos 
textos e como intervinha na titulação. Mas apresenta também os meios de acção do jor-
nal, designadamente o protesto face às provas suspensas e àquelas que eram cortadas na 
íntegra, assim como o recurso a estratégias de transgressão, que consistiam em publicar 
textos cortados, mandar o mesmo texto duas vezes à censura, em datas diferentes, e a 
não sujeitar as fotografias ao exame dos censores.   

Uma outra análise ao objecto censurado incide, primeiramente, sobre a intervenção da cen-
sura ao nível das peças que abordavam a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a sua 
natureza fundadora de direitos e o uso que lhe pode ser atribuído na comparação com realida-
des específicas. Segue-se a observação dos cortes em matéria de liberdade de imprensa, tema 
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de que existe tratamento noticioso desde 1964 e que inclui a crítica aos media e a cobertura 
de iniciativas e debates sobre a lei de imprensa, de que foram enviadas à censura 17 provas, 
entre Outubro de 1969 e Julho de 1971.

É também analisada a intervenção da censura em matérias relacionadas com o recense-
amento eleitoral, o Congresso da Oposição Democrática de 1973 e as eleições legislativas de 
1969 e 1973. Em qualquer dos casos a orientação censória com Caetano não sofreu alterações 
consideráveis. Verificava-se a mesma intenção deliberada de lhes retirar qualquer impacto pú-
blico e de ocultar as medidas administrativas e as detenções ocorridas durante a campanha 
eleitoral da oposição. 

Mas também se procura pôr em perspectiva um esboço de caracterização da sociedade 
portuguesa com base na percepção declarada pelas fontes. O léxico proibido, referente a 
37 provas sobre a campanha eleitoral, destinadas a seis edições, esclarece a percepção de 
quem viveu os acontecimentos e também de quem os narrou. Descobrem-se na intervenção 
dos censores intuitos que visam salvaguardar a posição e o estatuto do regime e outros que 
negam aos opositores a enunciação da sua perspectiva programática, as suas reclamações 
e a sua divergência.

É também escolhido aleatoriamente o mês de Maio para proceder à análise transversal ao 
conjunto das matérias editadas (de todas as áreas e secções editoriais) entre 1966 e 1973. 
Confirma-se a tendência geral da inversão da proporcionalidade entre provas autorizadas par-
cialmente e provas proibidas com a tutela de Caetano, assim como são evidenciados os temas 
editoriais da agenda do jornal. Cultura, Internacional, Política, Laboral e Sociedade constituem 
as cinco primeiras secções com mais provas mutiladas nos meses de Maio dos oito anos. 

6. conclusão 
Emergem do estudo um conjunto de conclusões que pode ser agrupado em três tipos: (1) 

a natureza da ditadura e o contexto societário; (2) o papel dos oposicionistas; e (3) a acção do 
«Notícias da Amadora». Todos os resultados reportam-se ao sistema e aos mecanismos de co-
erção instituídos para reprimir a expressão do pensamento e a liberdade de informação. 

O salazarismo, com Salazar e Caetano, instaurou um regime incivil assente num poder ab-
soluto que favoreceu relações interpessoais de desigualdade e exclusão. A propaganda e a cen-
sura actuavam para reforçar o poder. A polícia do espírito exercia uma repressão semelhante 
à da polícia do corpo, gerando uma economia da censura que inculcava tanto o medo de in-
formar como o de informar-se. A ordem informativa do salazarismo tinha como função repro-
duzir a hegemonia. 

A censura à imprensa era estrutural e absoluta, dispondo de um corpo executivo para o 
ofício censório, que se integrava na estrutura de cúpula da propaganda. A censura, enquanto 
mensagem, controlava a escala e a forma de acção e, no domínio da gramática censória, o cor-
te funcionava como uma indicação para memória futura. 

A intervenção dos censores era diferenciada e dependia quer dos jornais quer dos leitores 
a que se destinava a informação. A censura funcionou como um filtro, criou um mercado de 
coacção e consentimento e estratificou o acesso à informação e ao conhecimento. O controlo 
social dos jornalistas e da imprensa não se restringia à censura. Dispunha de muitos outros ins-
trumentos para exercer o domínio. Intentou a auto-regulação dos meios em consonância com 
a censura e visou por efeito da economia da censura gerar um processo de co-regulação cen-
sória que envolvia censores e censurados. 
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A inventariação de enunciações e tomadas de posição contra a censura, expressas em 
contextos da oposição política, especificamente entre camadas intelectuais relacionadas com 
o fenómeno comunicacional, comprovam que a reacção e a luta pela restauração da liberdade 
foi uma constante durante os 48 anos de ditadura. A luta contra a censura inscrevia-se na luta 
mais geral contra a ditadura fascista. 

A posição dos oposicionistas face à censura era de repúdio total e traduzia três níveis de 
acção expressa. O primeiro deles referia-se à fonte de direito, o segundo à acção política e o 
terceiro à reivindicação dos jornalistas. O jornalismo encontrava-se alienado e a realidade era 
construída segundo os interesses particulares da governança política e económica. 

A acção do «Notícias da Amadora» enquadrou-se na luta mais geral do povo português e 
da oposição democrática. A luta pela liberdade de expressão e de informação decorria não só 
da proclamação do direito, mas também estava enraizada na perspectiva ideológica e no com-
bate ao salazarismo. 

A cultura editorial do «Notícias da Amadora» era fruto de um trabalho colectivo da sua equi-
pa e enformava o seu agir comunicacional. A identidade do jornal foi construída na acção, com o 
contributo de quem o produzia e também com a participação de fontes de informação e leitores. 

A posição assumida pelo «Notícias da Amadora» face à ditadura resultou da criação de con-
dições que lhe conferiram autonomia e independência internas e lhe garantiram apoio externo. O 
núcleo central assegurou coesão e garantiu a manutenção do projecto, enquanto o alargamento 
da redacção e do número de colaboradores, que tinham origens sociais diversas, proporcionou 
uma pluralidade de expressões ideológicas.

A convergência estabelecida entre a redacção, a empresa que detinha a titularidade do 
jornal e a tipografia garantiu consistência ao projecto. As oficinas gráficas próprias permitiram 
prestar serviços a outros, designadamente editoras livreiras e sindicatos. 

O «Notícias da Amadora» criou um espaço simbólico partilhado por fontes e leitores, forne-
ceu-lhes informação a que atribuíssem significado, assim como intentou favorecer a identidade 
e a identificação com leituras comuns sobre a realidade. As fontes contribuíram para a diversi-
dade dos temas abordados. A agenda própria, quanto às temáticas nacionais e internacionais, 
constituía um factor distintivo que contribuía para o aumento do número de assinantes em 
todo o país e em núcleos da emigração e para o acréscimo das vendas nas bancas de jornais. 

Estava subjacente ao agir jornalístico do «Notícias da Amadora» a ruptura com os aparelhos 
de hegemonia. As estratégias adoptadas pelo jornal traduziam-se em acções de enfrentamento 
e de desobediência, que incluíam a publicação de textos não visados, incumprimento de cortes 
e substituição do director sem autorização. A superação do medo, face às ameaças e prisões, 
e a disposição de suportar os custos da censura faziam com que resistisse à coerção e não se 
submetesse às disposições e imposições da selecção oficial de acontecimentos.

O «Notícias da Amadora» assumiu-se como um jornal de oposição ao salazarismo e a sua 
linha editorial era marcada por uma clara diferenciação em relação à agenda dos poderes polí-
ticos e económicos e era influenciada por uma acção que tinha por objectivo a mudança social 
e que se integrava no programa mais vasto da oposição.
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1 Depositado no Arquivo Nacional Torre do Tombo (ANTT).
2 Quarenta cadernos «Censura 16, Inéditos do Arquivo de Censura do Notícias da Amadora (1958-1974)», edi-

tados e distribuídos mensalmente com o «Notícias da Amadora» entre 27 de Setembro de 2001 e 23 de Dezembro 
de 2004. Selecção, organização e textos de enquadramento de Orlando César.

3 Mais de 20 obras portuguesas, brasileiras e espanholas sobre a censura editadas depois de 1974. Foram tam-
bém consultadas outras 20 obras sobre a censura, na maioria comunicações, produzidas e apresentadas antes da 
queda da ditadura.

4 Discurso proferido em 26 de Outubro de 1933, no acto inaugural do SPN.
5 Lippman, Walter, Public Opinion, University of Virginia American Studies Program 2002-2003, Digitized and 

first spell-checked August 2003. Tagged in HTML November, 2003. [http://xroads.virginia.edu/~Hyper2/CDFinal/
Lippman/cover.html]

6 Entrevistas “Na fronteira das ideias” (1932) e “Salazar princípio e fim” (1938), in Ferro, António (2003), Entre-
vistas de António Ferro a Salazar, Lisboa, Parceria A. M. Pereira, pp. 31-46 e 149-193, respectivamente.

7 Polícia de Vigilância e Defesa do Estado (PVDE), Polícia Internacional de Defesa do Estado (PIDE) e Direcção 
Geral de Segurança (DGS).

8 Notas da PIDE inscritas na ficha de Orlando Gonçalves relativas, respectivamente, às décadas de 40, 50 e 
60. A última delas, datada de 18 de Março de 1964, foi comunicada pela PIDE à Direcção dos Serviços de Censu-
ra e justificou a recusa em autorizar que figurasse como proprietário, editor e director do «Notícias da Amadora». 
As anotações da PIDE prosseguem nos anos subsequentes e volta a ser detido em Caxias em 18 de Abril de 1974.

9 São 12 os jornais considerados no inquérito, que se apresentam de acordo com a ordenação da tabela: Capi-
tal, Época, República, Diário de Lisboa, Diário de Notícias, Diário Popular, Jornal de Comércio, Novidades, Comércio 
do Porto, Primeiro de Janeiro, Comércio do Funchal, Notícias da Amadora.

10 As 9 temáticas são as seguintes (as quais estão desagregadas, de que é exemplo a rubrica trabalho e sindica-
lismo, incluída na sociedade, e que representa 9,4% de todas as provas em arquivo): opinião do jornal; opinião dos 
leitores; política nacional; política internacional; sociedade; cultura; desporto; local; regional.

11 Carimbos da censura (Salazar): Cortado; Autorizado com cortes; Suspenso. Carimbos do Exame Prévio (Cae-
tano): Proibido; Autorizado parcialmente; Demorado.
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