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Resumo 

 

Este relatório de estágio tem como objetivo aprofundar conhecimentos sobre o 

jornalismo especializado na área da política, mais concretamente na relação entre os 

media e o poder local, através de um estudo de caso e o respetivo enquadramento teórico. 

De forma a compreender melhor essa relação, propusemos encontrar resposta à questão 

“Poderá a relação entre o JN e Rui Moreira influenciar a cobertura da pré-campanha das 

Eleições Autárquicas 2017 no Porto?”. O estudo passa pela análise quantitativa e 

qualitativa de um conjunto de artigos relacionados com o tema, recolhido da secção 

“Porto” do Jornal de Notícias, a mesma secção em que foi realizado o estágio que é 

relembrado em relatório. 

 

Palavras-chave: Jornalismo, Política, Eleições, Jornal, Notícias 
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Abstract 

 

 This internship report aims to deepen knowledge about journalism specialized 

in the area of politics, more specifically in the relationship between the media and local 

power, through a case study and the respective theoretical framework. In order to better 

understand this relationship, we proposed to find an answer to the question "Will the 

relationship between JN and Rui Moreira influence the coverage of the pre-campaign of 

the 2017 Municipal Elections in Porto?". The study is based on the quantitative and 

qualitative analysis of a set of articles related to the theme, collected from the "Porto" 

section of Jornal de Notícias, the same section in which the internship was recounted. 

 

Keywords: Journalism, Politics, Elections, Newspaper, News 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

Índice de Gráficos 

 
Gráfico 1 .......................................................................................................................... 37 

Gráfico 2 .......................................................................................................................... 38 

Gráfico 3 .......................................................................................................................... 44 

Gráfico 4 .......................................................................................................................... 48 

Gráfico 5 .......................................................................................................................... 52 

Gráfico 6 .......................................................................................................................... 53 

Gráfico 7 .......................................................................................................................... 58 

Gráfico 8 .......................................................................................................................... 58 

Gráfico 9 .......................................................................................................................... 59 

Gráfico 10 ........................................................................................................................ 60 

Gráfico 11 ........................................................................................................................ 61 

Gráfico 12 ........................................................................................................................ 62 

Gráfico 13 ........................................................................................................................ 64 

Gráfico 14 ........................................................................................................................ 65 

Gráfico 15 ........................................................................................................................ 66 

Gráfico 16 ........................................................................................................................ 66 

Gráfico 17 ........................................................................................................................ 67 

Gráfico 18 ........................................................................................................................ 67 

Gráfico 19 ........................................................................................................................ 68 

Gráfico 20 ........................................................................................................................ 68 

Gráfico 21 ........................................................................................................................ 69 

Gráfico 22 ........................................................................................................................ 72 

 



 

12 

Introdução 

A conceção de que o jornalismo desempenha um papel político na sociedade não 

é de agora. Na verdade, a ideia de que a dimensão política do jornalismo se orienta para 

a noção de que este constitui um “quarto poder”, na sua formulação contemporânea, foi 

introduzida no século XVIII com a evolução das formas modernas de democracia, quando 

supostamente a imprensa deveria funcionar como “guardiã” e defensora do interesse 

público. Nos dias de hoje, o “quarto poder” é antes interpretado como uma força 

equilibradora dos outros três poderes: executivo, judicial e legislativo.  

Além do conceito de “quarto poder”, existe ainda a noção de “opinião pública” e 

a centralidade do debate público sobre o processo de decisão política. Ambos os conceitos 

envolvem o relacionamento do jornalismo com a política, que era evidente no século XIX, 

altura em que os partidos eram proprietários de jornais. Atualmente, com o 

desenvolvimento das funções de assessoria, por vezes com uma ligação “espinhosa”, 

jornalistas e políticos têm desenvolvido uma “relação simbiótica”, colocando-se assim 

várias questões: São também os jornalistas “atores políticos”? E o jornalismo pode ser 

considerado uma instituição política? Serão os meios de comunicação poderosos 

instrumentos políticos e uma ameaça à própria democracia? 

Esse “quarto poder” deve, além de atuar a nível nacional e internacional, estar 

igualmente presente na relação com o poder local. Para compreender como se estrutura 

essa relação, não haveria melhor oportunidade do que analisar a cobertura jornalística em 

ano de eleições autárquicas, que decidem a organização do poder local. Assim, tendo em 

conta a relação de proximidade gerada entre candidatos e os media locais, refletimos, na 

sequência do estágio na secção “Porto” do Jornal de Notícias, sobre a possibilidade de 

analisar a relação do jornal com a Câmara do Porto, sobretudo depois de mais uma 

polémica de contornos públicos sobre a parcialidade do JN, algo que já havia acontecido 

nas eleições autárquicas anteriores, em 2013. 

O objetivo deste estudo de caso passa por analisar um conjunto de notícias da 

secção “Porto” do Jornal de Notícias, procurando compreender de que forma é que a 

relação entre o JN e Rui Moreira poderá ter influenciado a pré-campanha das Eleições 

Autárquicas 2017. Compreendemos que as possíveis conclusões que possamos retirar 
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deste estudo serão apenas um resultado condicionado pela amostra que aqui apresentamos 

e nunca uma verdade absoluta e final da resposta que procuramos para a questão lançada. 

Para responder à pergunta de investigação – “Poderá a relação entre o JN e Rui Moreira 

influenciar a cobertura da pré-campanha das Eleições Autárquicas 2017 no Porto?” –, 

foram analisados 72 artigos publicados no JN entre outubro de 2016 e maio de 2017, em 

período de pré-campanha das autárquicas. 

 

Contextualização do caso em estudo 

Este estudo tem como ponto de partida a troca de acusações entre o JN e o candidato 

e presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, que em pleno período de pré-

campanha tiveram novo episódio com projeção pública. Nas edições impressa e online 

do Jornal de Notícias do dia 14 de março de 2017, foi publicada uma reportagem com o 

título “Pressionados para sair da Baixa”, assinada pela jornalista Filomena Abreu. Nessa 

peça, podia ler-se vários testemunhos de moradores do Centro Histórico do Porto, que 

alegadamente recebiam “com frequência propostas para abandonar as casas”. Lia-se 

ainda que a “explosão imobiliária faz com que proprietários forcem as vendas dos 

edifícios para aproveitar o mercado atual”. O tema já não era novidade na altura e gerava 

– como continua a gerar –, muita discórdia em relação aos benefícios ou malefícios do 

turismo em crescendo na cidade e, em particular, na questão da habitação e do mercado 

imobiliário. A polémica, como seria de esperar, estendeu-se à pré-campanha das eleições 

autárquicas, sendo um dos temas centrais na “troca de acusações” entre os candidatos à 

presidência da Câmara Municipal do Porto. 

“A pressão imobiliária no Porto nunca foi tão asfixiante. As ditas propostas são de 

anónimos, mas também de imobiliárias. O turismo fez disparar a procura de casas que, na 

maioria das vezes, as transforma em espaços de alojamento para os visitantes da cidade. 

Os valores oferecidos fazem com que os senhorios ponderam. E sacrifica-se quem sempre 

fez a sua vida na Baixa”, escreve a jornalista no início do texto principal da reportagem. 

Além desse “texto principal”, em que se lê o testemunho dos moradores, as duas páginas 

na edição impressa apresentam três caixas: Uma que alerta para o “desequilíbrio” na 

“procura de imóveis no centro”, que já era, na altura, “em muito superior à oferta”, 

http://www.jn.pt/local/noticias/porto/porto/interior/pressionados-para-sair-da-baixa-do-porto-5723860.html
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segundo os dados da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária 

de Portugal; outra que destaca as declarações da Associação dos Inquilinos e Condóminos 

do Norte de Portugal, que apontava para uma “política do “vale-tudo””; e uma última que 

tem como título “Muitos despejos são feitos de forma encapotada”, de acordo com o 

advogado Salgado Lemos. 

A reportagem teve forte impacto, nomeadamente nas redes sociais, ao ser 

amplamente partilhada e comentada. Também a Câmara Municipal do Porto decidiu, 

através de uma nota publicada no seu portal oficial de notícias no dia 20 de março de 

2017, comentar o artigo do Jornal de Notícias. Intitulado ““Pressão sobre moradores” em 

artigo do JN baseou-se no que disse assessora do PSD e idosa que não existe”, o texto da 

Autarquia revelava-se como uma grave acusação ao dito jornal. Nessa nota, lê-se que “a 

Câmara do Porto foi à procura dos moradores fotografados e citados pelo jornal, para lhes 

oferecer ajuda e para os informar sobre os seus direitos”, mas terá encontrado “uma pós-

verdade” ou “factos alternativos” que “de forma alguma legitimam o título da notícia e o 

alarme que visou”. O JN é acusado de violar “regras éticas e deontológicas” e de esconder 

“informação aos leitores”, por supostamente ter entrevistado “uma assessora de 

comunicação ligada ao PSD/Porto”, ter trocado “a identidade e a idade a outros 

entrevistados sem fazer aviso no seu texto” e ter incluído “casos que, embora reais, pouco 

ou nada têm a ver com pressão imobiliária nem sustentam “pressionados” ou 

“asfixiante”” e “muito menos se relacionam com o turismo”. 

Outra frase que importa realçar nesta nota da Autarquia é aquela em que se afirma 

que, em 2013, o Jornal de Notícias “foi alvo de fortes críticas públicas pelo seu 

comportamento durante a campanha eleitoral para a Câmara do Porto”. Será, por isso, 

fácil perceber que o que seria apenas uma reportagem sobre um tema fulcral para a cidade 

se tornou, na perspetiva da Autarquia, um “jogo de política”, numa altura em que se 

aproximavam as eleições. No fim da nota, com o subtítulo “Indisfarçáveis propósitos 

políticos”, o JN é acusado de agir “de má-fé” e de querer construir “uma verdade 

alternativa”, alegadamente com o objetivo de “alimentar uma narrativa que não é inocente 

e tem, obviamente, indisfarçáveis e conhecidos propósitos políticos e eleitorais”, como 

“já tinha acontecido em 2013”. A Câmara do Porto termina o texto com a garantia de que 

http://www.porto.pt/noticias/pressao-sobre-moradores-em-artigo-do-jn-baseou-se-no-que-disse-assessora-do-psd-e-idosa-que-nao-existe
http://www.porto.pt/noticias/pressao-sobre-moradores-em-artigo-do-jn-baseou-se-no-que-disse-assessora-do-psd-e-idosa-que-nao-existe
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a nota seria enviada “às autoridades competentes, nomeadamente à Entidade Reguladora 

para a Comunicação Social (ERC), Comissão Nacional de Eleições (CNE), Conselho 

Deontológico dos Jornalistas e Comissão da Carteira Profissional dos Jornalistas”, e 

afirmando que “respeita as opções editoriais de todos os órgãos de informação que nunca 

procurou condicionar”. 

No dia seguinte ao da publicação da nota da Autarquia, a 21 de março de 2017, o 

Jornal de Notícias respondeu também com uma “Nota da Direção: As notícias "falsas" e 

a Câmara do Porto”, no editorial da versão impressa e na página online – e replicada no 

portal da Câmara como “Direito de Resposta e Retificação” –, afirmando que “o 

presidente da Câmara do Porto tem vindo, nos últimos meses, a proceder a 

sistemáticos ataques públicos” ao JN e que não se pode “ignorar a gravidade do 

comunicado” publicado no portal de notícias da Autarquia. Na mesma nota, a 

direção reforça a ideia de que o “JN não tem agenda política, não faz campanha por 

qualquer candidatura e respeita escrupulosamente as regras legais e deontológicas” 

e que o seu “único compromisso é com os leitores”. 

Termina de forma perentória: “Embora percebendo que se aproxima um período 

de campanha eleitoral, não admitiremos que a estratégia de desacreditar o JN seja 

feita com recurso a falsidades e afirmações que difamam profissionalmente os seus 

jornalistas e a memória de uma instituição com 128 anos de história. Esta Direção 

continuará a fazer, como faz desde que assumiu os destinos deste diário em 

novembro de 2014, a defesa intransigente do trabalho do JN por todas as vias 

necessárias. Continuaremos, como em todas as matérias que publicamos, a 

questionar e a tentar ouvir a Câmara. Continuaremos a fazer jornalismo. Tudo o resto 

é ruído de campanha eleitoral”. 

Uns dias mais tarde, a 28 de março de 2017, o Sindicato dos Jornalistas emite um 

comunicado intitulado “SJ critica atuação da Câmara do Porto face à comunicação 

social”, considerando que o “executivo de Rui Moreira tem obstaculizado o acesso a 

informação de interesse público e discriminado os jornalistas a quem faculta informação”. 

O Sindicato refere ainda que “escreveu ao presidente da Câmara Municipal do Porto para 

lhe transmitir a sua apreensão, mas sobretudo estupefação, face à atuação da autarquia”, 

http://www.jn.pt/local/noticias/porto/porto/interior/nota-da-direcao-as-noticias-falsas-e-a-camara-do-porto-5737787.html
http://www.jn.pt/local/noticias/porto/porto/interior/nota-da-direcao-as-noticias-falsas-e-a-camara-do-porto-5737787.html
http://www.porto.pt/noticias/direito-de-resposta-as-noticias-falsas-e-a-camara-do-porto
http://www.jornalistas.eu/?n=9729
http://www.jornalistas.eu/?n=9729
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que demonstrava “incapacidade para lidar com a saudável crítica” e reagia com 

“acusações de grave teor, feitas de forma leviana e infundadas”. O comunicado do 

Sindicato dos Jornalistas foi noticiado no mesmo dia na página online do JN e, no dia 

seguinte, na edição impressa. Importa referir que o JN apresentou a reação de Rui Moreira 

à carta enviada pelo Sindicato, referindo que a esta lhe causou "a mais profunda 

estupefação" e garantindo “que sempre pautou a sua vida privada e pública pelo 

respeito pela liberdade”. 

Depois de toda esta polémica, importa, neste estudo, perceber de que forma a 

relação entre o JN e Rui Moreira possa ter influenciado a cobertura jornalística da 

pré-campanha das Eleições Autárquicas 2017. Nesse sentido, após uma análise 

quantitativa e qualitativa às noticias da pré-campanha, ouvimos a jornalista Margarida 

Fonseca, editora da secção “Porto” do Jornal de Notícias  e orientadora do estágio 

realizado na mesma secção, para melhor compreender em que situação ficou essa 

relação após a troca de acusações e se isso se refletiu na dinâmica daquela secção e 

dos respetivos jornalistas com o executivo de Rui Moreira. 

Questionada sobre como ficou a relação do jornal com Rui Moreira após a 

polémica de março, Margarida Fonseca respondeu que, “da parte do JN, continuou 

tudo igual”. “Continuámos a seguir o procedimento normal de trabalho, mas a 

Câmara ou decidia não comentar ou respondia de forma evasiva às questões que 

colocávamos. A informação ficava igual”, explicou a editora da secção “Porto”. A 

jornalista disse ainda que, apesar de o Gabinete de Comunicação da Autarquia 

“responder não respondendo”, isso não “afetou a secção”. O que acontecia é que as 

informações que o JN procurava “apareciam mais completas noutros órgãos de 

comunicação”, enquanto Rui Moreira acusava, indireta ou diretamente através das  

suas crónicas no Correio da Manhã, “o JN de procurar sempre temas desfavoráveis 

para ele”, acrescentou Margarida. A jornalista recordou um episódio em que o JN 

quis fazer uma reportagem no Mercado do Bolhão e recebeu um aviso do Gabinete 

de Comunicação da Câmara a dizer que “não podiam fazer a reportagem sem 

autorização, por se tratar de um espaço municipal”. A editora nota que sempre 
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houve, desde 2013, e continua a haver, “dificuldades em obter informação completa” 

da Câmara por parte do JN e isso “agravou-se” depois da polémica do turismo. 

Em conclusão, a jornalista afirmou que não se pode falar de um “corte de 

relações”, até porque o jornal “não pode fazer isso”, mas houve efetivamente um 

“esfriamento” das relações. Segundo Margarida Fonseca, depois da polémica de 

março, o JN passou a ter que “pedir autorização” ao Gabinete de Comunicação da 

Câmara para poder falar com vereadores ou diretores de departamento da Autarquia , 

dando o exemplo de uma tentativa de entrevista com a provedora dos Cidadãos com 

Deficiência ser travada por falta de autorização daquele gabinete. 

A jornalista do JN terminou dizendo que “procuramos sempre o equilíbrio”. “Há 

sempre opções editoriais, mas nunca deixámos de dar notícias sobre Rui Moreira”, 

esclareceu Margarida Fonseca. Sobre a questão das eleições autárquicas de 2013, a 

editora disse apenas que “Rui Moreira sentiu-se lesado” na altura, mas depois acabou 

por reconhecer, mais do que uma vez, que a cobertura da campanha foi 

“equilibrada”. 
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Capítulo 1 – Enquadramento Teórico 

O conflito entre a imprensa e o poder é uma questão sempre atual, mas adquiriu 

uma maior dimensão a partir do momento em que o poder deixou de se relacionar 

unicamente com o poder político e a imprensa deixou de estar numa relação automática 

de dependência com esse poder. 

Nesta relação entre jornalismo e política, tanto a liberdade de expressão como o 

impacto das práticas jornalísticas no processo político são preocupações constantes. 

Importa então compreender a forma como o jornalismo afeta a democracia e ter a 

perceção de que a agenda pública é influenciada pela agenda dos meios de comunicação 

social, sendo que estes podem funcionar como veículos de propaganda política não 

intencional. Entendemos que o jornalismo deve atuar conforme determinadas normas de 

comportamento, ser credível, livre de coerção política e um “guardião” imparcial em 

defesa do interesse público. 

Desta forma, o estudo de caso proposto nesta tese passa pela análise da relação 

entre o Jornal de Notícias e a Câmara Municipal do Porto, durante um determinado 

período de tempo e não em toda a sua história. A recolha de dados permite-nos 

compreender de que forma é que essa relação se constrói – durante o período de pré-

eleições autárquicas de 2017 –, e se existe algum tipo de influência política nas opções 

editoriais do JN, através das peças jornalísticas publicadas na secção “Porto”, que engloba 

temas de toda a região do Grande Porto, incluindo as questões políticas. Como é natural, 

antes de avançar para este estudo de caso foi necessário realizar, num primeiro momento, 

um enquadramento teórico sobre jornalismo e política, o poder local e as relações entre 

jornalistas e as fontes de informação. 

 

1.1. Jornalismo e Política 

Hoje em dia, o jornalismo é muitas vezes encarado como um instrumento ao 

serviço da política, constituindo um elemento participante do sistema que ajuda a 

promover ou a desacreditar. No ensaio sobre ‘A dimensão política do jornalismo’, num 

dos capítulos do livro Jornalismo Político em Portugal, Estrela Serrano assume que “uma 
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abordagem mais analítica das relações entre a política e o jornalismo não poderá deixar 

de ter em conta duas dimensões estruturais críticas que influenciam as relações entre 

ambas as partes: o grau de profissionalização e o grau de burocratização de cada uma das 

duas instituições. Ora, apesar de o grau de profissionalismo dos jornalistas poder ser 

discutível, é geralmente admitido que a influência das normas profissionais é maior nos 

jornalistas do que nos políticos” (Serrano, A dimensão política do jornalismo, 2006). 

Ainda segundo a autora, compreende-se que uma das distinções mais sensíveis 

entre políticos e jornalistas reside nas bases de legitimação de cada um dos campos: 

“Enquanto os políticos retiram a sua legitimidade do sufrágio universal, da autoridade das 

causas que abraçam, do grau de consenso entre os interesses que articulam e da aceitação, 

por parte do público, dos processos pelos quais foram escolhidos para representarem esses 

interesses, os jornalistas, como atrás se refere, obtêm a sua legitimação, principalmente, 

da fidelidade a códigos e a valores profissionais” (Serrano, A dimensão política do 

jornalismo, 2006). 

Assim, enquanto o jornalismo procura representar a realidade através dos factos, 

eventos e declarações das diversas fontes de informação, em defesa do interesse público, 

a política procura, por seu lado, dar publicidade às matérias que interessam aos respetivos 

partidos e instituições. Célia Belim escreve, no artigo com o título ‘E tudo na primeira 

página a política comunicou: uma análise ao agendamento da política no jornalismo 

impresso português do século XXI’, publicado na coletânea de estudos ‘Comunicação e 

Política: tempos, contextos e desafios’, de Ana Moreira, Emília Araújo e Helena Sousa, 

que a expressão “somos o que comunicamos” é “uma asserção-guia na política, pelo 

alcance que a imagem do ator político, projetada nas mentes dos cidadãos, atinge no 

processo de persuasão. É esta imagem, alimentada pela comunicação política, que 

funcionará como impulsionador de um voto (in)útil ao ator político” (Belim, 2017).  

Entendemos, portanto, que o interesse político passa pela conquista do acesso aos 

meios de comunicação e não apenas à cobertura por parte dos mesmos, gerindo, ao 

mesmo tempo e com o máximo cuidado, as tentativas dos jornalistas de aceder aos 

“bastidores” do poder institucional. Por esse motivo, Estrela Serrano acredita que a 

“função serviço”, a qual deve respeitar o direito do público à informação, “não é tida 
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como primeira preocupação dos políticos, que são vistos como estando prioritariamente 

preocupados em persuadir o público a aderir a determinadas causas e objetivos políticos 

e partidários” (Serrano, A dimensão política do jornalismo, 2006). Assim, analisa Célia 

Belim, “a avaliação de parâmetros, como a credibilidade e a confiabilidade dos líderes 

políticos que serão representantes dos cidadãos, é uma tarefa premente na esfera pública 

e o palco dos avaliados é o mediático” (Belim, 2017). 

Na mesma linha de pensamento das autoras portuguesas, o jornalista brasileiro 

Emanoel Barreto escreve, no artigo ‘Jornalismo e política: a construção do poder’, que os 

jornais e o jornalismo em geral “coexistem com o ato político que neles encontra espaços 

apropriados para exercer comportamentos de interferência, inserção e visibilidade junto 

aos leitores. Interferência diz respeito ao conjunto de ações ou esforços dos atores 

políticos voltados para colocá-los no relato noticioso; inserção refere a relativa inclusão 

dos políticos na notícia, já que nem sempre logram divulgar tudo aquilo que desejam; 

visibilidade é a consequência final, a exposição em maior ou menor grau da atuação dos 

atores políticos e ocorre quando o jornal circula e efetivamente é lido” (Barreto, 2006). 

A esta reflexão de Barreto, acrescentamos a ideia de Célia Belim de que o “elo 

média-políticos pode configurar-se em harmonia quando os políticos, em lua de mel 

mediática, se vivificam publicamente, dulcificando a sua imagem. Pode também 

conformar-se em animosidade, aquando da exposição mediática de ações indecorosas dos 

políticos, irrigando a sua imagem pública de mácula, muitas vezes, irreversível”. Conclui 

a autora que assim “se denota que, na era da “visibilidade mediada”, numa era de escolta 

mediática, é difícil fechar as portas da arena política e encobri-la com um véu de segredo” 

(Belim, 2017). 

Assim sendo, compreende-se que a notícia “resulta das interferências e inserções 

negociadas entre os atores políticos e o jornal/jornalista a partir do que foi apurado, 

declarado, constatado e afinal transposto à publicação”, uma vez que “todas essas 

instâncias são momentos negociais” e, por isso, “envolvem relações de convergências ou 

confrontações de interesses” (Barreto, 2006). 

Na perspetiva do recetor da informação, ou seja, o leitor, ouvinte ou espectador, 

entendemos que este forma a sua própria opinião política sobretudo por intermédio dos 
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meios de comunicação. Rita Lopes, no estudo ‘O Poder dos Media na Sociedade 

Contemporânea’, para a Universidade da Beira Interior, escreve que “os principais meios 

de comunicação são, numa sociedade democrática, representados, essencialmente, por 

grupos empresariais, cada vez mais concentrados e globalmente interligados, embora 

tenham, ao mesmo tempo, grande diversificação e se orientem para mercados 

segmentados” (Lopes, 2004). A principal fonte de rendimento dos meios de comunicação 

é a publicidade e, “por isso, eles precisam de estar suficientemente próximos da política 

e do Governo para terem acesso à informação, usufruir das regulamentações para a 

imprensa e, como ocorre em vários países, gozar de subsídios consideráveis”, acrescenta 

a autora do estudo.  

 Em ‘O Poder dos Media na Sociedade Contemporânea’, Rita Lopes defende que 

“a expressão “quarto poder” carece de rigor analítico. Em primeiro lugar, porque nem os 

media, nem o jornalismo correspondem às definições clássicas de poder constituído 

enquanto capacidade de ação e de meios concretos de coerção no quadro de uma política. 

Em segundo, porque o conjunto de órgãos da comunicação social e das práticas 

jornalísticas não se articula num centro decisório unificado e coerente, análogo ao 

executivo, judicial e legislativo. Em terceiro, e último, porque quer se tenha presente a 

estrutura das empresas mediáticas, quer se pense nas formas de produção jornalísticas, o 

grau de autonomia dos media e do jornalismo é reduzido” (Lopes, 2004). 

Poderemos então considerar que o jornalismo não é em si mesmo independente 

das relações com o poder político. Ou pelo menos não o é totalmente, como explica 

Timothy E. Cook no artigo ‘O jornalismo político’, adaptado e traduzido do texto original 

‘The political news media’, publicado como capítulo 5 do livro Governing with the news: 

the news media as a political institution, para a Revista Brasileira de Ciência Política, em 

2011. Cook afirma que “o jornalismo é pelo menos parcialmente independente das suas 

fontes na produção do conteúdo das notícias. Em consequência, ela pode ser capaz de 

influenciar quem tem autoridade, quais são os valores da política e quais alocações são 

feitas. O jornalismo compartilha um destino semelhante com os três poderes 

constitucionais, sendo parcialmente independente e parcialmente dependente de outras 

instituições para cumprir sua própria tarefa” (Cook, 2011). 
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Além disso, a produção de notícias é necessariamente seletiva. Os jornalistas só 

podem cobrir alguns dos vários eventos que decorrem diariamente, destacando os 

elementos noticiáveis potenciais de um evento em específico para apresentar aos próprios 

chefes de redação, que depois escolhem as informações cuja relevância justifica dar a 

notícia e como adaptá-la no contexto do produto noticioso como um todo. Dessa forma, 

“o noticiário pode então não ser uma amostra representativa das ocorrências, mas os 

jornalistas podem responder com credibilidade – e o fazem – que chegaram com os 

eventos e pessoas mais importantes para incluir no noticiário. O problema, é claro, é que 

esse foco confere tanto status quanto o facto que teria levado a ele. Os jornalistas podem 

criar importância e certificar a autoridade tanto quanto refleti-la, ao decidir quem deve 

falar sobre o quê e em que circunstâncias” (Cook, 2011). 

Por esse motivo, acredita Rita Lopes, “os profissionais de jornalismo são vistos 

como “caixa de ressonância” dos outros poderes, pois, embora sejam obrigados pelos 

cânones da profissão a distanciarem-se do que veem e relatam, é praticamente impossível 

não se imiscuírem nas realidades mundanas” (Lopes, 2004). Para a investigadora da 

Universidade da Beira Interior, o ideal seria que os jornalistas tivessem  “uma consciência 

mais crítica sobre os seus próprios instrumentos profissionais e públicos” e fossem “mais 

participativos e interventivos relativamente ao monopólio dos mecanismos de produção 

simbólica – algo que começa a tomar um novo fôlego com a exigência de educação para 

os media, a criação de observatórios de imprensa e a multiplicação de organizações que 

procuram refletir sobre as consequências do poder dos media na liberdade dos cidadãos” 

(Lopes, 2004). 

Nesse sentido, admitimos um modelo de organização da política dependente da 

cultura mediática, tal como escreve Célia Belim. Segundo a autora, é o “conjunto de 

técnicas (comunicação nos média e sondagens), de atores (jornalistas e assessores 

mediáticos) e de práticas (assessoria mediática política e marketing político)” que define 

o funcionamento do que chama de “jogo político”.  

Poderemos concordar, portanto, com a ideia defendida por Estrela Serrano de que 

a comunicação se tornou “parte integrante da atividade política e a explosão dos processos 

de comunicação política é fruto de um conjunto de atores que neles têm interesse: por um 
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lado, os conselheiros de comunicação e os publicitários que tentam convencer os seus 

clientes potenciais a confiarem-lhes a preparação das suas prestações mediáticas e das 

suas campanhas eleitorais, colocando ao seu serviço a sua criatividade, a sua competência 

técnica e o seu saber e procurando produzir nos meios políticos a necessidade do seu 

produto; por outro, a mediatização da vida política obriga os políticos a tornar a sua ação 

tão espetacular quanto possível, a fim de interessar os media, sobretudo a televisão. A 

política tornou-se, assim, lugar privilegiado do espetáculo” (Serrano, 1999). 

Nesse mesmo artigo redigido em 1999, com o título ‘Jornalismo e elites do poder’, 

Estrela Serrano afirma ainda que “nas sociedades democráticas em que os sistemas 

políticos consagram o sufrágio universal como forma de escolha dos governantes, as 

estratégias de comunicação política passam, cada vez mais, pelo recurso à criação de 

acontecimentos destinados a atrair os jornalistas para “terrenos” em que os promotores 

possuem uma capacidade de controlo e de influência, superior ou distinta, da estabelecida 

habitualmente entre fontes e jornalistas” (Serrano, 1999). Essa é mesmo uma das 

consequências que a autora retoma na obra Jornalismo Político em Portugal, em 2006, 

as quais surgem da dependência dos políticos e dos votantes face aos media e às 

mensagens que eles fornecem e do próprio conceito atual de democracia: 

“Esta situação envolve consequências várias: em primeiro lugar, os media 

passaram a deter posições-chave no campo político – especialmente a televisão e os 

jornais – cujas políticas editoriais não se pautam, necessariamente, pelo interesse 

público; em segundo lugar, essa situação obriga os políticos – que, naturalmente, 

desejam atrair a atenção e o apoio dos eleitores – a fazer tudo para interessar os 

jornalistas, que, por sua vez, não estão necessariamente vocacionados para a política; 

em terceiro lugar, as estratégias políticas conduzem à profissionalização da produção e 

disseminação das mensagens, dando origem a uma complexa rede de relações entre, de 

um lado, políticos e conselheiros de comunicação e, de outro, os jornalistas” (Serrano, 

2006). 

É por isso que, ao perceberem que a exposição nos meios de comunicação pode 

servir como um “trampolim” para chegar ao público, os políticos tentam definir a sua 

própria agenda mediática. “Esta pretensão e ação são objeto da abordagem do agenda-
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building, que se funda nas estratégias (re)inventadas pelos políticos para influenciar a 

agenda mediática, sobretudo a imprensa escrita, palco de uma das batalhas mais ferventes 

do mundo social: a batalha pela aprovação social. É um processo coletivo em que média, 

governo e cidadãos se influenciam reciprocamente. Os novos tempos propõem o desafio 

de coexistência e interdependência destas três forças” (Belim, 2017). 

Podemos assim afirmar que os grupos políticos veem na notícia um “bem 

precioso”, valorizando-a como parte do seu património ideológico-eleitoral e como um 

instrumento sempre disponível para uso próprio, à procura de notoriedade, visibilidade e 

sucesso entre o público e os eleitores. Por sua vez, o jornalismo tem a possibilidade de 

procurar e relatar os factos, transportando-os para a situação de realidade noticiada, mas 

acaba também por ser palco de algumas ações exteriores por parte daqueles que 

pretendem marcar a sua presença junto ao público. Por isso, “o jornalismo político 

trabalha com sistemas de forças que buscam, de forma injuntiva, expor-se e/ou impor-se 

à conjuntura do noticiário. O jornalista é obrigado a articular-se com a sociedade e seus 

processos, a conviver tanto com situações prévias quanto a administrar imprevistos e a 

interagir com outros atores, às vezes em contrafação” (Barreto, 2006). 

Como a “arte de governar é a arte de fazer crer”, lembra Estrela Serrano, pode 

dizer-se que os meios de comunicação social são as tecnologias da crença coletiva. “O 

político tem de ocupar terreno, dia após dia, ou desaparece (…). Um Estado que não 

possua nada para dar a ver e a ouvir, sem rituais, monumentos e documentos, é “um nada”. 

Discursos, textos e imagens devem circular para se tornar operacionais, a história 

descritiva e estática dos sinais do poder, a história dos historiadores, estará incompleta 

sem o estudo dos meios de transmissão desses signos” (Serrano, 1999). 

Célia Belim escreve que existe uma disputa constante entre os “temas, assuntos e 

atores” pela colocação na primeira página, que define como “a tribuna e pódio do jornal”. 

“Por ser a face do jornal, a primeira página é cobiçada pelas figuras que procuram 

visibilidade pública, como os políticos, compondo-se como uma plataforma de 

comunicação” (Belim, 2017). A autora considera ainda que a primeira página “pode ser 

amplamente desafiadora e profícua para a política e para a comunicação política”. Isto 

porque o político, além de ocupar uma posição de relevo na sociedade, defender os 
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interesses de um corpo social e ideológico, ser um nó na rede e no processo de decisão 

política que afeta cidadãos e por se incluir entre as pessoas de elite pelo poder que 

congrega, “espera, deseja e busca sempre a aparição mediática movido pela necessidade 

de manter-se apto a chegar ou a permanecer em situação de poder” (Barreto, 2006). O 

político conta com o efeito da sua presença e imagem na primeira página. Esta reflexão 

será importante para verificar os efeitos da imagem política nas primeiras páginas 

analisadas no estudo de caso. 

Consideramos também fundamental refletir sobre os novos desafios e práticas do 

“jornalismo político”. Na obra ‘Political journalism: new challenges, new practices’, dos 

autores Raymond Kuhn, de Londres, Reino Unido, e Erik Neveu, de Rennes, França, são 

analisadas as mudanças nas relações entre jornalismo e política. Uma das ideias-chave 

dos autores é que os jornalistas que trabalham na secção de política não são “vítimas” 

facilmente manipuladas, pois possuem um recurso muito importante que são as 

reportagens de investigação. Segundo Kuhn e Neveu, os jornalistas de alguns países 

fazem uma cobertura política mais crítica e têm mais iniciativa do que antigamente. É 

algo que, para os autores, origina um novo estilo de reportagem: 

“At the same time, in a kind of symbolic media 'arms race', journalists may reply 

to the heavy weaponry of spin doctors with a new style of reporting which gives 

considerable space to a critical analysis of politicians' media-strategies” (Kuhn & Neveu, 

2002). 

 Essas mudanças podem resultar em novos "enquadramentos" na agenda política e 

novas formas de fazer jornalismo político. Há quatro questões, avançam Kuhn e Neveu, 

que merecem maior atenção: 

 A primeira dessas questões é o “o quadro privado/psicológico?”. Segundo os 

autores, uma das novas tendências desta especialização do jornalismo é a “crescente 

importância” do quadro privado dos políticos, que permite explicar o comportamento 

destes através da análise da personalidade e da dimensão psicológica. Essa investigação 

pode permitir uma melhor compreensão do comportamento dos políticos, mas também 

pode fragilizar o ator público e desequilibrar a relação entre políticos e jornalistas. 
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 A segunda questão está relacionada com o declínio da “informação política 

tradicional”. Os autores dão o exemplo da cobertura no Parlamento e questionam se as 

formas tradicionais de reportagem que se centram em instituições políticas não estarão a 

dar lugar a novos métodos, como a cobertura que integra política com questões sociais 

mais gerais, como por exemplo o ambiente ou crimes. 

Quanto à terceira questão, Kuhn e Neveu apontam para um caminho na direção 

da “reportagem íntima ou etnográfica” da política. Além da abordagem psicológica, 

parecem existir novas formas de reportagem em alguns meios de comunicação, afirmam 

os autores. A mudança, neste caso, passa a ser “de cima para baixo” para “de baixo para 

cima”, ou seja, a abordagem do jornalista já não se concentra tanto nas decisões dos 

políticos, nos prós e contras dessas decisões ou no debate parlamentar, mas sim no 

impacto da política nas “pessoas comuns”. Esta metodologia de investigação procura 

perceber como essas pessoas encaram e entendem o mundo político, como veem as 

decisões do Governo e como interpretam o “jogo político”. 

A quarta e última questão deixa no ar a possibilidade de passar a existir um 

“quadro europeu” do jornalismo político. Kuhn e Neveu entendem que apesar de haver 

cada vez mais decisões políticas condicionadas por regulamentos e processos de decisão 

em Bruxelas ou em fóruns internacionais, os noticiários continuam a ser maioritariamente 

sobres questões e políticas a nível nacional. Os autores deixam a questão:  

“How is political journalism adapting (or not) to the growing supranational and 

international dimensions of governance and the policy-process?” 

Kuhn e Neveu consideram que as crescentes dimensões supranacionais e 

internacionais da liderança e do processo político podem levar ao aparecimento de um 

jornalismo político "europeu" dentro dos meios de comunicação nacionais e/ou através 

do papel das organizações de comunicação transnacionais. 

Por fim, entendemos que, segundo refere Estrela Serrano, a “literatura sobre as 

relações entre o campo político e o campo do jornalismo aponta para duas principais 

tendências, caracterizadas, em suma, pela existência de uma cultura «anti classe política» 

entre os jornalistas, atribuída, principalmente, ao comportamento dos políticos e por parte 

do campo político, por uma visão instrumental e normativa do jornalismo mais 
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preocupada com o que o jornalismo «deve» ser do que com o que na realidade ele é” 

(Serrano, A dimensão política do jornalismo, 2006).  

Constatamos que a informação é antes de mais considerada como uma mercadoria 

e que essa característica prevalece sobre a principal missão dos meios de comunicação: 

esclarecer e enriquecer o debate democrático. Das relações entre a política e o jornalismo 

resultam conflitos e tensões que, neste estudo, serão fundamentais para compreender de 

que forma é que o Jornal de Notícias apresenta a informação sobre a Câmara Municipal 

do Porto e os candidatos, em período de pré-campanha eleitoral, de forma a concluir quais 

os critérios e o tratamento de cada peça jornalística e das primeiras páginas. 

Uma vez que a nossa análise é direcionada para uma questão local, neste caso a 

cidade do Porto e o poder que a rege, consideramos essencial o enquadramento teórico 

sobre a relação entre o jornalismo e o poder local. Neste campo, apresentamos também 

algumas considerações acerca do jornalismo de proximidade e de que forma essa 

aproximação influencia as trocas de informação entre autarcas e jornalistas. 

 

1.2. Jornalismo e Poder Local 

Para uma melhor compreensão dos resultados deste estudo, é igualmente 

importante refletir sobre a relação entre os meios de comunicação e o poder local. Nesta 

área, a investigação centra-se sobretudo no jornalismo de proximidade e nas questões da 

influência dos media no desenvolvimento regional. Porém, como defende Ricardo 

Carvalheiro no estudo ‘Os Media e os Poderes Locais’, “só há verdadeiro 

desenvolvimento se houver democracia e só há democracia onde há informação 

relativamente livre dos poderes”, ou melhor, “informação que vigia os poderes” 

(Carvalheiro, 1996). 

 Segundo o investigador da Universidade da Beira Interior, existem, do ponto de 

vista da atitude para com os meios de comunicação, “dois tipos de políticos locais”: 

“O primeiro é o dos que seguram o braço do jornalista para lhe fazerem supostas 

confidências. Põem o jornalista à vontade e contam-lhe anedotas. Sabem como os 

jornalistas apreciam a intimidade com os famosos e que poucos resistem à vaidadezinha 

de contar aos amigos uma conversa com o presidente da Câmara, para mostrar que estão 
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no círculo. Quem anda com os importantes torna-se importante. O segundo grupo é o 

dos políticos que escolhem manter a distância e preferem infundir respeito. É a velha 

tática do simbólico. Cultivar a aura de inacessibilidade do poder. Manter os jornalistas 

intimidados pela importância da personalidade. Em ambos os casos, é crescente a 

consciência de que o poder, para se afirmar, precisa de mediatização” (Carvalheiro, 

1996). 

Assim, a tendência é, ou devia ser, que o jornalista seja cada vez mais um 

intermediário entre o poder e o público e cada vez menos um simples veículo de 

informação. “Os detentores das empresas de comunicação têm, em primeiro lugar, um 

objetivo comercial - nem que seja o da simples sobrevivência - e só quando este está 

assegurado se podem dar ao luxo de afrontar aqueles de quem dependem” (Carvalheiro, 

1996). Segundo o autor, há um sector da opinião pública que vê com maus olhos os meios 

de comunicação que não questionam o poder. “Há quem critique um jornal por este "não 

dizer mal" de uma Câmara Municipal. Por isso, talvez os media venham a ser obrigados 

a ser mais agressivos para melhorar comercialmente. Ou então, a optar pelo 

sensacionalismo em outras áreas, tornando-se media de informação espetáculo. Nada 

impede, de resto, que as duas estratégias coexistam” (Carvalheiro. 1996). 

É interessante fazer esta reflexão nos dias de hoje, mais de vinte anos depois de 

Ricardo Carvalheiro ter escrito o estudo ‘Os Media e os Poderes Locais’. Outro 

investigador que estudou a área da relação do jornalismo com o poder local é Carlos 

Camponez, que dedicou a sua tese de mestrado exclusivamente ao “Jornalismo de 

Proximidade”. Camponez defende que o estudo da informação local tem uma grande 

dificuldade resultante do facto de se encontrar numa área de cruzamento de várias 

disciplinas e saberes. 

Na tese ‘Jornalismo de Proximidade’, Carlos Camponez discorda da ideia de que 

os meios de comunicação regionais são um complemento aos nacionais e uma alternativa 

a um modelo massificado de comunicação. Acredita antes que a imprensa regional “está 

mais próxima das formas de interação face a face ou mediada do que de uma quase-

mediação que caracteriza a comunicação de massa” (Camponez, 2002). Camponez é um 

dos vários autores que tem uma posição oposta à de João Carlos Correia, que coloca a 
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imprensa regional e local portuguesa num limiar onde a comunicação de massa e a 

comunicação interpessoal quase se confundem, desvendando formas alternativas a uma 

comunicação social nacional, geralmente marcada pela virtualização dos públicos, pela 

massificação e pela cedência crescente às lógicas mercantis da informação-espetáculo.  

Se, por um lado, o jornalismo regional tem a vantagem da proximidade com os 

leitores, ouvintes ou espectadores, partilhando as suas causas, por outro, deixa de lado os 

cânones do jornalismo que dizem que o jornalista deve ser isento, objetivo e apartidário, 

não tomando nunca posição sobre o que descreve e transmite. 

Em relação às eleições autárquicas, Ricardo Carvalheiro assume que “a decisão 

dos eleitores talvez seja mais ditada pelos chamados “influentes locais”, a começar pelos 

presidentes de junta de freguesia, e pelas chamadas “redes de voto”, alimentadas pelas 

malhas de sociabilidade e pelas afinidades socioprofissionais” (Carvalheiro, 1996). 

Ainda segundo o autor: “o poder pode, em muitos casos, fazer ouvidos moucos ao 

que os media dizem. Quando lhe interessa difundir uma informação, apressa-se a 

contactar o jornalista mais próximo ou a convocar uma conferência de imprensa. 

Quando não lhe interessa o assunto encara o jornalista como um chato que vem fazer 

perguntas incómodas. Isto não acontece apenas porque os políticos consideram uma boa 

informação aquela que lhes pode prestar um bom serviço. Também acontece porque 

ainda há na região uma classe política que não incorporou na sua atuação a obrigação 

de esclarecer o público nem de prestar contas do que faz e do que não faz. Uma 

mentalidade que está alicerçada numa certa tradição de exercício do poder” 

(Carvalheiro, 1996). 

Assim, entendemos que pode haver, da parte dos meios de comunicação regionais, 

o risco de se entrar numa lógica subliminar de comodidade no posicionamento face ao 

poder político. Para Ricardo Carvalheiro, “é muito mais fácil criticar o poder central 

longínquo, de onde geralmente não vem qualquer eco, do que responsabilizar e acusar os 

políticos locais que arriscamos encontrar nos cafés. Esta proximidade é outra das 

dificuldades conhecidas dos media locais. Mas é preciso dizer que alguns media ditos 

nacionais não passam, na verdade, de órgãos de comunicação regional - de Lisboa e do 

Porto” (Carvalheiro, 1996). Esse é o caso, pelo menos no seu conceito inicial, do Jornal 
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de Notícias, que aqui analisamos. Para contextualizar e perceber melhor a história do 

meio de comunicação que é o JN, importa relembrar alguns dos principais acontecimentos 

que o jornal atravessou ao longo dos 129 anos de existência. 

 

1.2.1. Caso “Jornal de Notícias” 

Helena Lima é uma investigadora que aprofunda a temática da história dos diários 

portuenses, entre os quais o Jornal de Notícias. Na obra ‘Os Diários Portuenses e os 

Desafios da Actualidade na Imprensa: Tradição e rupturas’, a autora começa por lembrar 

que “a história dos diários portuenses insere-se numa tradição do jornalismo da cidade, 

mas também num modelo de raiz nacional: fundados ainda no século XIX, surgiram, na 

sua maioria, como projetos de carácter ideológico e gradualmente evoluíram para 

formatos informativos, seguindo a tendência internacional do jornalismo noticioso e 

popular. Em Portugal, como em tantos outros casos, esta característica foi alicerçada em 

empresas de carácter familiar e o exemplo portuense espelha bem essa realidade, sendo 

que embora com cronologias diferentes, os proprietários e diretores destes periódicos 

constituíram-se como as figuras que representaram a sua identidade” (Lima, 2008). 

A autora recorda ainda que “a consolidação em termos de públicos fez-se apesar 

de todos os constrangimentos impostos pela ditadura e cada um dos diários soube 

encontrar um estilo próprio, mais sóbrio ou mais popular, de tom nacional ou bairrista ou 

de perfil apologético ou contestatário, na medida do possível” (Lima, 2008). As 

especializações informativas ajudaram no processo de fidelização de leitores e os 

jornalistas atribuíam “etiquetas” às publicações rivais: “o Janeiro republicano, o 

Comércio lido pelos padres e pelos monárquicos, o Notícias, o jornal das sopeiras e dos 

magalas”. Segundo Helena Lima, a identificação plena da cidade e da região com os três 

jornais foi o pano de fundo que permitiu o seu desenvolvimento. Porém, e ao contrário 

do que aconteceu com o Primeiro de Janeiro e com o Comércio do Porto, que acabaram 

por se extinguir, o Jornal de Notícias foi o único a “sobreviver” e a subsistir no tempo, 

não só como um jornal popular da Região, mas como um dos principais títulos diários 

generalistas a nível nacional. 
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Numa referência curiosa, a autora retira uma citação do primeiro número do 

jornal, saído a 2 de Junho de 1888, em que eram “reiteradas as intenções da defesa da 

linha política que estava na sua origem”: “O nosso jornal combate nas fileiras do partido 

regenerador. Nom representa qualquer individualidade, por muito que ella se imponha 

dentro do partido; nem favorece os agrupamentos parciaes, porque desadora qualquer 

fragmentação que roube a força que só uma completa unidade pode dar.” Ainda que isto 

signifique a defesa de uma posição unitária, ela só se compreende face à recente cisão 

dentro do partido, uma vez que é realmente uma fação política que toma a iniciativa desta 

publicação. Portanto, esta manifestação de distanciamento é contraditória com o processo 

que esteve subjacente à criação do novo periódico” (Lima, 2008). 

A autora explica que, após o 25 de Abril, “a luta dos principais partidos que 

disputavam o poder, aliada às pressões das outras instituições com poderes de soberania, 

teve consequências a nível das relações, mas particularmente pela lógica – ou falta 

dela – de rotatividade das administrações, com inevitáveis reflexos em termos de 

estratégias editoriais”. No caso do Jornal de Notícias, “a preponderância do PCP foi aqui 

ultrapassada pela esquerda. Não quer isto dizer que o conselho de redação fosse 

controlado pela extrema-esquerda, significa antes que a forma como se posicionou 

impediu o controlo partidário” (Lima, 2008). 

Essa situação também marcou, do ponto de vista editorial, uma alteração de 

conteúdos. “Apesar da apreciação moderada que Freitas Cruz e Martins Mendes fazem 

dos efeitos do processo revolucionário no jornal, verificou-se também aqui uma viragem 

à esquerda, constatável pela publicação dos «Princípios Orientadores do Jornal de 

Notícias» (SOUSA, 1988:328). Nesta declaração de intenções, condicionava-se o perfil 

informativo ao declarar que o JN teria como desiderato uma “informação honesta e 

objetiva, propósito que só se considera possível se identificado com os interesses das 

classes trabalhadoras, assim como, na medida em que sejam conciliáveis com aqueles da 

pequena indústria, do pequeno comércio e da pequena lavoura.” A viragem do Jornal de 

Notícias à esquerda e o seu distanciamento em relação ao jornalismo popular e de 

proximidade trouxeram também os seus custos em termos de vendas” (Lima, 2008). 
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No entanto, mais tarde, a transformação da redação, do próprio jornal e das 

editorias conduziu ao reencontro do jornal com os leitores e, a dado momento, abriu a 

oportunidade de ir conquistando o público dos dois jornais concorrentes. Helena Lima 

recorda que “a prossecução desta estratégia ficou ainda plasmada na aprovação do novo 

Estatuto Editorial, em 1982”, em que o Notícias se define como “uma publicação 

periódica informativa e não doutrinária” que se regia por “critérios de pluralismo, isenção 

e apartidarismo”.  

A autora explica que os três jornais portuenses defenderam a existência de um 

estatuto informativo de feição nacional, por oposição ao conceito de imprensa ideológica. 

No entanto, “houve algumas situações em que se fez sentir uma clara ingerência do poder 

político sobre os conteúdos”, algo que se notava particularmente a nível das chefias, com 

tentativas de pressão. No caso do JN, Helena Lima salienta que, segundo os e as 

jornalistas que entrevistou no âmbito da sua tese, não houve “casos de intervenção direta 

por parte dos governantes”. Alguns dos entrevistados revelaram ainda que, naquela época, 

“as regras do jogo eram mais claras”. “Consideram que era legítima a tentativa de pressão, 

mas cabia aos jornalistas resistir e colocar a deontologia profissional em primeiro plano. 

Aparentemente, hoje, os interesses revestem-se de ligações menos claras e a influência 

surge, ainda que dissimulada e, portanto, menos honesta” (Lima, 2008).  

A autora recorda também que “o noticiário político manteve-se como uma 

prioridade no conjunto global da informação”, devido à importância em termos de 

formação da cidadania, mas também pelo interesse que suscitava junto das audiências. 

“Esta inclusão preferencial decorre das próprias dinâmicas dos meios de 

comunicação, que justamente pela sua dimensão histórica procuraram criar um elo de 

fiabilidade com o seu público ao assumirem-se como watchdogs do exercício político, 

decorrendo daí a concepção de 4º poder. A função noticiosa ficou assim inevitavelmente 

ligada ao processo de construção dos regimes democráticos e à ideia de uma boa 

cidadania. Ficou ainda presente na expectativa gerada no público de que cabe aos meios 

de informação o papel de denúncia das instituições incumpridoras” (Lima, 2008). 

Dentro da lógica de planificação da agenda, outra das práticas das redações 

passava por dar resposta aos “pess realease” ou outro tipo de comunicados das instituições 
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ou entidades oficiais que procuravam atrair a atenção dos jornalistas para os eventos que 

organizam. Segundo Helema Lima, “é nesse sentido que as conferências de imprensa e 

vários actos públicos entendidos como relevantes atraem exércitos de repórteres que 

assim dão cumprimento aos serviços marcados com antecedência, ao mesmo tempo que 

as assessorias de imprensa atingem os seus propósitos ao fazer passar a sua mensagem 

nos meios de comunicação social” (Lima, 2008).  

Assim, entre os vários elementos que constituem as rotinas jornalísticas, o 

estabelecimento de uma rede de fontes de informação é fundamental, como refere Helena 

Lima. Tal como a autora, compreendemos que a organização jornalística depende em 

larga escala desta teia de contactos, que se transforma numa economia de recursos para 

as redações. Cada jornalista tem a própria agenda de contactos, da qual depende muito do 

seu trabalho, tanto para conseguir novas informações como para validar dados 

provenientes de outras fontes.  

Porém, como nota Helena Lima, “a atitude do jornalista perante quem lhe fornece 

material noticioso é de desconfiança, pelo que na grande maioria dos casos, o seu trabalho 

implica uma confirmação”. Esta preocupação está relacionada com o facto de que cada 

fonte não apresenta os vários ângulos de uma história, sendo que os jornalistas devem 

ouvir sempre todas as partes envolvidas. “Daí que a relação que se estabelece, 

particularmente com uma rede de contactos duradoira, seja sempre marcada por algum 

conflito, na medida em que quem dá a notícia tem muitas vezes uma intenção pessoal ou 

tenta manipular o repórter de acordo com os seus próprios objectivos. Em consequência, 

todo o processo consiste numa negociação, em que ambos os agentes procuram 

salvaguardar posições” (Lima, 2008). 

Dessa forma, não deve haver uma hostilização da parte do jornalista a quem lhe 

fornece a informação, mas o profissional também tem de saber resistir à pressão de que é 

muitas vezes alvo. O grande objetivo é sempre servir o público e não satisfazer quem 

fornece as informações para a notícia. Este propósito serve tanto para as entidades oficiais 

como para o público anónimo.  

Helena Lima considera que, “uma vez que no topo deste tipo de fontes se situam 

as fontes governamentais, é óbvia a disponibilidade dos profissionais para este tipo de 
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informação, porque além de ser fidedigna é suposto ser de interesse público, o que já é 

mais discutível”. Depois segue-se “uma larga tipologia, que através dos seus gabinetes de 

comunicação consegue chamar a atenção das agendas noticiosas e, neste caso, podem ser 

levadas em linha de conta outro tipo de considerações, nomeadamente o facto de 

facilitarem as rotinas e a produção noticiosa” (Lima, 2008). A questão das fontes de 

informação na política merece, portanto, igual reflexão no âmbito deste estudo. 

 

1.3. Jornalismo e Fontes de Informação na Política 

É de senso comum para qualquer jornalista ou estudante de jornalismo que sem as 

fontes de informação não existem notícias. Uma notícia não se constrói com base no que 

os jornalistas pensam, mas antes no que as fontes dizem, sendo estas mediadas pelos 

vários órgãos de comunicação, dependendo de certas rotinas jornalísticas e de 

determinadas convenções. Segundo Mar de Fontcuberta (1993), o poder informativo de 

um jornal evidencia-se pelo número, qualidade e pluralismo das suas fontes de 

informação, as quais devem ser obtidas seguindo uma série de princípios e 

procedimentos, tais como: confirmar as informações; verificar as fontes; procurar a 

diversidade de versões dos factos; por fim, é também fundamental cruzar fontes, dados, 

informações, testemunhos e documentos, de forma a garantir a pluralidade de opiniões e 

um produto noticioso que seja o mais completo possível.  

Herbert Gans (1980) considera que existe uma forte influência exercida pelas fontes 

nas decisões dos jornalistas. Sem a intenção de classificar as fontes, o autor denomina-as, 

ainda assim, por tipos: institucionais, oficiais, provisórias, passivas, ativas, conhecidas e 

desconhecidas. De acordo com Gans, os jornalistas recorrem às fontes conforme as 

próprias necessidades e a posição dessas fontes na sociedade, tendo em conta a 

proximidade social e geográfica. Para o autor, as fontes não são idênticas nem apresentam 

a mesma importância, mas procuram informar o que mais lhes é mais conveniente. Já os 

jornalistas, consoante a secção para que escrevem e especialização de trabalho, vão 

alimentando as relações com as fontes e procuram as informações em diferentes 

perspetivas ou alternativas que, por vezes, as fontes tentam esconder. 
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 No entanto, no caminho pela garantia dessa mesma pluralidade de opiniões, a 

procura e seleção de fontes passam por alguns constrangimentos, uma vez que dependem 

dos recursos disponíveis e de outros fatores como a própria organização da redação e da 

empresa jornalística ou os interesses e as pressões dos proprietários, anunciantes, 

patrocinadores e outras fontes de financiamento. Outras condicionantes a ter em 

consideração são a formação cultural, técnica e ética dos jornalistas, assim como a 

experiência acumulada nas redações e o estatuto alcançado na profissão. Depois existem 

ainda algumas questões como a vigilância dos pares e do público, a cultura profissional 

dos jornalistas, as normas ético-deontológicas em vigor, a linha editorial e o perfil da 

audiência e dos leitores, que definem aquilo que se procura numa fonte de informação: 

alguém que o jornalista observa ou entrevista no sentido de fornecimento de informação 

e sugestão noticiosa.  

As fontes de informação constituem uma dimensão central para a compreensão do 

jornalismo. Para Manuel Pinto, no artigo ‘Fontes Jornalísticas: Contributos para o 

Mapeamento do Campo’, “as fontes são pessoas, são grupos, são instituições sociais ou 

são vestígios – falas, documentos, dados – por aqueles preparados, construídos, deixados. 

As fontes remetem para posições e relações sociais, para interesses e pontos de vista, para 

quadros espácio-temporalmente situados. Em suma, as fontes a que os jornalistas 

recorrem ou que procuram os jornalistas são entidades interessadas, quer dizer, estão 

implicadas e desenvolvem a sua actividade a partir de estratégias e com tácticas bem 

determinadas” (Pinto, 2000). Ainda segundo o mesmo autor, existe uma outra forma de 

abordar a interação entre as fontes e os jornalistas, que consiste em “tipificar e classificar 

os diferentes tipos de fontes”. Os oito tipos de fontes que Manuel Pinto congrega – no 

fundo, o autor sistematiza as fontes enunciadas por vários outros autores – vão ser 

elementos fundamentais na análise que propomos, uma vez que vão servir de base e fonte 

de avaliação para o objeto de estudo recolhido. 

 As oito classificações de fontes de informação seriam: 

“1. Segundo a natureza: fontes pessoais ou documentais; 

2. Segundo a origem: fontes públicas (oficiais) ou privadas; 

3. Segundo a duração: fontes episódicas ou permanentes; 
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4. Segundo o âmbito geográfico: fontes locais, nacionais ou internacionais; 

5. Segundo o grau de envolvimento nos factos: oculares/primárias ou indirectas/ 

secundárias; 

6. Segundo a atitude face ao jornalista: fontes activas (espontâneas, ávidas) ou passivas 

(abertas, resistentes) (Caminos Marcet, 1997; Borrat cit. in Bezunartea et al.1998, p.81-

82); 

7. Segundo a identificação: fontes assumidas/explicitadas ou anónimas/confidenciais; 

8. Segundo a metodologia ou a estratégia de actuação: fontes pró-activas ou reactivas 

(McNair, 1998, 147-150), preventivas ou defensivas.” 

(Pinto, 2000) 

 Manuel Pinto reconhece que “esta forma de abordagem permite-nos fundamentar 

a ideia de que estamos perante um vastíssimo campo, que extravasa os próprios 

‘territórios’ delimitados pelos conceitos definidores da polaridade fontes – jornalistas, o 

que não deixa de se revestir de significado e alcance” (Pinto, 2000). Além disso, dentro 

da mesma orientação classificatória, podem-se considerar ainda incluídas as abordagens 

que, em lugar de tipificar as fontes, procuram antes catalogar e analisar os problemas que 

emergem da atividade dos jornalistas, das fontes ou da relação entre ambas. 

O autor refere, nesta linha de pensamento, “tópicos como as fugas de informação, 

o recurso às fontes anónimas ou aos disfarces para obtenção de informação; a instituição 

e prática do off the record e do embargo; o recurso aos rumores e boatos; a realização e 

mediatização das sondagens; o direito dos jornalistas à protecção das suas fontes de 

informação; as implicações da informação-espectáculo, dos pseudo-eventos e do recurso 

cada vez mais frequente ao directo em rádio e televisão, para dar apenas alguns exemplos, 

em torno dos quais se centram, com mais frequência e atenção, os debates públicos e os 

manuais de jornalismo” (Pinto, 2000). 

Outro autor que explora esta área é o brasileiro Aldo Antonio Schmitz, que define 

o esquema de Manuel Pinto como “bipolar”, argumentando que “uma fonte não é “isso 

ou aquilo”, mas sim uma identidade complexa”, e que a “classificação das fontes por tipos 

está vinculada à perspetiva e ao interesse”.  
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Enquanto Pinto classifica as fontes segundo a natureza (pessoais ou documentais), 

origem (pública ou privada), duração (esporádicas ou permanentes), âmbito geográfico 

(locais, nacionais ou internacionais), grau de envolvimento nos fatos (primárias ou 

secundárias), atitude face ao jornalista (ativa ou passiva), identificação (explicitadas ou 

confidenciais) e segundo a metodologia ou estratégia de atuação (proativas ou reativas), 

Schmitz apresenta um esquema diferente. 

A partir de abordagens e classificações de fontes de notícias feitas por outros 

autores e de livros de estilo dos principais jornais brasileiros, o investigador propõe uma 

classificação dinâmica, estruturada por categoria (fontes primária e secundária), grupo 

(oficial, empresarial, institucional, individual, testemunhal, especializada e de referência), 

ação (proativa, ativa, passiva e reativa), crédito (identificada e anónima) e pela 

qualificação (confiável, credível e duvidosa). Schmitz explica que esta revisão se 

fundamenta “na crescente complexidade do relacionamento entre os jornalistas e as 

fontes, notadamente pela ação destas, que deixaram de apenas contribuir na apuração da 

notícia e passaram também a produzir e oferecer conteúdos genuinamente jornalísticos, 

levando os jornalistas a reproduzir os factos, o enfoque, as falas e os seus interesses, com 

o propósito de zelar pela sua reputação e imagem pessoal, da organização ou grupo social 

que representam”. 

Schmitz considera que “as pesquisas empíricas pioneiras sobre as fontes 

apresentam uma tipificação simplista”. O autor apresenta um quadro com as 

denominações utilizadas por investigadores do jornalismo na classificação das fontes. 

Segundo o brasileiro, “a maioria dos autores, exceto Pinto (2000) e Chaparro (2009), não 

tem como objeto de estudo a classificação das fontes, embora tenha designado os tipos 

para diferenciar um de outro”. 
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Gráfico 1 

(Retirado de ‘Classificação das fontes de notícias’, de Aldo Antonio Schmitz) 

 

O autor propõe um outro quadro, que estabelece uma demarcação e inter-relação 

entre os tipos, grupos e classes de fontes. “Assim, uma fonte primária, por exemplo, pode 

portar qualquer representatividade, bem como ações distintas e qualificações variadas”, 

explica Schmitz. Podemos partir de qualquer tipo de fonte para ordenar uma relação 

mútua entre os diferentes elementos. “Portanto, este sistema de classificação explicita as 

nuances e características de cada tipo. Ao mesmo tempo, forma um conjunto complexo, 

que carece de conceituações para ordenar os atributos”, aponta o autor. 
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Gráfico 2 

(Retirado de ‘Classificação das fontes de notícias’, de Aldo Antonio Schmitz) 

 

Schmitz cumpre assim o propósito de criar um esquema que estabeleça a 

categoria, os tipos, grupos e as classes de fontes, demonstrando a natureza destas e 

contribuindo para o início de uma teoria das fontes, ao propor uma definição: 

“Fontes de notícias são pessoas, organizações, grupos sociais ou referências; 

envolvidas direta ou indiretamente a factos e eventos; que agem de forma proativa, ativa, 

passiva ou reativa; sendo confiáveis, credíveis ou duvidosas; de quem os jornalistas 

obtêm informações de modo explícito ou confidencial para transmitir ao público”. 

Para o autor, a "classificação representa um conjunto complexo, onde se considera 

o todo e as suas implicações, visto que as fontes passaram a interferir no jornalismo de 

forma ostensiva, devido ao alto nível de profissionalização, capacitando-se para interferir 

na esfera pública e agindo estrategicamente para persuadir os jornalistas a divulgar as 

suas notícias, mantendo os seus interesses”. 

Por sua vez, Fernando Vasco Ribeiro refere, na obra ‘Fontes Sofisticadas de 

Informação’, que “a dinâmica fonte/jornalista não é, de modo algum, linear. Antes de 

chegarem ao espaço público, as notícias resultam de um processo produtivo vulnerável à 

influência de factores externos aos news media. Existem fontes capazes de moldar o 

conteúdo das notícias, bloquear ou acelerar a sua difusão e aumentar ou diminuir o seu 
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impacto público. Aliás, ao privilegiar umas fontes em detrimento de outras, o jornalista 

já está a influenciar o conteúdo das notícias” (Ribeiro, 2006). 

Entendemos, contudo, que a questão em análise é bem mais complexa do que 

pequenas “influências de conteúdo das notícias”. Enquanto entidades habitualmente 

empenhadas na cobertura mediática de determinados assuntos, as fontes de informação 

recorrem muitas vezes a uma série de expedientes de forma a obter um tratamento 

jornalístico favorável aos seus próprios interesses. Para Vasco Ribeiro, “isto verifica-se, 

sobretudo, no noticiário político, onde a influência dos chamados spin doctors ou 

consultores de comunicação é mais marcante. Nestes casos, os jornalistas são 

confrontados com a acção de fontes cujo principal desiderato é, precisamente, fazer com 

que as instituições ou causas que representam sejam alvo de uma cobertura noticiosa que, 

em traços gerais, despreze eventuais acontecimentos negativos e releve os 

acontecimentos positivos” (Ribeiro, 2006). 

Na perspetiva das fontes na política, recuperamos uma das ideias anteriormente 

referidas da autora Estrela Serrano, que acredita que a “função serviço”, a qual deve 

respeitar o direito do público à informação, “não é tida como primeira preocupação dos 

políticos, que são vistos como estando prioritariamente preocupados em persuadir o 

público a aderir a determinadas causas e objectivos políticos e partidários” (Serrano, A 

dimensão política do jornalismo, 2006). 

Partindo do princípio de que a maioria das fontes utilizadas está associada a 

organizações oficiais, entendemos que as fontes de informação políticas conseguem obter 

um certo tipo de controlo sobre a sua imagem nos media, assim como perante a autonomia 

dos jornalistas, em eventuais desvios de material informativo e na maneira como usam a 

lógica dos media e analisam o grau de convergência e de divergência com as linhas 

editoriais dos órgãos de comunicação, como pretendemos observar ao longo deste 

trabalho. 

Manuel Pinto defende, “de modo talvez redutor, que o jornalismo procura dar 

publicidade às matérias – factos, eventos, declarações – que os jornalistas consideram de 

interesse público, ao passo que as fontes organizadas, enquanto promotoras ou porta-

vozes de instituições, procuram dar publicidade às matérias que interessam a essas 
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instituições. Ao procurarem a visibilidade através dos media, movem-se, por conseguinte, 

por uma lógica privada – naturalmente legítima, mas privada – quer se trate de instituições 

juridicamente privadas, como sejam as empresas, associações e grupos da sociedade civil, 

quer se trate de entidades públicas, como partidos políticos, instituições de utilidade 

pública e órgãos do Estado” (Pinto, 2000). Assim, o interesse privado de uma grande 

parte das fontes organizadas e profissionalizadas leva-as a construir uma acção estratégica 

e tática assente em dois grandes eixos, que Manuel Pinto nos explica: “por um lado, a 

conquista do acesso aos media, e não apenas da cobertura dos media; por outro lado, o 

esforço de gerir com o máximo cuidado as tentativas dos jornalistas de aceder às áreas de 

bastidores das instituições a que estão ligados” (Pinto, 2000). Por sua vez, os jornalistas 

precisam das fontes, pelo que têm de pôr em ação processos exigentes que permitam 

conciliar a colaboração produtiva da fonte e o distanciamento crítico que o trabalho 

jornalístico supõe. 

Já Vasco Ribeiro acrescenta que “a fonte pode fornecer pistas confidenciais e 

colocar o jornalista no rasto de outras fontes, para sub-repticiamente desacreditar os seus 

concorrentes e/ou influenciar a opinião pública. Neste jogo negocial, a fonte deve manter-

se discreta e aparentar desinteresse. Ora, tal só é possível se ela tiver construído uma 

relação de respeito e confiança com os jornalistas” (Ribeiro, 2006). Os jornalistas 

precisam de sentir que a informação que a fonte lhes transmite é factual e satisfaz, assim, 

um interesse mútuo, parecendo óbvio que as fontes definem estratégias de gestão de 

informação, não se limitando a ocultar ou a escamotear factos negativos. 
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Capítulo 2. – Estudo de Caso 

O principal objetivo deste estudo de caso passa por analisar um conjunto de notícias 

da secção “Porto” do Jornal de Notícias, procurando compreender de que forma é que a 

relação entre o JN e Rui Moreira, “azedada” na campanha das eleições de 2013 e 

novamente abalada com a recente polémica da pressão imobiliária no Centro Histórico 

do Porto, poderá ter influenciado a pré-campanha das Eleições Autárquicas 2017. No 

final, pretendemos concluir, através da totalidade dos dados reunidos, se existe alguma 

tendência para destacar ou diminuir a cobertura mediática da pré-campanha de 

determinado(s) candidato(s) à presidência da Câmara Municipal do Porto, uma possível 

consequência da relação entre o JN e Rui Moreira. Compreendemos que as possíveis 

conclusões que possamos retirar deste estudo serão apenas um resultado condicionado 

pela amostra que aqui apresentamos e nunca uma verdade absoluta e final da resposta que 

procuramos para a questão lançada. Não poderemos deixar de enquadrar as conclusões 

deste estudo de caso com a componente teórica, recorrendo a referências bibliográficas 

anteriormente citadas, e ainda complementar a nossa análise com o relatório de estágio 

na secção “Porto” do Jornal de Notícias. 

 

2.1. Objeto de análise e corpus 

O objeto de análise que escolhemos para o estudo de caso é o conjunto de artigos 

relacionados com as eleições para a Câmara do Porto nas Autárquicas 2017 na versão 

impressa diária do Jornal de Notícias, recolhido durante oito meses, entre 1 de outubro de 

2016 e 31 de maio de 2017, num total de 243 dias. A pesquisa foi efetuada através da 

leitura das respetivas 243 edições do jornal, selecionando os artigos a analisar, tendo 

como único critério a relação das peças com o tema das eleições autárquicas ou assuntos 

discutidos entre os candidatos, como é exemplo o “Caso Selminho”. Os artigos 

exclusivamente relacionados com os assuntos da Câmara, como reuniões do executivo ou 

temas do mandato de Rui Moreira, foram deixados de lado, uma vez que o que nos 

interessa é unicamente resultados associados à pré-campanha das eleições. A escolha do 

Jornal de Notícias para este estudo de caso prende-se sobretudo com o facto de se ter 



 

43 

realizado o estágio nesse órgão de comunicação social, precisamente na secção em 

análise, além de se tratar do único jornal diário generalista a nível nacional com sede no 

Porto e com uma ligação histórica à cidade, o que nos permite alcançar uma análise mais 

exata sobre o jornalismo de proximidade e um retrato da relação entre os media e o poder 

local. 

Quanto à delimitação do corpus, entre 1 de outubro de 2016 e 31 de maio de 2017, 

num total de 243 dias, consideramos que este representa um período natural de análise 

relativamente ao tema proposto, uma vez que tem início exatamente um ano antes das 

Eleições Autárquicas 2017, coincide com os meses de anúncio das principais candidaturas 

e abrange a rutura entre Rui Moreira e Manuel Pizarro, no último mês em análise. Termina 

no mês de maio, deixando de parte os últimos quatro meses antes das eleições, apenas por 

uma questão de logística e de tempo de preparação deste estudo, não sendo viável 

acrescentar mais meses ao corpus sem ter possibilidade de os analisar. É por esse motivo 

que não assinalamos, por exemplo, a mudança de candidatos do Bloco de Esquerda à 

presidência da Câmara Municipal do Porto, sendo que João Semedo renunciou a 

candidatura e deu lugar a João Teixeira Lopes já em junho. De referir ainda que o estudo 

de caso se cinge somente aos candidatos do PS, PSD, CDU e BE, assim como o 

independente Rui Moreira, deixando de fora outros candidatos ou partidos com menor 

representatividade. 

 

2.2. Foco de análise e metodologia  

A análise de dados é simultaneamente quantitativa, na medida em que consideramos 

como resultado interessante a diferença da quantidade de artigos e de temas associados a 

cada candidato e/ou referências a respetivos partidos, assim como as diversas fontes de 

informação, e qualitativa, ou seja, a análise de conteúdos, passando pela pesquisa, recolha 

e decomposição de matéria informativa relativamente à relevância dos temas retratados, 

dos candidatos e/ou partidos que são referidos e das fontes citadas pelo jornal. 

Quanto à metodologia de trabalho, optamos por criar uma grelha de análise composta 

por alguns elementos que consideramos relevantes para o estudo. Nessa grelha, 

identificamos o género de cada artigo, entre notícia, entrevista ou reportagem, o tema, a 
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secção – apesar de a principal secção para temas relacionados com a Câmara do Porto ser 

precisamente a do Grande Porto, consideramos ainda possíveis artigos em destaque nas 

secções “Primeiro Plano” ou “Nacional”, assim como na capa do jornal –, os candidatos 

e/ou partidos referidos, o/a autor/a do artigo e, por fim, as fontes de informação, 

analisadas através da combinação dos esquemas propostos por Manuel Pinto e Antonio 

Schmitz, autores supracitados. Assim, as fontes são avaliadas consoante a natureza 

(pessoal ou documental), categoria (primária ou secundária), origem (oficial, empresarial, 

institucional, individual, testemunhal, especializada ou de referência), duração 

(permanente ou episódica), atitude face ao jornalista (proativa, ativa, passiva ou reativa), 

crédito (identificada ou anónima) e qualificação (confiável, credível ou duvidosa). Pode 

acontecer, em alguns casos, que a fonte seja considerada “indefinida”, no sentido em que 

nem é propriamente identificada nem anónima, como, por exemplo: “segundo apurou o 

JN”; “fonte próxima de”; ou artigos sem qualquer referência a fontes de informação. 

Nesses casos, a fonte é sempre qualificada como “duvidosa”. 

Relembramos que esta não é uma metodologia exata e que dela resultarão conclusões 

que não se esperam absolutas. Com este estudo de caso pretendemos apenas encontrar 

uma amostra que poderá ou não ser elucidativa, embora sempre limitada, para dar resposta 

à pergunta de investigação que inicialmente colocámos: “Poderá a relação entre o JN e 

Rui Moreira influenciar a cobertura da pré-campanha das Eleições Autárquicas 2017 no 

Porto?”. As hipóteses de resposta são: a) Há influência, porque, após a polémica de 

março, a relação entre Rui Moreira e o JN é fragilizada e isso limita o acesso a Rui 

Moreira/Câmara do Porto enquanto fonte de informação; b) Há influência porque, após a 

polémica de março, se evidencia uma diferença na cobertura do JN à recandidatura de 

Rui Moreira em relação aos restantes candidatos; c) Não há influência, porque, apesar da 

polémica, o JN recorre a outras fontes para ter uma cobertura equilibrada. 

 

2.3. Análise de Dados 

Entre o dia 1 de outubro de 2016 e o dia 31 de maio de 2017 foi recolhido da edição 

impressa do Jornal de Notícias um total de 72 artigos relacionados com o tema das 

eleições à Câmara do Porto nas Autárquicas 2017. Desses 72 artigos, 68 são notícias – 
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quatro das quais são breves –, e quatro são entrevistas. Não foram encontradas 

reportagens acerca do tema em análise, mas há dois destaques, com artigos duas páginas 

e com manchete na capa do jornal. Olhando ainda às capas, além das duas manchetes, 

encontrámos apenas mais uma chamada de capa, sendo que uma das primeiras conclusões 

que retirámos foi precisamente que os temas da política local e, em particular, das eleições 

à Câmara do Porto não mereceram, pelo menos no período de análise, grande destaque 

nas primeiras páginas do jornal. O peso que os artigos têm na capa do jornal não poderá, 

nesse sentido, representar conclusões claras para o estudo em causa.  

Do total dos 72 artigos, a distribuição por cada mês em análise traduz-se da seguinte 

forma: 

 

Gráfico 3 

 

Apenas por uma questão de organização, dividimos a análise em grupos de meses: 

de outubro a dezembro de 2016; de janeiro a março de 2017; abril e maio de 2017. 

Curiosamente, o primeiro mês e o último de análise são os que concentram maior número 

de artigos relacionados com o tema proposto. O mês de maio é, naturalmente, o que tem 

mais artigos, uma vez que se começavam a aproximar as eleições e a cobertura da pré-

campanha ia aumentando. Estas são, num primeiro olhar pelos dados gerais, algumas 
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ilações que pouco ou nada representam para o nosso estudo. Seguimos, então, para a 

análise aprofundada de cada um dos meses do período selecionado. 

 

2.3.1. Outubro, novembro, dezembro 2016 

Iniciamos a análise com artigos a partir do dia 1 de outubro de 2016, exatamente 

um ano antes das eleições autárquicas de 2017. Desse mês, foram recolhidos 13 artigos 

da secção “Porto” do Jornal de Notícias relacionados direta ou indiretamente, numa 

primeira fase, com as eleições para a Câmara do Porto nas autárquicas de 2017. Em 

termos de géneros jornalísticos, os 13 artigos recolhidos são todos notícias e os temas 

dividem-se entre “Autárquicas”, com sete notícias, e o “Caso Selminho” – que será um 

dos assuntos centrais na discussão entre candidatos –, com seis.  

Embora indiretamente, o “Caso Selminho” vai alimentando, aos poucos, a oposição 

ao mandato de Rui Moreira, o principal visado na polémica, sendo a CDU a principal 

“denunciadora” das novas informações avançadas sobre o processo. “Moreira chegou a 

intervir no caso Selminho”, “Procuração não existe no processo” (acusa a CDU), 

“Moreira diz que não teve intervenção no negócio da Selminho”, “Moreira mostra 

pareceres para convencer oposição”, “CDU diz que pode haver indemnização já em 

março” e “Recusa em “patrocinar” CDU” (diz a Câmara do Porto) são os títulos das 

notícias de outubro relacionadas com o tema, com a particularidade de quatro desses 

artigos não serem assinados por qualquer jornalista, enquanto outros dois são assinados 

pelo jornalista Tiago Rodrigues Alves. Nesta análise, consideramos pertinente identificar 

os autores de cada artigo, para perceber se há um ou mais jornalistas especializados na 

área da política na secção. 

Além do “Caso Selminho”, durante o mês de outubro foram publicadas notícias 

acerca da possível recandidatura do independente Rui Moreira, na altura com o provável 

apoio do CDS-PP e do PS, o que gerou discórdia entre os socialistas. “Assis diz que PS 

vai anular-se” ou “Há condições para diálogo com Moreira” (afirma o PS) são exemplos 

dessa divisão na questão do apoio a Rui Moreira. “Luís Menezes quer apoio do PSD a 

Moreira”, “Não ter candidato seria “trair eleitorado” (diz PSD), “CDS garante respeitar 

condição independente do autarca” e “Apoio do PSD a Moreira “seria desastre”” são as 
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notícias relacionadas com a posição do PSD e do CDS, com os sociais-democratas a virar 

a cara a um possível apoio a Moreira e o CDS a confirmar a lealdade ao independente.  

Na última notícia analisada, intitulada “Históricos e filhos na luta de nomes para 

autárquicas”, detetámos a “especulação” pré-eleitoral, com vários nomes de possíveis 

candidatos a ser referidos sem qualquer confirmação. “No Porto, o deputado Luís Campos 

Ferreira (…) é o mais recente nome falado no PSD, que prometeu apresentar um 

candidato contra Rui Moreira, que tem apoio do PS e do CDS. Contactado pelo JN, o 

deputado não quis comentar, para já, o assunto”, pode ler-se na peça. Numa caixa acima 

do texto, lê-se ainda que o “deputado Paulo Rios deverá ficar em breve com a 

coordenação do processo autárquico no PSD/Porto, apurou o JN. Para já, não há candidato 

à vista mas vários nomes já foram falados, como António Tavares, Paulo Rangel, 

Bragança Fernandes, Campos Ferreira e Emídio Gomes”. Sem fontes definidas, 

considerámos este artigo como pura especulação e com informação “duvidosa”. 

Quanto à assinatura dos artigos, além dos quatro que não são assinados e dos dois 

do jornalista Tiago Rodrigues Alves sobre o “Caso Selminho”, os restantes sete artigos 

relacionados com as autárquicas são assinados pela jornalista Carla Soares. Quanto aos 

candidatos e/ou partidos referidos nas notícias, aquele que é mais vezes mencionado é o 

PS, em oito artigos, seguido do PSD, em sete, e do CDS, em cinco. Rui Moreira/Câmara 

do Porto – consideramos que o “candidato” e o “presidente” devem estar sempre 

associados – e a CDU são referidos em quatro notícias e o BE em apenas uma. 

Nos 13 artigos do mês de outubro foram citadas 19 fontes de informação. A análise 

dessas fontes traduz-se da seguinte forma: natureza: 14 pessoais e 4 documentais; 

categoria: 17 primárias; origem: 13 oficiais, 2 institucionais e 3 individuais; duração: 15 

permanentes e 3 episódicas; ação: 15 ativas e 3 passivas; crédito: 18 identificadas e 1 

indefinida; qualificação: 18 confiáveis/credíveis e 1 duvidosa. A fonte mais vezes citada 

foi Tiago Barbosa Ribeiro, deputado do PS, por três vezes, seguido de Rui Moreira, 

Manuel Pizarro e do Gabinete de Comunicação da Câmara do Porto, cada um por duas 

vezes. 

O mês de novembro de 2016 foi mais calmo em relação às eleições autárquicas. 

Da secção “Porto” do Jornal de Notícias, recolhemos apenas quatro notícias, três das quais 
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sobre as eleições e uma acerca do “Caso Selminho”. Duas notícias são assinadas pela 

jornalista Carla Soares, uma pelo jornalista Miguel Amorim e uma não tem assinatura, 

que, mais uma vez, é do “Selminho”. A peça “Omissões sobre caso Selminho abrem 

inquérito”, que tem como fonte “um despacho a que a Lusa teve acesso”, volta a trazer o 

tema a discussão, com a CDU a criticar novamente Rui Moreira. “Fonseca admite disputar 

Câmara, PS aposta em juntas”, “PSD terá ajuda de Rio para vencer Moreira” e 

“Movimento avisa que é cedo para discutir juntas” são as restantes notícias analisadas. 

Numa caixa da primeira notícia, poder ler-se que “Álvaro Santos Almeida é um dos 

nomes mais bem posicionados para encabeçar a lista do PSD à Câmara do Porto, nas 

próximas eleições autárquicas”, segundo Bragança Fernandes, líder distrital do PSD. É a 

primeira vez que é “lançado” o nome daquele que será efetivamente o candidato apoiado 

pelo PSD para as autárquicas, apesar de alguma especulação. Na última notícia, não há 

fonte de informação definida: “Ao JN, fonte próxima esclareceu, em nome do autarca 

independente”, lê-se, em mais uma informação classificada como “duvidosa”. 

Relativamente aos candidatos e/ou partidos referidos nas notícias, Rui 

Moreira/Câmara do Porto e PSD são mencionados duas vezes; e PS e CDU apenas uma. 

Quanto às fontes, conta-se um total de oito, repartidas da seguinte forma: natureza: 5 

pessoais e 2 documentais; categoria: 7 primárias; origem: 5 oficiais, 1 institucional e 1 

individual; duração: 7 permanentes; ação: 6 ativas e 1 passiva; crédito: 7 identificadas e 

1 anónima; qualificação: 7 confiáveis/credíveis e 1 duvidosa. Nenhuma das fontes se 

destaca ao ser citada mais do que uma vez, mas importa realçar que volta a ser referido o 

Gabinete de Comunicação da Câmara do Porto, tal como no mês anterior. 

Já o mês de dezembro foi ainda mais calmo, com apenas dois artigos relacionados 

com as autárquicas recolhidos da secção “Porto” do Jornal de Notícias. As duas notícias 

têm como tema as eleições: “Carneiro diz que PS devia ter candidato próprio à Câmara” 

é a peça assinada por Miguel Amorim, tendo como fonte uma entrevista de José Luís 

Carneiro ao DN e declarações de Manuel Pizarro, que dizia que “o PS sai valorizado” 

com o acordo obtido no Porto; e “CDS-PP formalizou apoio [a Rui Moreira]”, peça sem 

assinatura que, segundo a concelhia do Porto, o CDS-PP declarou o apoio à recandidatura 

de Rui Moreira às autárquicas. Assim, PS e CDS são os únicos partidos referidos no mês 
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de dezembro. As fontes de informação são só três: natureza: 2 pessoais e 1 documental; 

categoria: 3 primárias; origem: 2 oficiais, 1 institucional; duração: 2 permanentes e 1 

episódica; ação: 2 ativas e 1 passiva; crédito: 3 identificadas; qualificação: 3 

confiáveis/credíveis. 

 

 

Gráfico 4 

 

 No gráfico 4, podemos ver a estatística do número de referências em artigos que 

cada candidato/partido (neste caso, só os partidos e a Câmara do Porto, uma vez que, até 

ao final de dezembro, ainda não havia sido anunciada qualquer candidatura) teve durante 

os meses de outubro, novembro e dezembro de 2016. 

 

2.3.2. Janeiro, fevereiro, março 2017 

No início de 2017, o tema das autárquicas começou a ganhar mais destaque, com 

as primeiras candidaturas a ser anunciadas. No mês de janeiro, foram recolhidas oito 

notícias da secção “Porto” do Jornal de Notícias, todas sobre as eleições. Tiago Rodrigues 

6

10

9

6

5

1

0

2

4

6

8

10

12

Rui
Moreira/Câmara

do Porto

PS PSD CDS CDU BE

Candidatos/partidos referidos em outubro, novembro e 
dezembro de 2016



 

50 

Alves, em três, Carla Soares, em duas, e Marta Neves e Miguel Amorim, com uma cada, 

são os jornalistas que assinam as peças, havendo um outro artigo sem assinatura. 

Quanto aos temas, destacam-se os anúncios das candidaturas de Álvaro Almeida 

pelo PSD e de Ilda Figueiredo pela CDU. Quanto ao PS e ao CDS-PP, voltam a afirmar 

o apoio a Rui Moreira. “Álvaro Santos Almeida é o candidato do PSD”, “PS quer repetir 

“acordo de sucesso””, “Centristas unânimes no apoio a Rui Moreira”, “PSD já aprovou 

candidatura de Álvaro Almeida”, “CDU diz que falta investir nos bairros”, “Álvaro 

Almeida diz que Câmara tem esquecido as pessoas”, “Ilda Figueiredo é a aposta da CDU 

para a Câmara do Porto”, “Sem PS “faz falta maior pluralismo na Câmara””, são os títulos 

das notícias analisadas do mês de janeiro. PS e PSD, por quatro vezes, e CDS e CDU, por 

três, são os partidos referidos. 

Foram citadas 11 fontes de informação: natureza: 9 pessoais e 1 documental; 

categoria: 9 primárias e 1 secundária; origem: 8 oficiais e 2 individuais; duração: 9 

permanentes e 1 episódica; ação: 9 ativas e 1 passiva; crédito: 10 identificadas e 1 

indefinida; qualificação: 10 confiáveis/credíveis e 1 duvidosa. Não há nenhuma fonte que 

se destaque em número de notícias em que é citada. Álvaro Almeida e Ilda Figueiredo, 

candidatos de PSD e CDU, respetivamente, são citados uma vez cada. Quanto à fonte 

classificada como “indefinida”, justifica-se pela frase “Segundo apurou o JN junto de 

fonte oficial do partido” na notícia “Álvaro Santos Almeida é o candidato do PSD”, de 2 

de janeiro de 2017, não sendo ainda oficial, na altura, a candidatura. Por esse motivo, a 

fonte é também classificada como “duvidosa”, até porque, uns dias depois, a 14 de 

janeiro, publica-se a notícia “PSD já aprovou candidatura de Álvaro Almeida”, com a 

confirmação oficial, tendo como fonte Miguel Seabra, líder concelhio do PSD. De realçar 

ainda que a notícia sobre a candidatura de Álvaro Almeida ocupou mais de metade de 

uma página do jornal, incluindo uma caixa com o perfil pessoal, enquanto que a notícia 

da candidatura de Ilda Figueiredo também ocupa mais de metade de uma página, mas sem 

perfil pessoal da candidata. 

No mês de fevereiro, foram recolhidos cinco artigos da secção “Porto” do Jornal de 

Notícias. Três desses artigos são notícias e dois são entrevistas, todos sobre o tema das 

autárquicas.  É a partir deste mês que começam a surgir as primeiras entrevistas com os 
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candidatos à presidência da Câmara do Porto. Carla Soares, em três artigos, e Miguel 

Amorim, em dois, são os jornalistas que assinam as peças. 

“Porto precisa do olhar insubmisso da CDU” é a primeira notícia analisada, uma 

página inteira e abertura da secção sobre a apresentação oficial da candidata da CDU, Ilda 

Figueiredo, com duas caixas com as respetivas propostas. A notícia “PS e PSD aceleram 

candidaturas na luta pela maioria das câmaras”, uma página inteira e também abertura de 

secção, escreve-se: “No Porto, falta conhecer o candidato do BE, sendo as soluções mais 

faladas o deputado José Soeiro e a coordenadora Catarina Martins. Aliás, este partido não 

divulga ainda candidatos. O PSD aposta no independente Álvaro Almeida para enfrentar 

Rui Moreira. Já a recandidatura independente de Moreira é apoiada pelo PS, cujo líder 

distrital Manuel Pizarro está no executivo, e pelo CDS. O apoio do PS está decidido mas 

a Concelhia ainda vai formalizar a decisão”. A questão dos possíveis candidatos do BE e 

a do apoio do PS a Moreira apresenta-se, assim, como “especulação”, uma vez que não 

há qualquer fonte que confirme as “soluções mais faladas” ou que “está decidido” aquilo 

que ainda está por “formalizar”.  

“CDU propõe vaivém para servir Parque Oriental” é outra das notícias analisadas, 

com declarações da candidata Ilda Figueiredo, que abriu “a pré-campanha para as eleições 

autárquicas com a visita ao Parque Oriental”. Por fim, analisamos as duas entrevistas 

realizadas pelo JN no mês de fevereiro aos candidatos do PSD e CDU à Câmara do Porto. 

Ambas as entrevistas ocuparam uma página inteira do jornal e foram ainda publicadas em 

vídeo no site. “Câmara é controlada por PS de radicais de Esquerda” é o título da 

entrevista a Álvaro Almeida, que “garante que é tão independente quanto Rui Moreira e 

diz que a Câmara do Porto é controlada por “um PS de ex-comunistas e de radicais de 

Esquerda” – lê-se no texto de introdução da entrevista, conduzida pela jornalista Carla 

Soares. “Muita gente não se revê na tentativa de unanimismo” é o título da entrevista a 

Ilda Figueiredo, que “critica o “unanimismo” na Câmara, promete ser uma “voz 

insubmissa”, apostando na conquista de descontentes da Esquerda, nomeadamente do PS, 

e admite assumir pelouros” – pode ler-se no texto de introdução da entrevista, também 

conduzida por Carla Soares, que termina com a frase: “Ataca Rui Moreira pelas 

privatizações, pelos atrasos no Bolhão e pela perda de população”. 
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Nos artigos do mês de fevereiro, os partidos mais vezes mencionados são o PS e a 

CDU, por quatro vezes, o PSD, por duas, e BE e CDS por uma vez cada. Quanto às fontes 

de informação, são citadas sete no total: natureza: 7 pessoais; categoria: 7 primárias; 

origem: 5 oficiais e 2 individuais; duração: 7 permanentes; ação: 2 proativas e 5 ativas; 

crédito:7 identificadas; qualificação: 7 confiáveis/credíveis. A fonte mais citada é Ilda 

Figueiredo, candidata da CDU à Câmara do Porto, em três artigos. Álvaro Almeida, 

candidato do PSD, é citado apenas uma vez. 

No mês de março, recolhemos cinco notícias da secção “Porto” do Jornal de 

Notícias. Neste mês, voltam a surgir artigos (dois) sobre o “Caso Selminho”, sendo que 

as eleições autárquicas são o tema das restantes notícias (três). Carla Soares e Tiago 

Rodrigues Alves assinam duas peças cada, enquanto uma notícia não tem assinatura. 

“Semedo candidato do BE à Câmara do Porto” é a primeira notícia analisada, com 

menos de metade de uma página do jornal e um pequeno perfil pessoal do candidato, 

sobre a candidatura de João Semedo pelo BE à Câmara do Porto. A notícia começa com 

a frase: “Segundo apurou o JN, a direção concelhia do Bloco de Esquerda já aprovou (…) 

o nome dos dois candidatos, que (…) iriam ser discutidos e confirmados em plenário”, 

não havendo uma fonte que confirme o nome de João Semedo e, por isso, consideramos 

fonte “indefinida” e “duvidosa”. Semedo também é contactado pelo JN e é citado na 

notícia, mas não chega a confirmar que é ele o candidato do BE. 

“Selminho vai esperar por revisão do PDM” e “PSD exige mais esclarecimentos 

sobre Selminho” são as notícias sobre a polémica que envolve o presidente da Câmara, 

Rui Moreira. A primeira tem como fonte o Gabinete de Comunicação da Câmara do 

Porto, que informava que “a imobiliária da família de Rui Moreira optou por esperar pela 

revisão do PDM e ver se os direitos construtivos que reclama para um terreno na encosta 

da Arrábida estarão contemplados no novo documento urbanístico que deverá estar 

pronto em 2018”. Na segunda, é citado Miguel Seabra, líder concelhio do PSD, que 

acusava “o presidente da Câmara de “esconder da Assembleia Municipal e do Executivo 

um acordo com uma empresa da qual é sócio””, enquanto que o Gabinete de Comunicação 

da Câmara do Porto não respondia às questões do JN sobre o assunto.  
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“Provedor da Misericórdia mandatário do PSD” e “Passos na apresentação de 

Álvaro Almeida a 8 de abril” são as restantes notícias analisadas. Nos artigos deste mês, 

os candidatos/partidos mais vezes mencionados são a CDU, por cinco vezes, o PSD, por 

quatro, o PS, BE e CDS, por três, e Rui Moreira/Câmara do Porto por duas vezes. Quanto 

às fontes de informação, são citadas seis no total: natureza: 3 pessoais e 1 documental; 

categoria: 4 primárias; origem: 2 oficiais, 1 institucional e 1 individual; duração: 4 

permanentes; ação: 1 proativa, 2 ativas e 1 passiva; crédito:4 identificadas e 2 indefinidas; 

qualificação: 4 confiáveis/credíveis e 2 duvidosas. João Semedo é o único candidato à 

Câmara a ser citado no mês de março. 

 

 

Gráfico 5 

 

Podemos ver, no gráfico 5, a estatística do número de referências em artigos que 

cada candidato/partido (nesse período, Rui Moreira ainda não tinha anunciado a 

recandidatura e contava com o provável apoio de PS e CDS-PP) teve durante os meses 

de janeiro, fevereiro e março de 2017. 
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Gráfico 6 

 

Já no gráfico 6, vemos a estatística da quantidade de vezes que foram citados os 

candidatos à presidência da Câmara do Porto anunciados até ao fim de março.  

  

2.3.3. Abril, maio 2017 

Do mês de abril, foram recolhidos 11 artigos da secção “Porto” do Jornal de 

Notícias. Desses 11, dez são notícias – duas breves – e uma entrevista. As autárquicas 

dominam os temas, em dez artigos, e o “Caso Selminho” é assunto de apenas uma notícia. 

Isabel Peixoto, em quatro, Carla Soares, em três, e Tiago Rodrigues Alves, em duas, são 

os jornalistas que assinam as peças. Dois dos 11 artigos não têm assinatura. 

O mês começa com a publicação da entrevista a João Semedo, candidato do BE à 

Câmara do Porto. “O Porto perde com este casamento contranatura” é o título da 

entrevista, com uma página inteira de jornal e o respetivo vídeo no site, exatamente igual 

ao procedimento das anteriores entrevistas com os candidatos do PSD e CDU. No texto 

de início da peça, a jornalista Carla Soares, que também conduziu as outras entrevistas, 

escreve que “João Semedo compara a Câmara do Porto a um “atrelado”, em que Rui 
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Moreira conduz o carro, enquanto CDS e PS vão a reboque” e que, “para o candidato do 

Bloco de Esquerda, este “casamento contranatura” é mau para a cidade”, afirmando que 

Moreira “é monárquico, o que lhe dá natural propensão para impulsos absolutistas”. 

No mês de abril, destacámos também duas notícias breves, por não representarem 

grande importância para as eleições e, por isso, consideramos “questionáveis”: “Primeiro 

cartaz do candidato do PSD”, breve em que se informa apenas que o cartaz “foi 

“inaugurado” na Rotunda do Bessa”; “Pedro Duarte crê no “potencial da cidade””, breve 

que passamos a citar: “Pedro Duarte, que como adiantou (…) o JN é candidato pelo PSD 

à Assembleia Municipal do Porto, esteve (…) com o cabeça de lista à Câmara, Álvaro 

Almeida, e disse ter aceite o convite por “acreditar no seu projeto”, tal como “no potencial 

da cidade, que pode ser bem melhor do que é hoje”. As duas notícias breves são 

relacionadas com o PSD e poderemos fazer duas considerações: ou as informações não 

foram consideradas relevantes e passaram para a secção das breves ou, pelo contrário, 

servem para acrescentar um tipo de informação que não foi dada, por exemplo, em relação 

a outros partidos. 

“Guerra aberta por causa do aumentos das rendas” (BE e CDU acusavam Rui 

Moreira/Câmara do Porto de aumentar rendas), “Um candidato contra “aberração 

política”” (sobre Álvaro Almeida, apoiado pelo PSD), “Pizarro é previsível mas ainda 

sem lugar” (sobre a possibilidade de ser o “número dois” de Moreira), “CDU exige 

revisão de “linhinha” que vai só até à Casa da Música”, “Trânsito em S. Roque na agenda 

do PSD”, “Semedo diz que PS tem duas políticas”, “Criticadas rendas e falta de 

condições” (pela candidata da CDU) são outras notícias analisadas, com vários assuntos 

a ser discutidos na pré-campanha dos candidatos à Câmara do Porto, com destaque para 

o BE, CDU e PSD. O PS continuava a anunciar um possível apoio a Rui Moreira e o 

CDS-PP também já havia oficializado o apoio à recandidatura do independente. 

A última notícia analisada tem como título “Moreira pede juiz arbitral para 

Selminho”, com base numa entrevista de Rui Moreira ao Público. Rui Moreira que foi, 

aliás, o mais vezes referido no mês de abril, a par do PS, em sete artigos cada. Segue-se 

o PSD, em seis, a CDU, em quatro, e BE e CDS, em três peças cada. 
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Quanto às fontes, foram citadas 18 no total: natureza: 13 pessoais e 5 documentais; 

categoria: 13 primárias e 5 secundárias; origem: 5 oficiais, 5 institucionais, 5 individuais 

e 3 testemunhais; duração: 10 permanentes e 8 episódicas; ação: 2 proativas, 8 ativas, 5 

passivas e 3 reativas; crédito: 17 identificadas e 1 indefinida; qualificação: 17 

confiáveis/credíveis e 1 duvidosa. Álvaro Almeida, candidato do PSD à Câmara do Porto, 

foi a fonte mais vezes citada, em quatro artigos. João Semedo, do BE, e Ilda Figueiredo, 

da CDU, foram citados por três vezes cada. Rui Moreira nunca foi citado diretamente. 

O último mês de análise, maio de 2017, foi, naturalmente, aquele que incluiu maior 

número de artigos sobre o tema proposto, uma vez que se aproximavam as eleições e a 

pré-campanha começava a “aquecer”. Foram analisados 24 artigos no mês de maio, 23 

dos quais são notícias – com duas breves – e uma entrevista. 19 dos artigos têm como 

tema as autárquicas e cinco são sobre o “Caso Selminho”. Ao contrário dos meses 

anteriores, de maio foram recolhidos artigos de outras secções que não a do “Porto”, uma 

vez que foram publicados, no início do mês, dois destaques de duas páginas e com 

manchete na capa do jornal, que podiam ler-se nas secções “Primeiro Plano” e 

“Nacional”. Quanto aos autores das peças, Tiago Rodrigues Alves, em dez, Carla Soares, 

em sete, Nuno Miguel Ropio, em duas, e Filomena Abreu e Nuno Silva, com uma cada, 

foram os jornalistas que assinaram. Os restantes seis artigos não foram assinados. 

O mês de maio começou com um tema que mudaria toda a pré-campanha das 

eleições autárquicas de 2017. “Número dois do PS levou Rui Moreira a reunir núcleo 

duro” é o título da primeira notícia analisada, do dia 5 de maio, que dá conta que “Rui 

Moreira convocou (…) uma reunião de emergência do seu núcleo duro (…) devido a 

declarações da secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, que causaram 

desagrado no presidente da Câmara do Porto”. No dia seguinte, a 6 de maio, o JN trazia 

como manchete “PS rompe com Moreira e lança candidato” e, em “Primeiro Plano”, nas 

primeiras páginas, um destaque de duas páginas com o título “PS lança candidato à 

Câmara do Porto”. O artigo, redigido pela jornalista Carla Soares, tem como fontes uma 

entrevista de Rui Moreira à SIC, uma “fonte do movimento” independente do presidente 

da Câmara e uma “fonte próxima” de Manuel Pizarro. Apesar destas últimas duas fontes 

serem classificadas como “indefinidas” e, assim, “duvidosas”, a informação era dada 
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como certa em grande parte dos meios de comunicação social. A notícia do JN 

apresentava ainda uma caixa com as reações dos candidatos do PSD, CDU e BE. 

Nas duas páginas de destaque do dia 6, vem também uma notícia intitulada 

“Críticos desafiam Pizarro a ir a votos”, com declarações de alguns políticos socialistas 

que, como diz o título, desafiam Pizarro a candidatar-se pelo PS à presidência da Câmara 

do Porto. No dia seguinte, a 7 de maio, o tema volta a fazer manchete da capa do JN, com 

a informação de que “PS confirma Pizarro no Porto e acusa Moreira de destruir “projeto 

comum””. Desta vez, o destaque de duas páginas saiu na secção “Nacional”, com o título 

“Rui Moreira debaixo da linha de fogo do PS”. Na notícia podia ler-se que “Manuel 

Pizarro acusou Rui Moreira de tentar menorizar o PS através da estratégia que delineou 

com o movimento que o conduziu ao poder e de ter acabado com um “projeto comum”” 

e há novamente uma caixa com novas reações dos candidatos do PSD, CDU e BE, e ainda 

do CDS-PP (por Assunção Cristas) ao anúncio do novo candidato às eleições autárquicas. 

A notícia tem como fontes Manuel Pizarro, António Costa e Tiago Barbosa Ribeiro, líder 

concelhio do PS/Porto. Ainda no mesmo destaque, lê-se outra notícia, com o título “Os 

ex-aliados que agora passam a ser adversários”, recordando antigas entrevistas de Manuel 

Pizarro. Na mesma edição, é publicada na secção “Porto” a notícia “Álvaro Almeida não 

quer sem-abrigo a dormir nas ruas”.  

Dois dias depois, a 9 de maio, na capa do JN lê-se a chamada “Moreira admite 

acordo pós-eleitoral com socialistas”, associada à notícia dessa edição intitulada “Moreira 

admite aliança com PS após eleições”, com base numa entrevista de Rui Moreira à TSF. 

A partir da rutura entre Moreira e o PS, seguiram-se várias reações por parte dos outros 

candidatos à presidência da Câmara do Porto. “PS e Moreira enganam eleitores” (acusava 

o PSD/Porto, “Semedo não prevê “maioria absoluta”” (de Moreira), “Vou continuar a 

estar próximo das pessoas”” (afirmava Manuel Pizarro), “Moreira diz que não seria 

vereador de Pizarro”, “Benefício da STCP está a “matar vida na cidade”” (alertava o 

candidato independente apoiado pelo PSD, Álvaro Almeida), “CDU quer congressos na 

zona oriental”, “PS formalizou entrega de pelouros”, “Dança de cadeiras deixa PS mais 

longe de Moreira”, “PSD acusa Rui Moreira de “incompetência””, “CDU fala de 

insegurança no bairro dos CTT” e “Pizarro foi ver arranque das obras no Falcão” são as 
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restantes notícias sobre as eleições autárquicas no mês de maio. Ainda sobre o mesmo 

tema, há uma entrevista, publicada na edição do dia 27, com o candidato do PS, Manuel 

Pizarro. Ao contrário das anteriores entrevistas aos candidatos, que ocupavam uma página 

do jornal, esta ocupou página e meia, contando igualmente com o vídeo no site. “Quem 

parte em vantagem nas eleições é Rui Moreira” é o título da entrevista, conduzida pela 

jornalista Carla Soares, tal como nas anteriores. No texto de início, lê-se: “Manuel 

Pizarro, candidato do PS à Câmara do Porto, diz que parte em desvantagem em relação a 

Rui Moreira mas que ganha em proximidade. Se vencer, adianta que irá convidar todos 

os eleitos para a governação da cidade, incluindo o atual presidente”. 

Sobre o “Caso Selminho”, há cinco notícias em maio, três das quais sem assinatura: 

“Terreno é municipal diz parecer interno”, “Pedido de limpeza revelou que terreno era 

municipal”, “BE quer inventário do património”, “PSD exige posse imediata de terreno” 

e “CDU quer que a Câmara avance com ação visando a nulidade” são os artigos sobre a 

polémica que fez parte da discussão entre candidatos na pré-campanha das eleições 

autárquicas no Porto. 

Depois de analisados os temas, importa realçar quais foram os candidatos/partidos 

mais vezes referidos no mês de maio. Rui Moreira/Câmara do Porto, por 21 vezes, e PS, 

por 16, são os que somam mais referências. Seguem-se o PSD, por 11, CDU, por oito, 

BE, por sete, e CDS, por cinco. 

Quanto às fontes, são citadas 35 no total: natureza: 20 pessoais e 13 documentais; 

categoria: 20 primárias e 13 secundárias; origem: 21 oficiais, 8 institucionais e 4 

individuais; duração: 20 permanentes e 13 episódicas; ação: 1 proativa, 19 ativas e 13 

passivas; crédito: 33 identificadas e 2 indefinidas; qualificação: 33 confiáveis/credíveis e 

2 duvidosas. No último mês de análise, o candidato mais vezes citado é Manuel Pizarro, 

em seis artigos. Álvaro Almeida e Ilda Figueiredo são citados em quatro peças e João 

Semedo em três. Rui Moreira é citado apenas uma vez. 
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Gráfico 7 

 

No gráfico 7, podemos ver, a estatística do número de referências em artigos que 

cada candidato/partido (já com a rutura, a partir de maio, entre Rui Moreira e o PS) teve 

durante os meses de abril e maio de 2017. 
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Já no gráfico 8, vemos a estatística da quantidade de vezes que foram citados os 

principais candidatos à presidência da Câmara do Porto em abril e maio de 2017. 

 

2.4. Resultados finais 

Analisando a totalidade dos dados recolhidos, apresentamos de seguida os 

resultados finais. Assim, tal como já tínhamos referido, foi recolhido das edições 

impressas do Jornal de Notícias entre o dia 1 de outubro de 2016 e o dia 31 de maio de 

2017 um total de 72 artigos relacionados com o tema das eleições à Câmara do Porto nas 

Autárquicas 2017. Desses 72 artigos, 68 são notícias – quatro das quais são breves e duas 

são destaques de duas páginas –, e quatro são entrevistas. Nas capas do jornal, 

identificámos duas manchetes e uma chamada de capa. O gráfico 9, exibido em baixo, 

mostra essa estatística da divisão por género e representação na capa do jornal dos artigos 

analisados neste estudo. 
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Destacamos, portanto, o grande número de notícias em comparação a entrevistas 

ou reportagens acerca das eleições à Câmara do Porto. As quatro entrevistas que 

identificamos são referentes aos candidatos do PSD, CDU, BE e, por fim, PS, que só foi 

conhecido em maio. Rui Moreira, cuja recandidatura só seria oficialmente anunciada mais 

tarde, não mereceu qualquer entrevista no período selecionado para o nosso estudo. De 

realçar ainda as quatro breves, que apesar de não terem grande relevância para o tema, 

não deixam de dar visibilidade aos candidatos em questão. Três dessas breves são sobre 

o candidato apoiado pelo PSD, Álvaro Almeida, e uma acerca de Ilda Figueiredo, 

candidata da CDU. Quanto aos destaques de duas páginas, às duas manchetes e chamada 

de capa, parecem ser apenas justificáveis pelo respetivo tema – a rutura entre o PS e Rui 

Moreira –, que baralhou as contas da pré-campanha no início de maio. 

Outro elemento da nossa análise é o tema dos artigos, que dividimos em duas 

categorias: o tema das autárquicas e o “Caso Selminho”, que, não estando diretamente 

associado às eleições, se trata de um assunto essencial na discussão de argumentos entre 

os candidatos à Câmara do Porto. No gráfico 10, em baixo, vemos a divisão, em número 

de artigos, dos dois temas. 
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Assim, dos 72 artigos analisados, 57 são sobre as autárquicas e 15 incidem no tema 

do “Caso Selminho”. Tendo em conta que a polémica que envolve Rui Moreira e a 

imobiliária da família foi um dos assuntos a que os candidatos opositores mais recorreram 

para “acusar” o independente, compreendemos que esta represente cerca de 21% dos 

temas associados à pré-campanha das eleições. 

Quanto à secção em que são publicados os artigos, “Porto” é quase exclusivamente 

a única. Só em duas ocasiões, nos destaques de duas páginas – e com duas notícias cada 

–, é que se publicaram artigos noutras secções, nomeadamente no “Primeiro Plano” e 

“Nacional”. No gráfico 11, podemos então perceber que 68 dos 72 artigos foram 

publicados na secção “Porto”, dois no “Primeiro Plano” e outros tantos em “Nacional”. 

De recordar que os dois destaques que mereceram relevo nas primeiras páginas têm a ver 

com a notícia da rutura entre Rui Moreira e o PS, que teve grande repercussão a nível 

nacional, sobretudo no seio dos socialistas, que se dividiram na preferência pelo possível 

candidato do partido à Câmara do Porto. 

 

 

Gráfico 11 
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Outro elemento da nossa análise é a especialização dos jornalistas que assinam as 

peças, ou seja, perceber se existe um ou mais jornalistas que se dedicam sobretudo ao 

tema das eleições. Nesse campo, compreendemos que é facilmente percetível que há uma 

jornalista mais destacada para a função do contacto com os candidatos, sobretudo nas 

entrevistas, que é a Carla Soares. A jornalista assina 26 dos 72 artigos analisados, o que 

representa 36,1% do total. Tiago Rodrigues Alves é o segundo jornalista que mais assina, 

em 19 peças, com a particularidade de redigir sobretudo acerca do “Caso Selminho”. De 

realçar ainda que identificámos 13 artigos sem assinatura, o que normalmente acontece 

em peças com informação da Lusa (sete artigos) ou breves (quatro). Notámos também 

que dez dos 13 artigos sem assinatura são sobre o “Caso Selminho”. 

 

 

Gráfico 12 

 

No gráfico 12, podemos verificar a distribuição das assinaturas das peças por cada 

jornalista e ainda o número de artigos que não são assinados. Depois, analisámos a 

quantidade de vezes que cada candidato/partido às eleições autárquicas no Porto foi 

referido – por “referido” entende-se “visado” e/ou “mencionado” – nos artigos. Neste 
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campo, os dados apresentam um equilíbrio evidente na cobertura dada a cada 

candidato/partido por parte do JN. Importa referir que a seleção destas “referências” 

abrange não só os candidatos como também os respetivos partidos, uma vez que os 

primeiros foram anunciados em momentos distintos durante o período de análise e, por 

isso, seria naturalmente desequilibrado registar apenas as referências aos candidatos e não 

aos partidos, desde o início de outubro de 2016 ao final de maio de 2017. Da mesma 

forma que associamos o nome de Rui Moreira à Câmara do Porto, por ser presidente da 

Autarquia e, portanto, a referência a um leva ao outro, decidimos também associar o nome 

de cada candidato ao respetivo partido que representa ou pelo qual é apoiado.  

Assim, como podemos ver no gráfico 13, o PS é o partido mais vezes referido – 

incluindo as referências ao seu candidato, Manuel Pizarro, que foi anunciado já em maio, 

no fim do nosso período de análise –, em 44 artigos, seguido de Rui Moreira/Câmara do 

Porto e PSD – que apoia o candidato Álvaro Almeida –, em 36 artigos cada. Apesar da 

ligeira “vantagem” do PS em relação a Rui Moreira e ao PSD, consideramos que a 

cobertura aos três principais candidatos foi equilibrada. CDU – com a candidata Ilda 

Figueiredo –, em 29 peças, CDS-PP – que apoia Rui Moreira –, em 21, e BE – com João 

Semedo, candidato pelo menos até final de maio –, em 15, são os restantes partidos 

referidos. Em comparação com os três primeiros, é notória a diferença de “visibilidade”. 

Não podemos deixar de estranhar a desigualdade entre o CDS, que não tem um candidato 

próprio à presidência da Câmara do Porto, e o BE, que foi o terceiro partido a anunciar 

uma candidatura, considerando que pode existir aqui algum descrédito aos bloquistas. 
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Gráfico 13 

 

Sendo o PS o partido mais vezes referido nos 72 artigos analisados, importa traduzir 

essa “superioridade” em valores percentuais: com referência em 44 artigos, o PS está 

“presente” em 61,1% do total de peças. Em comparação, Rui Moreira/Câmara do Porto e 

PSD/Álvaro Almeida são referidos em 50% dos artigos. Já o BE, partido que é menos 

vezes referido, tem uma representação de apenas 20,8% do total. 

Por fim, analisámos as fontes de informação. No total, foram identificadas 107 

fontes. Porém, para a resposta que procuramos, interessa-nos sobretudo saber quantas 

vezes foram citados diretamente – ou seja, sem contar com entrevistas a outros órgãos de 

comunicação ou peças de agências, apenas o contacto direto com os jornalistas do JN –, 

os candidatos à presidência da Câmara no Porto nas eleições autárquicas de 2017. Dessa 

forma, apresentamos, em baixo, o gráfico 14, que discrimina a quantidade de vezes que 

cada um foi citado. 
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Gráfico 14 

 

Curiosamente, o último candidato a ser anunciado durante o período de análise é 

aquele que é citado mais vezes. Manuel Pizarro, do PS, é citado diretamente em 13 

artigos, embora só em seis o tenha sido enquanto candidato à Câmara, ou seja, as outras 

sete citações são referentes aos meses anteriores a maio, enquanto vereador da Câmara 

do Porto ou representante do PS. Ilda Figueiredo, da CDU, é citada por 11 vezes, Álvaro 

Almeida, apoiado pelo PSD, por 10, e João Semedo, do BE, por sete. Rui Moreira é citado 

diretamente apenas por três vezes, o que demonstra uma fraca comunicação entre o 

presidente da Câmara e o JN, pelo menos no tema das eleições autárquicas. 

Ainda sobre as fontes de informação, procedemos, tal como havíamos referido 

anteriormente, à classificação destas com base na combinação dos esquemas propostos 

pelos autores Manuel Pinto e Antonio Schmitz. As fontes são classificadas consoante a 

natureza (pessoal ou documental), categoria (primária ou secundária), origem (oficial, 

empresarial, institucional, individual, testemunhal, especializada ou de referência), 

duração (permanente ou episódica), atitude face ao jornalista (proativa, ativa, passiva ou 

reativa), crédito (identificada ou anónima) e qualificação (confiável, credível ou 

duvidosa). Em alguns casos, a fonte é considerada “indefinida”, no sentido em que nem 
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é propriamente identificada nem anónima, como, por exemplo: “segundo apurou o JN”; 

“fonte próxima de”; ou artigos sem qualquer referência a fontes de informação. Nesses 

casos, a fonte é sempre qualificada como “duvidosa”. 

 

 

Gráfico 15                                                                                Gráfico 16 

 

 Quanto à “natureza” das fontes, 76 das 107 identificadas no total são classificadas 

como pessoais – citação direta de uma pessoa – e 24 como documentais – fontes de 

documentos, comunicados, artigos de outros jornais ou agências. Em relação ao “grau de 

envolvimento nos factos”, os valores mantêm-se: 76 são fontes primárias e 24 são 

secundárias. Na verdade, as duas classificações acabam por se relacionar, na medida em 

que uma fonte pessoal é, à partida, uma fonte primária/ocular, que presenciou e/ou 

testemunhou determinado acontecimento, enquanto que uma fonte documental será 

sempre secundária, uma vez que não participa nem testemunha uma ocorrência. 
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Gráfico 17                                                                                Gráfico 18 

 

Quanto à “origem”, 61 das 107 fontes são classificadas como “oficiais” – fontes 

governamentais, com cargos de reconhecido poder oficial – o que não é surpresa tendo 

em conta o tema abordado. 20 das fontes são de origem “institucional” – aqui 

consideramos, além das instituições propriamente ditas, também os órgãos de 

comunicação citados e agências, uma vez que estes não “encaixavam” noutro parâmetro 

desta classificação –, 16 de origem “individual” – aqueles que falam em parte individual, 

como os candidatos à presidência da Câmara do Porto, que aqui não falam enquanto 

fontes oficiais, mas sim individuais –, e, por fim, apenas três de origem “testemunhal” – 

as testemunhas, isto é, os populares ouvidos na rua sobre os candidatos. 

Em relação à “duração”, 74 são fontes “permanentes” e 26 são “episódicas”. As 

primeiras são aquelas que são constantes na relação com os meios de comunicação, como 

os candidatos à Câmara, políticos, ou seja, todas as fontes oficiais e institucionais. As 

episódicas são, tal como o nome indica, aquelas citadas por uma vez. Nesta classificação 

entram as fontes documentais, por exemplo, e as testemunhais, que normalmente são 

consideradas como fontes de informação de forma excecional. 
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Gráfico 19                                                                                Gráfico 20 

 

Quanto à “ação/atitude face ao jornalista”, a grande parte das fontes é considerada 

“ativa”, em 66 casos. A fonte ativa é aquela que se predispõe a responder ao jornalista e 

procura prestar informação de forma constante, como acontece com os políticos. As 

fontes “passivas”, em 25 casos, são aquelas que não respondem diretamente ao jornalista, 

mas são simplesmente citadas de forma indireta, como por exemplo as fontes 

documentais. As fontes “proativas”, em seis casos, são as que procuram “impor”, de certa 

forma, a sua informação, como nas entrevistas aos candidatos ou nas conferências de 

imprensa. As fontes “reativas”, em apenas três casos, são as testemunhas que reagem às 

questões dos jornalistas dizendo o que viram e o que pensam. 

Em relação ao “crédito”, 99 das 107 fontes são “identificadas”, sete são 

“indefinidas” e uma é “anónima”. Tal como referido anteriormente, a fonte é considerada 

“indefinida” quando não é propriamente identificada nem anónima. Já esta última refere-

se à fonte não identificada. As fontes indefinidas e anónimas são classificadas como 

“duvidosas”, uma vez que não é apresentada ao leitor uma fonte de informação 

identificada e, consequentemente, credível e confiável, o que nos leva ao sétimo e último 

ponto da classificação das fontes. 
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                  Gráfico 21 

 

 Por fim, 99 das 107 fontes são classificadas como “confiáveis/credíveis” e oito 

como “duvidosas”. Como acabamos de referir, as fontes que não são identificadas ou que 

são consideradas indefinidas não inspiram confiança ao leitor. Na cobertura de temas 

como o das eleições autárquicas, haver oito artigos baseados em fontes duvidosas é algo 

que consideramos repreensível.  

 

2.5. Conclusões 

Depois de analisados todos os dados recolhidos e os gráficos apresentados, importa 

retirar as conclusões deste estudo de caso. A pergunta de investigação que colocámos foi: 

“Poderá a relação entre o JN e Rui Moreira influenciar a cobertura da pré-campanha das 

Eleições Autárquicas 2017 no Porto?”. Para dar resposta, propusemos as seguintes 

hipóteses: a) Há influência, porque, após a polémica de março, a relação entre Rui 

Moreira e o JN é fragilizada e isso limita o acesso a Rui Moreira/Câmara do Porto 

enquanto fonte de informação; b) Há influência porque, após a polémica de março, se 

evidencia uma diferença na cobertura do JN à recandidatura de Rui Moreira em relação 
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aos restantes candidatos; c) Não há influência, porque, apesar da polémica, o JN recorre 

a outras fontes para ter uma cobertura equilibrada. 

Na grelha de análise que utilizámos neste estudo de caso, identificámos o género de 

cada artigo, o tema, a secção em que foi publicado, o jornalista que assinou, os 

candidatos/partidos referidos, as fontes de informação e respetivas classificações. De 

todos estes elementos de análise, aqueles que nos parecem melhor responder à questão 

são as referências a cada candidato/partido e as fontes de informação citadas pelo JN na 

cobertura da pré-campanha das Eleições Autárquicas 2017 no Porto. Os restantes dados, 

não sendo prescindíveis, tornam-se insuficientes para chegar a qualquer conclusão 

assertiva sobre o tema exposto. São, porém, dados indicativos essenciais para o estudo. 

Nesse sentido, recordamos que, na análise das referências a candidatos/partidos, o 

PS é o partido mais vezes referido, em 44 do total de 72 artigos analisados, seguido de 

Rui Moreira/Câmara do Porto e PSD, em 36 artigos cada, CDU, em 29, CDS-PP, em 21, 

e BE, em 15. Apesar da ligeira “vantagem” do PS em relação a Rui Moreira e ao PSD, 

consideramos que a cobertura aos três principais candidatos foi equilibrada. Já em 

comparação com os partidos menos representados – no caso do CDS, não há um 

candidato, uma vez que o partido apoia a recandidatura de Rui Moreira –, é notória a 

diferença de “visibilidade”. 

Quanto às fontes de informação, Manuel Pizarro, do PS, é o candidato mais vezes 

citado, em 13 artigos – embora só em seis o tenha sido enquanto candidato à Câmara do 

Porto – seguido de Ilda Figueiredo, da CDU, em 11, Álvaro Almeida, apoiado pelo PSD, 

em 10, e João Semedo, do BE, em sete. Rui Moreira é citado diretamente apenas por três 

vezes. Consideramos que esta é a chave para a resposta que procuramos. Apesar do PS 

ser o partido mais vezes referido, numa representação de 61,1% no total de artigos, 

enquanto Rui Moreira/Câmara do Porto e PSD/Álvaro Almeida são referidos em 50% dos 

artigos, e de Manuel Pizarro ser, entre os candidatos, aquele que é mais vezes citado 

diretamente pelo JN – o que demonstra uma relação mais próxima e acessível –, 

encontramos um equilíbrio na cobertura da pré-campanha. 

Contudo, no contacto com as fontes, é inegável que existiu uma fraca comunicação 

entre o JN e Rui Moreira. De realçar ainda, que, no contacto com a Câmara do Porto, o 
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Gabinete de Comunicação da Autarquia é citado por cinco vezes, Nuno Santos, adjunto 

de Rui Moreira, é citado uma vez, e Manuel Pizarro, enquanto vereador e número dois de 

Moreira, antes de ser anunciado como candidato do PS, é citado por sete vezes. Ou seja, 

as fontes de informação da Câmara do Porto privilegiadas pelo JN foram sobretudo o 

gabinete de comunicação e Manuel Pizarro. Esse facto poderá ser justificável através das 

declarações da editora da secção “Porto” do Jornal de Notícias, Margarida Fonseca, que 

nos concedeu uma pequena entrevista. A jornalista afirmou que, depois da polémica de 

março, o JN passou a ter que “pedir autorização” ao Gabinete de Comunicação da 

Câmara para poder falar com vereadores ou diretores de departamento da Autarquia,  

o que terá limitado o trabalho dos jornalistas. Além disso, a editora contou que 

sempre houve, desde 2013, e continua a haver, “dificuldades em obter informação 

completa” da Câmara por parte do JN e isso “agravou-se” depois da polémica. 

A jornalista afirmou que não se pode falar de um “corte de relações”, mas  que 

houve efetivamente um “esfriamento”. Margarida Fonseca disse ainda que, “da parte 

do JN, continuou tudo igual”, mas a Câmara “decidia não comentar ou respondia de 

forma evasiva às questões”. Dessa forma, consideramos que podemos eliminar a 

hipótese de resposta b) – “Há influência porque, após a polémica de março, se evidencia 

uma diferença na cobertura do JN à recandidatura de Rui Moreira em relação aos restantes 

candidatos” –, porque o jornal tenta, de acordo com os dados analisados, equilibrar a 

cobertura, apesar da dificuldade em comunicar diretamente com a Câmara. Eliminamos 

também a hipótese de resposta a) – “Há influência, porque, após a polémica de março, a 

relação entre Rui Moreira e o JN é fragilizada e isso limita o acesso a Rui Moreira/Câmara 

do Porto enquanto fonte de informação” –, uma vez que, embora o acesso seja 

efetivamente limitado por parte da Câmara, o JN recorre a outra fontes, como o gabinete 

de comunicação da Autarquia ou Manuel Pizarro, e não deixa de dar notícias sobre Rui 

Moreira – que é o último a anunciar a (re)candidatura à Câmara –, para realizar uma 

cobertura equilibrada da pré-campanha das Eleições Autárquicas 2017. 

A hipótese de resposta c) – “Não há influência, porque, apesar da polémica, o JN 

recorre a outras fontes para ter uma cobertura equilibrada” – é, assim, a nossa conclusão 

deste estudo de caso. 
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Capítulo 3. – O Estágio 

Resumir três meses de trabalho em poucas páginas não é uma tarefa simples. 

Desde o dia em que comecei o estágio no Jornal de Notícias, a 2 de novembro de 2016, 

até ao último artigo, publicado na edição de 19 de fevereiro de 2017, foram várias as 

notícias, entrevistas e reportagens realizadas. Mais até do que as que eu esperava, na 

verdade. Não por duvidar das minhas capacidades, mas antes por ter iniciado esta 

experiência com a ideia preconcebida de que os estagiários não têm tantas oportunidades 

como deviam ter e que ficam muitas vezes limitados ao “trabalho de secretária” nas 

redações. 

Num primeiro olhar a nu pelos números, contam-se, no total, 42 peças assinadas 

com o meu nome e publicadas nas edições em papel do jornal, durante o período 

suprarreferido, que em dias úteis equivale a 66 dias de estágio. No entanto, todo o trabalho 

desenvolvido durante esse tempo vai muito além de uma perspetiva quantitativa. Mais do 

que os números, importa relembrar todo o processo de produção noticiosa e a enorme 

aprendizagem que dessa quantidade de artigos adveio. 

 

 

Gráfico 22 
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Da mesma forma, importa recordar experiências passadas, como a minha 

passagem profissional pelo jornal regional de Gaia, “O Gaiense”, comparando os métodos 

de trabalho e contacto com as fontes no JN. Assim, resumirei, em breves linhas, o meu 

percurso até ao estágio curricular. Quando terminei a minha licenciatura no curso de 

Jornalismo em Coimbra, em julho de 2015, tinha como grande objetivo iniciar a atividade 

na área e adquirir a carteira profissional de jornalista. Tendo, na altura, oportunidade de 

integrar a redação do jornal “O Gaiense”, na cidade onde vivo e cuja equipa já conhecia 

de um outro estágio do ensino secundário, anos antes, não poderia ter tido melhor início. 

 Em agosto de 2015, comecei o estágio profissional com a duração de nove meses. 

Passado esse período, prolonguei, em maio de 2016, o vínculo ao jornal por mais seis 

meses, o que me possibilitou, em agosto, findos os 12 meses obrigatórios de experiência, 

a conquista da carteira de jornalista. Foi o alcançar do primeiro grande objetivo 

profissional e o culminar de uma etapa muito importante. Todo este resumo pode não 

parecer pertinente para o assunto exposto, mas só através desta memória do meu percurso 

é que se torna possível explicar e analisar a posterior passagem pelo Jornal de Notícias. 

Tanto assim é, que logo para perceber o porquê de ter iniciado o estágio em 

novembro e não em outubro, como previsto, é necessário recuar até esse momento da 

minha vida, em que tive de decidir abdicar de um mês de formação no JN porque tinha 

ainda contrato com “O Gaiense”. Assim, ao contrário dos meus colegas de curso, que 

tiveram quatro meses de estágio, eu tive apenas três. Nada que me preocupasse, pois 

acreditava sinceramente que o importante na experiência era o contacto com novas 

realidades e métodos de trabalho, mais do que o tempo que tinha para o fazer. 

Voltando ao início de novembro de 2016 – agora sim, depois de contextualizar a 

minha situação profissional –, recordo a ansiedade que sentia nos dias antes de começar 

o estágio. Apesar de já ter alguma experiência, era expetável algum nervosismo no 

primeiro contacto com a redação de um órgão de comunicação de escala nacional e com 

largos anos de história. O facto de a secção onde estagiei ser, tal como no jornal “O 

Gaiense”, de cariz regional, ajudou a adaptar-me ao registo ou, pelo menos, à temática 

abordada. Como costumava dizer na altura, era como se fizesse exatamente o mesmo 

trabalho, mas em vez de cobrir apenas a atualidade do concelho de Gaia, passei a redigir 
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notícias de todo o distrito do Porto. De todos os trabalhos que realizei, de todo o tipo de 

temas associados à área geográfica envolvida, destaco as três reportagens de duas páginas 

que redigi. A primeira, em dezembro, sobre os “bastidores” dos shoppings à noite, na 

época de Natal, que teve críticas muito positivas; a segunda, em janeiro, sobre as 

“histórias que as paredes contam” no Porto, com entrevistas a alguns artistas de arte 

urbana; e a terceira, em fevereiro, acerca da proliferação das lojas de tatuagens no distrito 

do Porto. Estas reportagens tiveram “chamadas” à capa, duas delas em destaque com 

“manchete de imagem”.  

Comparando os métodos de trabalho entre o jornal “O Gaiense” e o JN, deixo 

algumas considerações. Apesar de serem projetos completamente distintos e com 

públicos muito diferentes, encontrei algumas semelhanças no processo de produção 

noticiosa, pelo menos na secção onde estagiei. A secção “Porto”, que inclui todo o tipo 

de temas associados ao distrito, acaba por ser quase como um jornal regional dentro do 

jornal nacional, até porque o projeto, sediado no Porto, dá bastante relevância às notícias 

da região. Assim, o processo de trabalho era praticamente o mesmo. Os editores 

selecionavam os temas, dividiam as peças pelos redatores e depois “desenhavam” as 

páginas para que cada um escrevesse a sua matéria. Os jornalistas, por sua vez, sugeriam 

temas de trabalho ou eram “enviados” em serviço por marcação na agenda pelos editores. 

É incrível a aprendizagem que este estágio me proporcionou. Comparando com a 

formação académica ou a experiência profissional no jornal “O Gaiense”, os três meses 

de trabalho no JN foram realmente uma escola fundamental de prática jornalística e de 

contacto com novos métodos que acrescentaram muito ao que havia aprendido nos anos 

anteriores. Se na faculdade aprendi a questionar, a investigar e a refletir, no estágio tive a 

oportunidade de sair à rua, procurar respostas, produzir conteúdos e dar informação, com 

a minha assinatura. Se no jornal “O Gaiense” aprendi a fazer um jornalismo de 

proximidade, com as pessoas do concelho de Gaia, e tive o primeiro contacto com a 

dinamização de redes sociais de um órgão de comunicação, no estágio aprofundei esse 

tipo de jornalismo, falando com e para mais pessoas, de todo o distrito do Porto, e terminei 

com a proposta para ingressar a equipa do JN Direto, que me possibilitou melhorar as 

capacidades de trabalho multimédia. 
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Considerações finais 

A grande conclusão que retiro da experiência de estágio no Jornal de Notícias é, sem 

dúvida, o facto de esta se ter tornado – além de uma excelente formação curricular – num 

momento de viragem na minha vida. Tendo já alguma experiência profissional antes de 

iniciar esta nova etapa, confesso que guardava para mim alguma esperança de conseguir 

conquistar uma oportunidade de ficar a trabalhar num jornal de tamanho prestígio e de 

escala nacional, que era o meu segundo grande objetivo após a licenciatura, depois de ter 

a carteira profissional de jornalista. Ao conseguir ter essa oportunidade, no fim do estágio, 

fiquei realmente com a sensação de ter excedido as expectativas – não só as minhas, mas 

também de quem me acompanhou neste processo – e de ter a sorte que é ocupar uma vaga 

num órgão de comunicação social, algo que em Portugal parece ser cada vez mais uma 

utopia para os jovens formandos em jornalismo. 

Devo referir que na secção “Porto” do JN tive sempre um grande 

acompanhamento por parte dos editores e colegas, em constante colaboração e correção 

dos trabalhos que fui desenvolvendo. Isso ajudou-me muito a melhorar as capacidades de 

escrita e a corrigir alguns aspetos em que ainda falhava. 

Olhando aos pontos fortes da experiência, destaco quatro fatores essenciais. O 

primeiro é o facto de ter tido o primeiro contacto com o jornalismo diário. Estando 

habituado a um ritmo mais lento e calmo na produção noticiosa, o trabalho do dia a dia 

no JN teve um forte impacto na forma como fazia jornalismo. Assim, este é um dos pontos 

mais positivos do estágio, pois desenvolvi métodos e mecanismos que tinha ainda não 

tinha trabalhado. Outro fator foi a oportunidade de poder realizar a maior parte das 

reportagens no “terreno”, poder sair à rua, fazer um jornalismo de proximidade como 

fazia no jornal de Gaia. Neste ponto, foi fundamental e decisiva a minha colocação na 

secção “Porto”, porque é, garantidamente, a melhor para pôr em prática o que se aprende 

no curso. Por ser precisamente um tipo de jornalismo mais próximo, mais direto, a 

quantidade de vezes que fiz reportagem fora da redação foi muito superior às que tive 

dentro e, comparativamente com outras secções, havia mais trabalhos de “rua” e não tanto 

trabalho “de secretária” e redação de breves. Além disso, a relação com os colegas de 

trabalho foi também outro dos pontos fortes do estágio. Sem o apoio, o acompanhamento, 
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os conselhos e as correções deles, não teria sido uma experiência tão enriquecedora como 

foi. No geral, todo o ambiente na redação era ótimo, o que estimula muito o estagiário e 

o deixa à vontade, confortável e com um excelente meio envolvente para aprender.  

O quarto e último ponto forte – e talvez aquele que mais me surpreendeu – foi a 

grande confiança depositada em mim pelos editores da secção. Nesta parte, a Margarida 

e o Hugo, que foram também meus orientadores de estágio, tiveram uma importância 

essencial na minha experiência. Não sei se por já ter alguma experiência profissional ou 

se simplesmente pela forma como me dediquei ao trabalho no JN, a verdade é que eles 

tentaram sempre que eu fizesse mais e melhor. Procuraram sempre dar-me trabalhos para 

sair da redação e ir encontrar histórias pelo Grande Porto; sugeriram-me temas para 

investigar; deram-me a oportunidade de fazer a primeira grande reportagem de duas 

páginas e que fez capa de jornal; incentivaram-me a pensar e dar ideias de reportagens; 

por fim, acreditaram que eu podia fazer melhor e que podia continuar no jornal. Esse foi 

o combustível fundamental que me fez lutar e dedicar-me ainda mais ao trabalho. 

Quanto a pontos fracos, é quase impossível pensar em algo que não tenha gostado 

em toda a experiência. O que me deixava mais desanimado era ter de ficar alguns dias de 

estágio na redação, sem muito para fazer além de escrever breves e pesquisar novas 

matérias. Esses eram os dias mais parados, em que não saía da redação, porque não havia 

reportagem marcada (algo compreensível, pois havia alturas em que os jornalistas da 

secção preenchiam a agenda), mas ainda assim fazem parte do processo de aprendizagem.  

Numa última reflexão, depois da realização deste relatório e, em particular, do 

estudo de caso, devo dizer que me motivou imenso analisar os dados e o trabalho 

realizado pela secção em que estagiei, por ter a oportunidade de aprofundar ainda mais o 

conhecimento sobre a organização, estruturação e metodologia da equipa a que tive o 

privilégio de pertencer. Devo também confessar que em momento algum duvidei da 

dedicação, isenção e profissionalismo dos meus colegas, não só na cobertura das eleições, 

como em todos os momentos e todos os dias de trabalho que dedicam ao jornalismo. 

Então, no geral, a experiência do estágio foi muito boa, melhor do que eu esperava 

e com um final imprevisível que me surpreendeu e me deixou extremamente feliz e 

orgulhoso do meu desempenho. A repetir, não haveria nada que eu mudasse. 
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Anexos 

 

 

Grelha de Análise 
 

Elementos de análise: 

Género (se a peça é notícia, entrevista ou reportagem) 

Título/tema e data (título e data da peça, meramente indicativo, como forma de 

identificação) 

Secção (Porto ou Destaque – poderemos incluir ainda a referência em caso de chamada 

ou tema de capa) 

Autor (jornalista que assina a peça – importante para perceber se há alguém especializado 

nos temas de política) 

Candidatos/partidos referidos (quantidade de artigos referentes a cada candidato ou 

respetivo partido na pré-campanha eleitoral das Autárquicas) 

Citações (frases que importem referir para o estudo) 

Fontes (tipos de fontes utilizadas na peça, analisadas conforme as classificações 

propostas por Manuel Pinto: natureza (pessoais ou documentais); origem 

(públicas/oficiais ou privadas); duração (episódicas ou permanentes); âmbito geográfico 

(locais, nacionais ou internacionais); grau de envolvimento nos factos (oculares/primárias 

ou indirectas/ secundárias); atitude face ao jornalista (ativas/espontâneas/ávidas ou 

passivas/abertas/resistentes); identificação (assumidas/explicitadas ou 

anónimas/confidenciais); metodologia ou a estratégia de atuação (pró-ativas ou reativas, 

preventivas ou defensivas)) 

 

 

 

 

 

 

 

Outubro 2016 – 13 artigos 

 

1º artigo: 

Género: Notícia (2/10) 
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Título/tema: “Moreira chegou a intervir no caso Selminho” (Caso Selminho) 

Secção: Porto 

Autor: Sem assinatura 

Candidatos/partidos referidos: Rui Moreira/Câmara do Porto; PS; PSD; BE 

Citações: Caixa - “Reações: PS com opiniões dividas; PSD quer debater assunto; BE 

pede esclarecimentos” 

Fontes: Lusa; artigo de opinião de Rui Moreira; Ata da audiência da Autarquia 

Natureza: fontes documentais 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fontes primárias 

Grupo/origem: fonte institucional; fonte individual; fonte oficial 

Duração: fontes permanentes 

Ação/atitude face ao jornalista: fonte passiva; fonte ativa; fonte passiva; 

Crédito: fontes identificadas 

Qualificação: fonte confiável/credível 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º artigo: 

Género: Notícia (3/10) 

Título/tema: “Honório Novo: “Procuração não existe no processo”” (Caso Selminho) 

Secção: Porto 

Autor: Sem assinatura 

Candidatos/partidos referidos: Rui Moreira/Câmara do Porto; CDU 

Citações: “Comunista Honório Novo quer explicações sobre documento que liga Moreira 

ao caso Selminho” 
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Fontes: Honório Novo (deputado da CDU na Assembleia Municipal do Porto) 

Natureza: fonte pessoal 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fonte primária 

Grupo/origem: fonte oficial 

Duração: fonte permanente 

Ação/atitude face ao jornalista: fonte ativa 

Crédito: fonte identificada 

Qualificação: confiável/credível 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º artigo: 

Género: Notícia (4/10) 

Título/tema: “Moreira diz que não teve intervenção no negócio da Selminho” (Caso 

Selminho) 

Secção: Porto 

Autor: Sem assinatura 

Candidatos/partidos referidos: Rui Moreira/Câmara do Porto; PS 

Citações: “PS não deve esperar cargos” (desistência do PS da corrida à Câmara) 

Fontes: Entrevista de Rui Moreira à TSF 

Natureza: fonte documental 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fonte primária 

Grupo/origem: fonte institucional 

Duração: fonte episódica 

Ação/atitude face ao jornalista: fonte passiva 
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Crédito: fonte identificada 

Qualificação: confiável/credível 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º artigo: 

Género: Notícia (5/10) 

Título/tema: “Moreira mostra pareceres para convencer oposição” (Caso Selminho) 

Secção: Porto 

Autor: Tiago Rodrigues Alves 

Candidatos/partidos referidos: Rui Moreira/Câmara do Porto; PS; PSD; CDU 

Citações: “Autarca critica “montagem para uso político” através da Lusa” 

Fontes: Rui Moreira, Pedro Carvalho (CDU), Ricardo Almeida e Ricardo Valente (PSD), 

Manuel Pizarro e Tiago Barbosa Ribeiro (PS) 

Natureza: fontes pessoais 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fontes primárias 

Grupo/origem: fontes oficiais 

Duração: fontes permanentes 

Ação/atitude face ao jornalista: fonte ativas 

Crédito: fontes identificadas 

Qualificação: confiáveis/credíveis 
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5º artigo: 

Género: Notícia (7/10) 

Título/tema: “Assis diz que PS vai anular-se” (PS sem candidatura às Autárquicas) 

Secção: Porto 

Autor: Carla Soares 

Candidatos/partidos referidos: PS; CDS; PSD 

Citações: “Além do PS, também o CDS já prometeu apoiar a candidatura independente, 

mas o PSD garante uma lista adversária.” 

 

Fontes: Francisco Assis (eurodeputado e antigo candidato à Câmara do Porto), Tiago 

Barbosa Ribeiro (líder concelhio do PS) e Manuel Pizarro (PS) 

Natureza: fontes pessoais 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fontes primárias 

Grupo/origem: fontes oficiais 

Duração: fontes permanentes 

Ação/atitude face ao jornalista: fontes ativas 

Crédito: fonte identificadas 

Qualificação: confiáveis/credíveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6º artigo: 

Género: Notícia (8/10) 

Título/tema: “CDU diz que pode haver indemnização já em março” (Caso Selminho) 

Secção: Porto 
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Autor: Tiago Rodrigues Alves 

Candidatos/partidos referidos: CDU 

Citações: “A CDU questionou ontem uma adenda à transação judicial entre a Selminho 

e a Câmara do Porto em que a Autarquia aceita que a empresa possa requerer uma 

indemnização já a 1 de março de 2017.” 

 

Fontes: CDU/Porto (concelhia), gabinete de comunicação da Câmara 

Natureza: fontes pessoais e documentais 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fontes primárias 

Grupo/origem: fontes oficiais 

Duração: fontes permanentes 

Ação/atitude face ao jornalista: fontes ativas 

Crédito: fontes identificadas 

Qualificação: confiáveis/credíveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7º artigo: 

Género: Notícia (8/10) 

Título/tema: “Recusa em “patrocinar” CDU” (Caso Selminho) 

Secção: Porto 

Autor: Sem assinatura 

Candidatos/partidos referidos: CDU 

Citações: O gabinete de Comunicação do Município considera que a conferência de 

Imprensa de ontem foi uma “tentativa de manter o assunto na Comunicação Social” 

 

Fontes: Gabinete de comunicação da Câmara, Rui Moreira 
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Natureza: fontes pessoais 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fontes primárias 

Grupo/origem: fonte oficiais 

Duração: fontes permanentes 

Ação/atitude face ao jornalista: fontes ativas 

Crédito: fontes identificadas 

Qualificação: confiáveis/credíveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8º artigo: 

Género: Notícia (12/10) 

Título/tema: “Luís Menezes quer apoio do PSD a Moreira” (Autárquicas) 

Secção: Porto 

Autor: Carla Soares 

Candidatos/partidos referidos: PSD; PS; CDS 

Citações: “Isto quando PS e CDS já manifestaram apoio ao autarca independente”. 

Fontes: Luís Menezes (ex-deputado) 

Natureza: fonte pessoal 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fonte primária 

Grupo/origem: fonte individual 

Duração: fonte permanente 

Ação/atitude face ao jornalista: fonte ativa 

Crédito: fonte identificada 

Qualificação: confiável/credível 
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9º artigo: 

Género: Notícia (12/10) 

Título/tema: “Não ter candidato seria “trair eleitorado”” (Autárquicas) 

Secção: Porto 

Autor: Carla Soares 

Candidatos/partidos referidos: PSD; PS; CDS 

Citações: ““Não excluímos que seja independente”, admite, prometendo “um candidato 

à prova de bala”. Já “PS e CDS passam um cheque em branco” a Moreira, quando este 

recusa acordos pré-eleitorais.” 

Fontes: Miguel Seabra (líder concelhio do PSD) 

Natureza: fonte pessoal 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fonte primária 

Grupo/origem: fonte oficial 

Duração: fonte permanente 

Ação/atitude face ao jornalista: fonte ativa 

Crédito: fonte identificada 

Qualificação: confiável/credível 
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10º artigo: 

Género: Notícia (13/10) 

Título/tema: “Tiago Barbosa Ribeiro: “Há condições para diálogo com Moreira”” 

(Autárquicas) 

Secção: Porto 

Autor: Carla Soares 

Candidatos/partidos referidos: PS 

Citações: “Agora, é “sem qualquer tipo de cálculo” que o PS quer apoiar a recandidatura, 

num processo “limpo e transparente”, assegura Tiago Barbosa Ribeiro. E “não podemos 

ir para o terreno fazer campanha contra o trabalho que o PS tem feito na Câmara”, insistiu 

o líder.” 

Fontes: Tiago Barbosa Ribeiro (líder concelhio do PS) 

Natureza: fonte pessoal 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fonte primária 

Grupo/origem: fonte oficial 

Duração: fonte permanente 

Ação/atitude face ao jornalista: fonte ativa 

Crédito: fonte identificada 

Qualificação: confiável/credível 

 

 

 

 

 

 

 

 

11º artigo: 

Género: Notícia (13/10) 

Título/tema: “CDS garante respeitar condição independente do autarca” (Autárquicas) 

Secção: Porto 

Autor: Carla Soares 

Candidatos/partidos referidos: CDS  
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Citações: “O líder concelhio do CDS/Porto, César Navio, lembra que este foi o único 

partido a decidir formalmente apoiar Rui Moreira nas últimas autárquicas.” 

Fontes: César Navio (líder concelhio do CDS) 

Natureza: fonte pessoal 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fonte primária 

Grupo/origem: fonte oficial 

Duração: fonte permanente 

Ação/atitude face ao jornalista: fonte ativa 

Crédito: fonte identificada 

Qualificação: confiável/credível 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12º artigo: 

Género: Notícia (14/10) 

Título/tema: “Luís Filipe Menezes: Apoio do PSD a Moreira “seria desastre”” 

(Autárquicas) 

Secção: Porto 

Autor: Carla Soares 

Candidatos/partidos referidos: PSD; PS; CDS 

Citações: “Luís Filipe Menezes diz que Moreira “não é invencível” e, “mesmo que o 

fosse, o PSD teria de avançar com um candidato forte e com futuro a preparar 2021. 

“Pedro Duarte (...) ou alguém com esse perfil seria uma boa opção”.” 

 

Fontes: Luís Filipe Menezes (ex-candidato à Câmara do Porto) 

Natureza: fonte pessoal 
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Categoria/grau de envolvimento nos factos: fonte primária 

Grupo/origem: fonte individual 

Duração: fonte permanente 

Ação/atitude face ao jornalista: fonte ativa 

Crédito: fonte identificada 

Qualificação: confiável/credível 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13º artigo: 

Género: Notícia (23/10) 

Título/tema: “Históricos e filhos na luta de nomes para autárquicas” (Autárquicas) 

Secção: Porto 

Autor: Carla Soares 

Candidatos/partidos referidos: PSD/Porto 

Citações: “No Porto, o deputado Luís Campos Ferreira, ex-secretário de Estado dos 

Negócios Estrangeiros que nasceu em Viana, foi vereador em Valença do Minho e vive 

no Porto, é o mais recente nome falado no PSD, que prometeu apresentar um candidato 

contra Rui Moreira, que tem apoio do PS e do CDS. Contactado pelo JN, o deputado não 

quis comentar, para já, o assunto.” 

“O deputado Paulo Rios deverá ficar em breve com a coordenação do processo autárquico 

no PSD/Porto, apurou o JN. Para já, não há candidato à vista mas vários nomes já foram 

falados, como António Tavares, Paulo Rangel, Bragança Fernandes, Campos Ferreira e 

Emídio Gomes.” 

 

Fontes: Indefinido (duvidosa) 
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Resultados – 13 artigos 

 

Género: Notícia (13) 

Título/tema: Caso Selminho (6); Autárquicas (7) 

Secção: Porto (13) 

Autor: Sem assinatura (4); Carla Soares (7); Tiago Rodrigues Alves (2) 

Candidatos/partidos referidos: Rui Moreira/Câmara do Porto (4); CDU (4); PSD (7); 

PS (8); CDS (5); BE (1). 

Fontes (19): Lusa; artigo de opinião de Rui Moreira; Ata da audiência da Autarquia; 

Honório Novo (deputado da CDU na Assembleia Municipal do Porto); Entrevista de Rui 

Moreira à TSF; Rui Moreira (2); Pedro Carvalho (CDU); Ricardo Almeida (PSD); 

Ricardo Valente (PSD); Manuel Pizarro (PS) (2); Tiago Barbosa Ribeiro (PS) (3); 

Francisco Assis (eurodeputado e antigo candidato à Câmara do Porto); CDU/Porto 

(concelhia); Gabinete de comunicação da Câmara (2); Luís Menezes (ex-deputado); 

Miguel Seabra (líder concelhio do PSD); César Navio (líder concelhio do CDS); Luís 

Filipe Menezes (ex-candidato à Câmara do Porto); Fonte indefinida. 

 

Natureza: fontes pessoais (14) ou documentais (4); 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fontes primárias/oculares (17) 

Grupo/origem: fonte oficial (13), empresarial, institucional (2), individual (3), 

testemunhal, especializada ou de referência; 

Duração: fontes episódicas (3) ou permanentes (15); 

Ação/atitude face ao jornalista: fonte proativa, ativa (15), passiva (3) ou reativa; 

Crédito: fonte identificada (18), anónima, indefinida (1); 

Qualificação: confiável/credível (18) ou duvidosa (1). 
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Novembro 2016 – 4 artigos 

 

1º artigo: 

Género: Notícia (17/11) 

Título/tema: “Omissões sobre caso Selminho abrem inquérito” (Caso Selminho) 

Secção: Porto 

Autor: Sem assinatura 

Candidatos/partidos referidos: Rui Moreira/Câmara do Porto, CDU 

Citações: “O presidente da Câmara do Porto ordenou a abertura de um inquérito para 

apurar as razões de “importantes omissões” na ata de uma reunião sobre o caso Selminho, 

revela um despacho a que a Lusa teve ontem acesso.” 

 

Fontes: Lusa, gabinete de comunicação da Câmara 

Natureza: fontes documentais 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fontes primárias 

Grupo/origem: fonte institucionais e oficiais 

Duração: fontes permanentes 

Ação/atitude face ao jornalista: fontes passivas e ativas 

Crédito: fontes identificadas 

Qualificação: confiáveis/credíveis 

 

 

 

 

 

2º artigo: 

Género: Notícia (25/11) 

Título/tema: “Fonseca admite disputar Câmara, PS aposta em juntas” (Autárquicas) 

Secção: Porto 
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Autor: Carla Soares 

Candidatos/partidos referidos: PS; PSD 

Citações: Caixa - “Álvaro Santos Almeida é um dos nomes mais bem posicionados para 

encabeçar a lista do PSD à Câmara do Porto, nas próximas eleições autárquicas.” (Fonte: 

Bragança Fernandes, líder distrital do PSD) 

 

Fontes: António Fonseca (presidente da União de Freguesias do centro histórico), 

António Fernando Oliveira e Manuel Pizarro (PS) 

Natureza: fontes pessoais 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fontes primárias 

Grupo/origem: fonte oficiais e individuais 

Duração: fontes permanentes 

Ação/atitude face ao jornalista: fontes ativas 

Crédito: fontes identificadas 

Qualificação: confiáveis/credíveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º artigo: 

Género: Notícia (27/11) 

Título/tema: “PSD terá ajuda de Rio para vencer Moreira” (Autárquicas) 

Secção: Porto 

Autor: Miguel Amorim 

Candidatos/partidos referidos: PSD 
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Citações: “(…) reafirma a intenção dos sociais-democratas apresentarem um “candidato 

próprio à Câmara”, nas próximas eleições autárquicas, eliminando, de vez, um eventual 

apoio à recandidatura de Rui Moreira.” 

 

Fontes: Luís Osório (presidente do Núcleo Ocidental do Porto do PSD) e Miguel Seabra 

(líder concelhio do PSD) 

Natureza: fontes pessoais 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fontes primárias 

Grupo/origem: fonte oficiais 

Duração: fontes permanentes 

Ação/atitude face ao jornalista: fontes ativas 

Crédito: fontes identificadas 

Qualificação: confiáveis/credíveis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4º artigo: 

Género: Notícia (27/11) 

Título/tema: “Movimento avisa que é cedo para discutir juntas” (Autárquicas) 

Secção: Porto 

Autor: Carla Soares 

Candidatos/partidos referidos: Rui Moreira/Câmara do Porto 

Citações: “… a mesma fonte próxima disse que o presidente “desconhece” o processo e 

que este “não influencia ou condiciona as suas escolhas”. 

Fontes: “Ao JN, fonte próxima esclareceu, em nome do autarca independente...” 

Natureza: indefinido 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: indefinido 

Grupo/origem: indefinido 
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Duração: indefinido 

Ação/atitude face ao jornalista: indefinido 

Crédito: fonte anónima 

Qualificação: fonte duvidosa 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados – 4 artigos 

 

Género: Notícia (4) 

Título/tema: Caso Selminho (1); Autárquicas (3) 

Secção: Porto (4) 

Autor: Sem assinatura (1); Carla Soares (2); Miguel Amorim (1) 

Candidatos/partidos referidos: Rui Moreira/Câmara do Porto (2); CDU (1), PSD (2), 

PS (1) 

Fontes (8): Lusa; Gabinete de comunicação da Câmara; António Fonseca (presidente da 

União de Freguesias do centro histórico); António Fernando Oliveira (PS); Manuel 

Pizarro (PS); Luís Osório (presidente do Núcleo Ocidental do Porto do PSD) e Miguel 

Seabra (líder concelhio do PSD); fonte anónima. 

Natureza: fontes pessoais (5) ou documentais (2); 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fontes primárias/oculares (7) ou 

secundárias/indiretas; 

Grupo/origem: fonte oficial (5), empresarial, institucional (1), individual (1), 

testemunhal, especializada ou de referência; 

Duração: fontes episódicas ou permanentes (7); 

Ação/atitude face ao jornalista: fonte proativa, ativa (6), passiva (1) ou reativa; 
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Crédito: fonte identificada (7) ou anónima (1); 

Qualificação: confiável/credível (7) ou duvidosa (1). 

 

 

 

 

 

Dezembro 2016 – 2 artigos 

 

1º artigo: 

Género: Notícia (19/12) 

Título/tema: “Carneiro diz que PS devia ter candidato próprio à Câmara” (Autárquicas) 

Secção: Porto 

Autor: Miguel Amorim 

Candidatos/partidos referidos: PS 

Citações: “Para Manuel Pizarro, esta conclusão “não faz sentido”. Contrapõe que “o PS 

sai valorizado” com o acordo obtido no Porto, na medida em que coloca “os cidadãos e 

a cidade como prioridade”.” 

 

Fontes: Entrevista de José Luís Carneiro ao DN; Manuel Pizarro (PS) 

Natureza: fonte documental e pessoal 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fontes primárias 

Grupo/origem: fonte institucional e oficial 

Duração: fonte episódica e permanente 

Ação/atitude face ao jornalista: fonte passiva e ativa 

Crédito: fontes identificadas 

Qualificação: fontes confiáveis/credíveis 
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2º artigo: 

Género: Notícia (29/12) 

Título/tema: “CDS-PP formalizou apoio [a Rui Moreira]” (Autárquicas) 

Secção: Porto 

Autor: Sem assinatura 

Candidatos/partidos referidos: CDS 

Citações: “A Concelhia do Porto do CDS-PP declarou ontem o apoio à recandidatura 

do atual presidente da Câmara, Rui Moreira, às eleições do próximo ano…” 

 

Fontes: Concelhia do Porto do CDS-PP 

Natureza: fonte pessoal 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fonte primária 

Grupo/origem: fonte oficial 

Duração: fonte permanente 

Ação/atitude face ao jornalista: fonte ativa 

Crédito: fonte identificada 

Qualificação: fonte confiável/credível 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados – 2 artigos 

 

Género: Notícia (2) 
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Título/tema: Autárquicas (2) 

Secção: Porto (2) 

Autor: Sem assinatura; Miguel Amorim 

Candidatos/partidos referidos: PS; CDS 

Fontes (3): Entrevista de José Luís Carneiro ao DN; Manuel Pizarro (PS); Concelhia do 

Porto do CDS-PP. 

 

Natureza: fontes pessoais (2) ou documentais (1); 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fontes primárias/oculares (3) 

Grupo/origem: fonte oficial (2), empresarial, institucional (1), individual, testemunhal, 

especializada ou de referência; 

Duração: fontes episódicas (1) ou permanentes (2); 

Ação/atitude face ao jornalista: fonte proativa, ativa (2), passiva (1) ou reativa; 

Crédito: fonte identificada (3) ou anónima; 

Qualificação: confiável/credível (3) ou duvidosa. 

 

 

 

 

 

 

 

Janeiro 2017 – 8 artigos 

 

1º artigo: 

Género: Notícia (2/01) mais de metade da página. 

Título/tema: “Álvaro Santos Almeida é o candidato do PSD” (Autárquicas) 

Secção: Porto 

Autor: Tiago Rodrigues Alves 

Candidatos/partidos referidos: PSD; PS; CDS 
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Citações: “O JN contactou Álvaro Santos Almeida a propósito da candidatura, mas o 

economista não quis fazer qualquer comentário. Também o líder da Distrital Porto optou 

por não se pronunciar sobre a escolha.” (notícia inclui caixa com perfil do candidato) 

Fontes: “Segundo apurou o JN junto de fonte oficial do partido” 

Natureza: indefinido 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: indefinido 

Grupo/origem: indefinido 

Duração: indefinido 

Ação/atitude face ao jornalista: indefinido 

Crédito: fonte anónima 

Qualificação: fonte duvidosa 

 

 

 

 

 

 

 

2º artigo: 

Género: Notícia (8/01) 

Título/tema: “PS quer repetir “acordo de sucesso”” (Autárquicas) 

Secção: Porto 

Autor: Miguel Amorim 

Candidatos/partidos referidos: PS 

Citações: “No balanço dos três anos de mandato na Câmara do Porto – partilhados pelo 

PS e pelo movimento de Rui Moreira –, o vereador socialista Manuel Pizarro mostrou-se 

convicto de que “os portuenses se sentem confortáveis com esta ‘geringonça’”.” 

 

Fontes: Manuel Pizarro (PS); Matos Fernandes (Ministro do Ambiente); Gustavo 

Pimenta (líder da bancada do PS na Assembleia Municipal);  
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Natureza: fontes pessoais 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fontes primárias 

Grupo/origem: fontes oficiais 

Duração: fontes permanentes; 

Ação/atitude face ao jornalista: fontes ativas 

Crédito: fontes identificadas 

Qualificação: fontes confiáveis/credíveis 

 

 

 

 

 

 

 

3º artigo: 

Género: Notícia (11/01) é quase uma breve. 

Título/tema: “Centristas unânimes no apoio a Rui Moreira” (Autárquicas) 

Secção: Porto 

Autor: Sem assinatura 

Candidatos/partidos referidos: CDS 

Citações: “A Distrital do CDS/PP do Porto declarou o seu apoio à recandidatura do atual 

presidente da Câmara, Rui Moreira, às eleições autárquicas deste ano…” 

 

Fontes: Comunicado da Distrital do CDS-PP; 

Natureza: fonte documental 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fonte primária 

Grupo/origem: fonte oficial 

Duração: fonte episódica 

Ação/atitude face ao jornalista: fonte ativa 

Crédito: fonte identificada 

Qualificação: confiável/credível 
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4º artigo: 

Género: Notícia (14/01), mais de metade da página. 

Título/tema: “PSD já aprovou candidatura de Álvaro Almeida” (Autárquicas) 

Secção: Porto 

Autor: Carla Soares 

Candidatos/partidos referidos: PSD; CDS 

Citações: “Líderes da Concelhia e da Distrital elogiam candidato “ganhador” e “ideal” 

para enfrentar Rui Moreira” 

Fontes: Miguel Seabra (líder concelhio do PSD); Bragança Fernandes (líder distrital do 

PSD) 

Natureza: fontes pessoais 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fontes primárias 

Grupo/origem: fontes oficiais 

Duração: fontes permanentes 

Ação/atitude face ao jornalista: fontes ativas 

Crédito: fontes identificadas 

Qualificação: fontes confiáveis/credíveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5º artigo: 
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Género: Notícia (16/01) 

Título/tema: “CDU diz que falta investir nos bairros” (Autárquicas) 

Secção: Porto 

Autor: Marta Neves 

Candidatos/partidos referidos: CDU 

Citações: Caixa “CDU será “alternativa” [nas eleições]”: “Jaime Toga, da comissão 

política do Comité Central do PCP, afirmou que a CDU se vai apresentar às eleições 

autárquicas deste ano no distrito do Porto como força alternativa, portadora de um projeto 

próprio”.” 

 

Fontes: Pedro Carvalho (vereador da CDU); Jaime Toga (membro da Comissão Política 

do Comité Central do PCP) 

Natureza: fontes pessoais 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fontes primárias 

Grupo/origem: fontes oficiais 

Duração: fontes permanentes 

Ação/atitude face ao jornalista: fonte ativas 

Crédito: fonte identificadas 

Qualificação: confiáveis/credíveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

6º artigo: 

Género: Notícia (17/01) 

Título/tema: “Álvaro Almeida diz que Câmara tem esquecido as pessoas” (Autárquicas) 

Secção: Porto 

Autor: Carla Soares 

Candidatos/partidos referidos: PSD 
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Citações: “Defendendo que “ninguém tem garantidos os votos dos cidadãos” a nove 

meses das eleições, destaca dos pontos negativos que se agravaram no Porto por exemplo 

“o trânsito que está cada vez pior” e a atividade económica, “para além do turismo, que 

também tem piorado”.” 

 

Fontes: Álvaro Santos Almeida (candidato à Câmara do Porto) 

Natureza: fonte pessoal 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fonte primária 

Grupo/origem: fonte individual 

Duração: fontes permanente 

Ação/atitude face ao jornalista: fonte ativa 

Crédito: fonte identificada 

Qualificação: fonte confiável/credível 

 

 

 

 

 

 

 

 

7º artigo: 

Género: Notícia (22/01), mais de metade da página, mas sem perfil da candidata. 

Título/tema: “Ilda Figueiredo é a aposta da CDU para a Câmara do Porto” (Autárquicas) 

Secção: Porto 

Autor: Tiago Rodrigues Alves 

Candidatos/partidos referidos: CDU; PS 

Citações: “Histórica comunista vai novamente a votos na Invicta. Coligação quer 

afirmar-se como força alternativa face à ausência de candidatura do PS” 

 

Fontes: Jaime Toga (membro da Comissão Política do Comité Central do PCP) 

Natureza: fonte pessoal 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fonte primária 
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Grupo/origem: fonte oficial 

Duração: fontes permanente 

Ação/atitude face ao jornalista: fonte ativa 

Crédito: fonte identificada 

Qualificação: fonte confiável/credível 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8º artigo: 

Género: Notícia (23/01) 

Título/tema: “Sem PS “faz falta maior pluralismo na Câmara”” (Autárquicas) 

Secção: Porto 

Autor: Tiago Rodrigues Alves 

Candidatos/partidos referidos: CDU; PS; PSD; CDS 

Citações: “A candidata da CDU à Câmara do Porto disse ao JN que aceitou este “desafio 

muito importante” porque, “no momento em que já se sabe que o PS não vai concorrer às 

eleições, achamos que faz falta um maior pluralismo”. 

 

Fontes: Ilda Figueiredo (candidata do CDU à Câmara do Porto) 

Natureza: fonte pessoal 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fonte primária 

Grupo/origem: fonte individual 

Duração: fontes permanente 

Ação/atitude face ao jornalista: fonte ativa 

Crédito: fonte identificada 

Qualificação: fonte confiável/credível 
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Resultados – 8 artigos 

 

Género: Notícia (8) 

Título/tema: Autárquicas (8) 

Secção: Porto (8) 

Autor: Tiago Rodrigues Alves (3); Carla Soares (2); Marta Neves (1); Miguel Amorim 

(1); Sem assinatura (1) 

Candidatos/partidos referidos: PS (4); CDS (3); PSD (4); CDU (3) 

Fontes (11): Indefinido (1); Manuel Pizarro (PS); Matos Fernandes (Ministro do 

Ambiente); Gustavo Pimenta (líder da bancada do PS na Assembleia Municipal); 

Comunicado da Distrital do CDS-PP; Miguel Seabra (líder concelhio do PSD); Bragança 

Fernandes (líder distrital do PSD); Pedro Carvalho (vereador da CDU); Jaime Toga 

(membro da Comissão Política do Comité Central do PCP) (2); Álvaro Santos Almeida 

(candidato à Câmara do Porto); Ilda Figueiredo (candidata do CDU à Câmara do Porto) 

 

Natureza: fontes pessoais (9) ou documentais (1); 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fontes primárias/oculares (9) ou secundárias 

(1); 

Grupo/origem: fonte oficial (8), empresarial, institucional, individual (2), testemunhal, 

especializada ou de referência; 

Duração: fontes episódicas (1) ou permanentes (9); 

Ação/atitude face ao jornalista: fonte proativa, ativa (9), passiva (1) ou reativa; 

Crédito: fonte identificada (10) ou anónima ou indefinida (1); 

Qualificação: confiável/credível (10) ou duvidosa (1). 
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Fevereiro 2017 – 5 artigos 

 

1º artigo: 

Género: Notícia (4/02), abertura de secção, página inteira, apresentação da candidatura 

da CDU, com caixa superior e lateral (propostas da candidata); 

Título/tema: “Ilda Figueiredo: “Porto precisa do olhar insubmisso da CDU”” 

(Autárquicas) 

Secção: Porto (abertura de secção) 

Autor: Miguel Amorim 

Candidatos/partidos referidos: CDU; PS 

Citações: “Jerónimo de Sousa elogiou a candidata e mostrou-se confiante num bom 

resultado, deixando uma indireta ao PS. “Vamos para este combate eleitoral convictos de 

que estamos em condições de fazer destas eleições, num contexto em que outros parecem 

abdicar de uma candidatura própria [PS vai concorrer aliado a Rui Moreira], um momento 

de construção de um resultado que projete a CDU como uma forte e decisiva força”, 

salientou.” 

Fontes: Ilda Figueiredo (candidata da CDU à Câmara do Porto); Jerónimo de Sousa 

(secretário-geral do PCP); Rui Sá (candidato da coligação à Assembleia Municipal do 

Porto); 

Natureza: fontes pessoais 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fontes primárias 

Grupo/origem: fontes individual e oficiais 

Duração: fontes permanentes 

Ação/atitude face ao jornalista: fontes ativas 

Crédito: fontes identificadas 

Qualificação: confiáveis/credíveis 
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2º artigo: 

Género: Notícia (12/02), abertura da secção, página inteira 

Título/tema: “PS e PSD aceleram candidaturas na luta pela maioria das câmaras” 

(Autárquicas) 

Secção: Porto (abertura de secção) 

Autor: Carla Soares 

Candidatos/partidos referidos: PS; PSD; CDS; BE; CDU 

Citações: “No Porto, falta conhecer o candidato do BE, sendo as soluções mais faladas o 

deputado José Soeiro e a coordenadora Catarina Martins [especulação]. Aliás, este partido 

não divulga ainda candidatos. O PSD aposta no independente Álvaro Almeida para 

enfrentar Rui Moreira. Já a recandidatura independente de Moreira é apoiada pelo PS, 

cujo líder distrital Manuel Pizarro está no executivo, e pelo CDS. O apoio do PS está 

decidido mas a Concelhia ainda vai formalizar a decisão.” 

 

Fontes: Manuel Pizarro (líder do PS/Porto); Bragança Fernandes (líder do PSD/Porto) 

Natureza: fontes pessoais 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fontes primárias 

Grupo/origem: fontes oficiais 

Duração: fontes permanentes 

Ação/atitude face ao jornalista: fontes ativas 

Crédito: fontes identificadas 

Qualificação: confiáveis/credíveis 

 

 

 

 

3º artigo: 

Género: Notícia (20/02) 

Título/tema: “CDU propõe vaivém para servir Parque Oriental” (Autárquicas) 

Secção: Porto 
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Autor: Miguel Amorim 

Candidatos/partidos referidos: CDU 

Citações: “Ilda Figueiredo, a candidata da CDU à presidência da Câmara do Porto, abriu, 

ontem, a pré-campanha para as eleições autárquicas com a visita ao Parque Oriental, em 

Campanhã, onde criticou o atual Executivo, liderado por Rui Moreira, de não dotar aquela 

área verde com transportes públicos.” 

 

Fontes: Ilda Figueiredo (candidata da CDU à Câmara do Porto); Pedro Carvalho 

(vereador da Câmara) 

Natureza: fontes pessoais 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fontes primárias 

Grupo/origem: fontes individual e oficial 

Duração: fontes permanentes 

Ação/atitude face ao jornalista: fontes ativas 

Crédito: fontes identificadas 

Qualificação: confiáveis/credíveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º artigo: 

Género: Entrevista (20/02), uma página inteira e vídeo no site 

Título/tema: “Álvaro Santos Almeida: “Câmara é controlada por PS de radicais de 

Esquerda”” (Autárquicas) 

Secção: Porto 

Autor: Carla Soares 

Candidatos/partidos referidos: PSD; PS; CDS 

Citações: “Álvaro Santos Almeida garante que é tão independente quanto Rui Moreira e 

diz que a Câmara do Porto é controlada por “um PS de ex-comunistas e de radicais de 
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Esquerda”. Critica as soluções para o metro e a STCP. E o modelo de eleição das 

comissões de coordenação e desenvolvimento regional (CCDR) é a “fórmula para o 

fracasso”.” (texto de início da entrevista) 

 

Fontes: Álvaro Santos Almeida (candidato do PSD à Câmara do Porto) 

Natureza: fonte pessoal 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fonte primária 

Grupo/origem: fonte individual 

Duração: fonte permanente 

Ação/atitude face ao jornalista: fonte proativa 

Crédito: fonte identificada 

Qualificação: confiável/credível 

 

 

 

 

 

 

5º artigo: 

Género: Entrevista (27/02), uma página inteira e vídeo no site 

Título/tema: “Ilda Figueiredo: “Muita gente não se revê na tentativa de unanimismo”” 

(Autárquicas) 

Secção: Porto 

Autor: Carla Soares 

Candidatos/partidos referidos: CDU; PS; 

Citações: “Ilda Figueiredo, ex-vereadora que se candidata pela CDU ao Porto, critica o 

“unanimismo” na Câmara, promete ser uma “voz insubmissa”, apostando na conquista de 

descontentes da Esquerda, nomeadamente do PS, e admite assumir pelouros. Ataca Rui 

Moreira pelas privatizações, pelos atrasos no Bolhão e pela perda de população.” (texto 

de início da entrevista) 

 

Fontes: Ilda Figueiredo (candidata da CDU à Câmara do Porto) 
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Natureza: fonte pessoal 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fonte primária 

Grupo/origem: fonte individual 

Duração: fonte permanente 

Ação/atitude face ao jornalista: fonte proativa 

Crédito: fonte identificada 

Qualificação: confiável/credível 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados – 5 artigos 

 

Género: Notícia (3); Entrevista (2) 

Título/tema: Autárquicas (5) 

Secção: Porto (5) 

Autor: Carla Soares (3); Miguel Amorim (2) 

Candidatos/partidos referidos: PS (4); CDS (1); PSD (2); CDU (4); BE (1) 

Fontes (7): Ilda Figueiredo (candidata da CDU à Câmara do Porto) (3); Jerónimo de 

Sousa (secretário-geral do PCP); Rui Sá (candidato da coligação à Assembleia Municipal 

do Porto); Manuel Pizarro (líder do PS/Porto); Bragança Fernandes (líder do PSD/Porto); 

Pedro Carvalho (vereador da Câmara); Álvaro Santos Almeida (candidato do PSD à 

Câmara do Porto) 

 

Natureza: fontes pessoais (7) ou documentais; 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fontes primárias/oculares (7) ou secundárias; 

Grupo/origem: fonte oficial (5), empresarial, institucional, individual (2), testemunhal, 

especializada ou de referência; 

Duração: fontes episódicas ou permanentes (7); 
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Ação/atitude face ao jornalista: fonte proativa (2), ativa (5), passiva ou reativa; 

Crédito: fonte identificada (7) ou anónima ou indefinida; 

Qualificação: confiável/credível (7) ou duvidosa. 

 

 

 

 

Março 2017 – 5 artigos 

 

1º artigo: 

Género: Notícia (4/03), menos de metade da página, com pequeno perfil 

Título/tema: “Semedo candidato do BE à Câmara do Porto” (Autárquicas) 

Secção: Porto 

Autor: Carla Soares 

Candidatos/partidos referidos: BE; PS; CDS; CDU; PSD 

Citações: “Segundo apurou o JN, a direção concelhia do Bloco de Esquerda já aprovou 

na passada quarta-feira o nome dos dois candidatos, que ontem à noite iriam ser discutidos 

e confirmados em plenário.” 

 

Fontes: “Segundo apurou o JN” (indefinido); João Semedo (candidato do BE à Câmara 

do Porto) 

Natureza: fonte pessoal 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fonte primária 

Grupo/origem: fonte individual 

Duração: fontes permanente 

Ação/atitude face ao jornalista: fonte ativa 

Crédito: fonte identificada e indefinida 

Qualificação: confiável/credível e duvidosa 
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2º artigo: 

Género: Notícia (14/03) 

Título/tema: “Selminho vai esperar por revisão do PDM” (Caso Selminho) 

Secção: Porto 

Autor: Tiago Rodrigues Alves 

Candidatos/partidos referidos: Rui Moreira/Câmara do Porto; CDU 

Citações: “Selminho não irá avançar para já com um pedido de indemnização à Câmara 

do Porto, apesar de, segundo a transação judicial acordada em 2014, já o poder fazer. A 

imobiliária da família de Rui Moreira optou por esperar pela revisão do PDM e ver se os 

direitos construtivos que reclama para um terreno na encosta da Arrábida estarão 

contemplados no novo documento urbanístico que deverá estar pronto em 2018.” 

 

Fontes: Gabinete de Comunicação da Câmara do Porto; 

Natureza: fonte pessoal 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fonte primária 

Grupo/origem: fonte oficial 

Duração: fonte permanente 

Ação/atitude face ao jornalista: ativa 

Crédito: fonte identificada 

Qualificação: fonte confiável/credível 

 

 

 

 

 

 

3º artigo: 
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Género: Notícia (16/03) 

Título/tema: “Provedor da Misericórdia mandatário do PSD” (Autárquicas) 

Secção: Porto 

Autor: Sem assinatura 

Candidatos/partidos referidos: PSD; PS; CDS; BE; CDU 

Citações: “O social-democrata António Tavares, provedor da Misericórdia do Porto, vai 

ser o mandatário de Álvaro Almeida, o cabeça de lista do PSD nas eleições para a 

Autarquia portuense. Em declarações à Lusa, António Tavares disse tratar-se de “um ato 

cívico”.” 

 

Fontes: Lusa 

Natureza: fonte documental 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fonte primária 

Grupo/origem: fonte institucional 

Duração: fontes permanente 

Ação/atitude face ao jornalista: fonte passiva 

Crédito: fonte identificada 

Qualificação: confiável/credível 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º artigo: 

Género: Notícia (17/03) 

Título/tema: “Passos na apresentação de Álvaro Almeida a 8 de abril” (Autárquicas) 

Secção: Porto 

Autor: Carla Soares 

Candidatos/partidos referidos: PSD; PS; CDS; BE; CDU 
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Citações: “Álvaro Almeida, cabeça de lista do PSD à Câmara do Porto, apresenta a sua 

candidatura no dia 8 de abril, pelas 17 horas, na Fundação Eng.º António de Almeida, 

com participação de Pedro Passos Coelho, líder do partido. Uma presença esperada, mas 

ainda por confirmar pela candidatura, é a do ex-autarca Rui Rio.” 

 

Fontes: Indefinida 

Natureza: Indefinida 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: Indefinida 

Grupo/origem: Indefinida 

Duração: Indefinida 

Ação/atitude face ao jornalista: Indefinida 

Crédito: fonte indefinida 

Qualificação: fonte duvidosa 

 

 

 

 

 

 

 

5º artigo: 

Género: Notícia (18/03), quase uma página inteira (só com uma fonte) 

Título/tema: “PSD exige mais esclarecimentos sobre Selminho” (Caso Selminho) 

Secção: Porto 

Autor: Tiago Rodrigues Alves 

Candidatos/partidos referidos: PSD; Rui Moreira/Câmara do Porto; CDU 

Citações: “O líder da Concelhia do PSD/Porto acusou ontem o presidente da Câmara de 

“esconder da Assembleia Municipal e do Executivo um acordo com uma empresa da qual 

é sócio”. Para os sociais-democratas, os “curtos esclarecimentos até hoje prestados por 

Rui Moreira [sobre a Selminho] são muito incompletos, não respondem às questões 

essenciais e mais parecem um alijar de responsabilidades para outros”. Em outubro do 

ano passado, Rui Moreira garantiu toda a legalidade do processo e da sua atuação, sendo 

secundado pelo diretor municipal dos Serviços Jurídicos do Município.  
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Todavia, Miguel Seabra quer ver o caso esclarecido pelo autarca e também pelo 

Ministério Público antes das eleições, porque, alega o dirigente do PSD, estão em causa 

factos que a confirmarem-se “podem configurar um processo de perda de mandato e/ou 

inelegibilidade em ano eleitoral”.” 

 

Fontes: Miguel Seabra (líder concelhio do PSD), em conferência de imprensa; (“Ontem, 

o Gabinete de Comunicação da Câmara do Porto não respondeu às questões do JN. 

Também a Procuradoria Geral da República não deu a conhecer como está o processo.”) 

Natureza: fonte pessoal 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fonte primária 

Grupo/origem: fonte oficial 

Duração: fonte permanente 

Ação/atitude face ao jornalista: fonte proativa 

Crédito: fonte identificada 

Qualificação: confiável/credível 

 

 

Resultados – 5 artigos 

 

Género: Notícia (5) 

Título/tema: Autárquicas (3); Caso Selminho (2) 

Secção: Porto (5) 

Autor: Carla Soares (2); Tiago Rodrigues Alves (2); Sem assinatura (1) 

Candidatos/partidos referidos: PS (3); CDS (3); PSD (4); CDU (5); BE (3); Rui 

Moreira/Câmara do Porto (2) 

Fontes (6): Indefinido (2); João Semedo (candidato do BE à Câmara do Porto); Gabinete 

de Comunicação da Câmara do Porto; Lusa; Miguel Seabra (líder concelhio do PSD). 

 

Natureza: fontes pessoais (3) ou documentais (1); 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fontes primárias/oculares (4) ou secundárias; 
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Grupo/origem: fonte oficial (2), empresarial, institucional (1), individual (1), 

testemunhal, especializada ou de referência; 

Duração: fontes episódicas ou permanentes (4); 

Ação/atitude face ao jornalista: fonte proativa (1), ativa (2), passiva (1) ou reativa; 

Crédito: fonte identificada (4) ou anónima ou indefinida (2); 

Qualificação: confiável/credível (4) ou duvidosa (2). 

 

 

 

 

 

Abril 2017 – 11 artigos 

 

1º artigo: 

Género: Entrevista (3/04), uma página inteira e vídeo no site 

Título/tema: “João Semedo: “O Porto perde com este casamento contranatura” 

(Autárquicas) 

Secção: Porto 

Autor: Carla Soares 

Candidatos/partidos referidos: BE; Rui Moreira/Câmara do Porto; CDS; PS; PSD 

Citações: “João Semedo compara a Câmara do Porto a um “atrelado”, em que Rui 

Moreira conduz o carro, enquanto CDS e PS vão a reboque. Para o candidato do Bloco 

de Esquerda, este “casamento contranatura” é mau para a cidade. Espera participar na 

governação e assumir pelouros. E afirma que Moreira “é monárquico, o que lhe dá natural 

propensão para impulsos absolutistas”.” (texto de início da entrevista) 

 

Fontes: João Semedo (candidato do BE à Câmara do Porto) 

Natureza: fonte pessoal 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fonte primária 
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Grupo/origem: fonte individual 

Duração: fonte permanente 

Ação/atitude face ao jornalista: fonte proativa 

Crédito: fonte identificada 

Qualificação: fonte confiável/credível 

 

 

 

2º artigo: 

Género: Notícia (breve) (4/04) 

Título/tema: “Primeiro cartaz do candidato do PSD” (Autárquicas) 

Secção: Porto 

Autor: Sem assinatura 

Candidatos/partidos referidos: PSD 

Citações: “O primeiro cartaz do candidato do PSD à Câmara do Porto, Álvaro Almeida, 

foi “inaugurado” ontem na Rotunda do Bessa. “Candidato-me a presidente da Câmara e 

candidato-me para ganhar”, afirmou o candidato social-democrata.” 

 

Fontes: Álvaro Santos Almeida (candidato do PSD à Câmara do Porto) 

Natureza: fonte pessoal 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fonte primária 

Grupo/origem: fonte individual 

Duração: fonte permanente 

Ação/atitude face ao jornalista: fonte proativa 

Crédito: fonte identificada 

Qualificação: fonte confiável/credível 
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3º artigo: 

Género: Notícia (8/04) 

Título/tema: “Guerra aberta por causa do aumentos das rendas” (Autárquicas) 

Secção: Porto (abertura de secção) 

Autor: Tiago Rodrigues Alves 

Candidatos/partidos referidos: BE; CDU; PS; Rui Moreira/Câmara do Porto;  

Citações: “Bloco de Esquerda (BE) acusou ontem a Câmara do Porto de praticar 

“aumentos ilegais” nas rendas dos bairros sociais e exigiu a sua suspensão imediata. No 

dia anterior, já a CDU tinha feito semelhante apelo. A Autarquia rejeita e garante o 

cumprimento da lei, alegando que as subidas acima de quatro euros derivam de um 

“aumento considerável” de rendimentos das famílias afetadas.” 

 

Fontes: João Semedo (candidato do BE à Câmara do Porto); Ilda Figueiredo (candidata 

da CDU à Câmara do Porto); Lusa; Manuel Pizarro (vereador PS da Câmara do Porto) 

Natureza: fontes pessoais e documental 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fontes primárias 

Grupo/origem: fonte oficial (1), institucional (1), individual (2) 

Duração: fontes permanentes 

Ação/atitude face ao jornalista: fontes ativas e passiva 

Crédito: fontes identificadas 

Qualificação: fontes confiáveis/credíveis 

 

 

 

 

 

 

4º artigo: 
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Género: Notícia (9/04), abertura de secção, uma página inteira 

Título/tema: “Um candidato contra “aberração política”” (Autárquicas) 

Secção: Porto (abertura de secção) 

Autor: Isabel Peixoto 

Candidatos/partidos referidos: PSD; PS; Rui Moreira/Câmara do Porto;  

Citações: “O candidato do PSD à Câmara do Porto, ontem apresentado na Fundação Engº 

António de Almeida na presença do líder do partido, reclama um Porto para as famílias e 

economicamente forte, “com dinamismo para lá do turismo”. Independente, economista 

e professor universitário, Álvaro Almeida concorre contra o que considera ser um “estado 

de aberração política”.” 

 

Fontes: Álvaro Santos Almeida (candidato do PSD à Câmara do Porto); Pedro Passos 

Coelho (líder do PSD); António Tavares (mandatário de Álvaro Almeida) 

Natureza: fontes pessoais 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fontes primárias 

Grupo/origem: fonte oficial e individuais 

Duração: fontes permanentes 

Ação/atitude face ao jornalista: fontes ativas 

Crédito: fontes identificadas 

Qualificação: confiáveis/credíveis 

 

 

 

 

 

 

 

5º artigo: 

Género: Notícia (13/04) 

Título/tema: “Pizarro é previsível mas ainda sem lugar” (Autárquicas) 

Secção: Porto 

Autor: Isabel Peixoto 

Candidatos/partidos referidos: Rui Moreira/Câmara do Porto; PS; CDS; CDU 
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Citações: “O presidente da Câmara do Porto “não fez convites e não tem a sua lista 

definida”, referiu ao JN fonte da assessoria de Imprensa, acrescentando que Rui Moreira 

ainda não está em campanha para as eleições deste ano. Quanto à inclusão de Manuel 

Pizarro, vereador socialista com o pelouro da Habitação e Ação Social, a mesma fonte 

disse que, “sendo previsível que o venha a convidar para integrar a sua lista independente, 

não tem ainda definida a ordem em que poderá entrar, nem qualquer convite foi feito”.” 

Caixa – “Ilda reclama linha do Campo Alegre” [candidata da CDU sobre linha do Metro]. 

 

Fontes: “fonte da assessoria de Imprensa” de Rui Moreira; Entrevista ao Expresso de 

Ana Catarina Mendes, secretária-geral adjunta do PS; notícia do jornal “i”; publicação no 

Facebook de Manuel dos Santos, eurodeputado do PS;  

Natureza: fontes pessoal e documentais (3) 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fonte primária e secundárias (3) 

Grupo/origem: fonte oficial (?), institucional (2), individual (1) 

Duração: fontes episódicas 

Ação/atitude face ao jornalista: fonte ativa (?) e passivas (3) 

Crédito: fontes identificadas (3) e anónima (1); 

Qualificação: confiável/credível (2) ou duvidosa (2) 

 

 

 

 

6º artigo: 

Género: Notícia (14/04) 

Título/tema: “CDU exige revisão de “linhinha” que vai só até à Casa da Música” 

(Autárquicas) 

Secção: Porto 

Autor: Tiago Rodrigues Alves 

Candidatos/partidos referidos: CDU; Rui Moreira/Câmara do Porto; PS; CDS;  

Citações: “Lembrando que a Linha do Campo Alegre tinha sido uma das promessas 

eleitorais de Rui Moreira, a candidata dirigiu-se diretamente ao autarca pois “a cidade 
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precisa de saber se os seus compromissos com o Governo implicam calar-se nesta 

reivindicação”. E desafiou-o publicamente a juntar-se a esta “reivindicação justa”.” 

 

Fontes: Ilda Figueiredo (candidata da CDU à Câmara do Porto) 

Natureza: fonte pessoal 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fonte primária 

Grupo/origem: fonte individual 

Duração: fonte permanente 

Ação/atitude face ao jornalista: fonte proativa 

Crédito: fonte identificada 

Qualificação: fonte confiável/credível 

 

 

 

 

 

 

 

 

7º artigo: 

Género: Notícia (21/04) 

Título/tema: “Trânsito em S. Roque na agenda do PSD” (Autárquicas) 

Secção: Porto 

Autor: Isabel Peixoto 

Candidatos/partidos referidos: PSD 

Citações: “A mobilidade, disse o independente, “é um dos problemas que têm piorado 

significativamente” na cidade. Foi a primeira vez que o economista andou por ali a pé e 

fê-lo em resposta a um pedido de comerciantes e moradores.” 

 

Fontes: Álvaro Almeida (candidato do PSD à Câmara do Porto); Jorge Madureira 

(testemunha que guiou o candidato pelo bairro) 

Natureza: fontes pessoais 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fontes primárias 
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Grupo/origem: fonte individual e testemunhal 

Duração: fonte permanente e episódica 

Ação/atitude face ao jornalista: fonte ativa e reativa 

Crédito: fontes identificadas 

Qualificação: fontes confiáveis/credíveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8º artigo: 

Género: Notícia (22/04) 

Título/tema: “Semedo diz que PS tem duas políticas” (Autárquicas) 

Secção: Porto 

Autor: Isabel Peixoto 

Candidatos/partidos referidos: BE; PS; Rui Moreira/Câmara do Porto 

Citações: “O candidato do BE à Câmara do Porto acusou ontem o PS de praticar na 

cidade uma política diferente daquela que aprovou no Parlamento. João Semedo, que 

reuniu com moradores do Bairro de Aldoar, referia-se à Lei 32/2016 (novo regime do 

arrendamento apoiado), que, na sua opinião, não está a ser respeitada pelo socialista 

Manuel Pizarro, vereador da Habitação e Ação Social no executivo liderado pelo 

independente Rui Moreira.” 

 

Fontes: João Semedo (candidato do BE à Câmara do Porto); Paula Sá Pereira 

(testemunha) 

Natureza: fontes pessoais 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fontes primárias 

Grupo/origem: fonte individual e testemunhal 

Duração: fonte permanente e episódica 
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Ação/atitude face ao jornalista: fonte ativa e reativa 

Crédito: fontes identificadas 

Qualificação: fontes confiáveis/credíveis 

 

 

 

 

 

 

9º artigo: 

Género: Notícia (24/04) 

Título/tema: “Criticadas rendas e falta de condições” (Autárquicas) 

Secção: Porto 

Autor: Carla Soares 

Candidatos/partidos referidos: CDU;  

Citações: “Ilda Figueiredo, candidata da CDU à Câmara do Porto, foi ontem ao bairro de 

Aldoar para recolher novas queixas contra os aumentos de renda que quer ver suspensos 

por serem “ilegais”.” 

 

Fontes: Ilda Figueiredo (candidata da CDU à Câmara do Porto); José Manuel Lopes 

(testemunha); 

Natureza: fontes pessoais 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fontes primárias 

Grupo/origem: fonte individual e testemunhal 

Duração: fonte permanente e episódica 

Ação/atitude face ao jornalista: fonte ativa e reativa 

Crédito: fontes identificadas 

Qualificação: fontes confiáveis/credíveis 
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10º artigo: 

Género: Notícia (27/04) 

Título/tema: “Moreira pede juiz arbitral para Selminho” (Caso Selminho) 

Secção: Porto 

Autor: Carla Soares 

Candidatos/partidos referidos: Rui Moreira/Câmara do Porto; PS; PSD 

Citações: “A Câmara do Porto decidiu pedir a nomeação de um juiz para presidir ao 

Tribunal Arbitral no caso da Selminho, que opõe esta empresa da família de Rui Moreira 

ao Município. A decisão foi anunciada pelo autarca em entrevista ao “Público”, na 

sequência do parecer jurídico que requereu.” 

 

Fontes: Entrevista de Rui Moreira ao Público; António Costa (primeiro-Ministro); 

Concelhia do PSD/Porto 

Natureza: fontes documental e pessoais 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fontes primárias/oculares (2) e 

secundárias/indiretas (1); 

Grupo/origem: fonte oficial (2), institucional (1) 

Duração: fontes episódicas (1) ou permanentes (2); 

Ação/atitude face ao jornalista: fonte ativa (2), passiva (1) 

Crédito: fontes identificadas 

Qualificação: fontes confiáveis/credíveis 

 
 
 
 
 
 
 
 

11º artigo: 

Género: Notícia (breve) (29/04) 

Título/tema: “Pedro Duarte crê no “potencial da cidade”” (Autárquicas) 

Secção: Porto 
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Autor: Sem assinatura 

Candidatos/partidos referidos: PSD 

Citações: “Pedro Duarte, que como adiantou ontem o JN é candidato pelo PSD à 

Assembleia Municipal do Porto, esteve ontem com o cabeça de lista à Câmara, Álvaro 

Almeida, e disse ter aceite o convite por “acreditar no seu projeto”, tal como “no potencial 

da cidade, que pode ser bem melhor do que é hoje”. O Porto “pode gerar mais 

oportunidades e menos desigualdades”, defendeu ainda. Já Álvaro Almeida manifestou 

“muita satisfação por poder contar com Pedro Duarte”.” 

 

Fontes: Pedro Duarte (candidato do PSD à Assembleia Municipal do Porto); Álvaro 

Santos Almeida (candidato do PSD à Câmara do Porto) 

Natureza: fontes pessoais 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fontes primárias 

Grupo/origem: fontes individuais 

Duração: fontes permanentes 

Ação/atitude face ao jornalista: fontes ativas 

Crédito: fontes identificadas 

Qualificação: fontes confiáveis/credíveis 

 

 

 

 

Resultados – 11 artigos 

 

Género: Notícia (8); Entrevista (1); Breves (2) 

Título/tema: Autárquicas (10); Caso Selminho (1) 

Secção: Porto (11) 

Autor: Sem assinatura (2); Carla Soares (3); Tiago Rodrigues Alves (2); Isabel Peixoto 

(4) 
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Candidatos/partidos referidos: Rui Moreira/Câmara do Porto (7); PSD (6); PS (7); CDS 

(3); BE (3). CDU (4); 

Fontes (18): João Semedo (candidato do BE à Câmara do Porto) (3); Álvaro Santos 

Almeida (candidato do PSD à Câmara do Porto) (4); Ilda Figueiredo (candidata da CDU 

à Câmara do Porto) (3); Lusa; Manuel Pizarro (vereador PS da Câmara do Porto); Pedro 

Passos Coelho (líder do PSD); António Tavares (mandatário de Álvaro Almeida); “fonte 

da assessoria de Imprensa” de Rui Moreira; Entrevista ao Expresso de Ana Catarina 

Mendes (secretária-geral adjunta do PS); notícia do jornal “i”; publicação no Facebook 

de Manuel dos Santos (eurodeputado do PS); testemunhas (3); Entrevista de Rui Moreira 

ao Público; António Costa (primeiro-Ministro); Concelhia do PSD/Porto; Pedro Duarte 

(candidato do PSD à Assembleia Municipal do Porto) 

 

Natureza: fontes pessoais (13) ou documentais (5); 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fontes primárias (13) ou secundárias (5) 

Grupo/origem: fonte oficial (5), empresarial, institucional (5), individual (5), testemunhal 

(3), especializada ou de referência; 

Duração: fontes episódicas (8) ou permanentes (10); 

Ação/atitude face ao jornalista: fonte proativa (2), ativa (8), passiva (5) ou reativa (3); 

Crédito: fonte identificada (17), anónima, indefinida (1); 

Qualificação: confiável/credível (17) ou duvidosa (1). 

Maio 2017 – 24 artigos 

 

1º artigo: 

Género: Notícia (5/05)  

Título/tema: “Número dois do PS levou Rui Moreira a reunir núcleo duro” (Autárquicas) 

Secção: Porto 

Autor: Carla Soares 

Candidatos/partidos referidos: Rui Moreira/Câmara do Porto; PS;  

Citações: “Rui Moreira convocou para ontem à noite uma reunião de emergência do seu 

núcleo duro, composto pelos seus conselheiros e apoiantes mais próximos do movimento 
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independente, confirmou ao JN o adjunto, Nuno Santos. A reunião surge devido a 

declarações da secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, que causaram 

desagrado no presidente da Câmara do Porto.” 

 

Fontes: Nuno Santos (adjunto de Rui Moreira); entrevista de Ana Catarina Mendes à 

Lusa; Manuel Pizarro (PS) 

Natureza: fontes pessoais ou documental 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fontes primárias e secundária 

Grupo/origem: fonte oficial (2) e institucional 

Duração: fontes permanentes e episódica 

Ação/atitude face ao jornalista: fontes ativas e passiva 

Crédito: fontes identificadas 

Qualificação: confiável/credível 

 

 

 

2º artigo: 

Género: Notícia de duas páginas (6/05), com manchete da capa do jornal (“PS rompe 

com Moreira e lança candidato”) 

Título/tema: “PS lança candidato à Câmara do Porto” (Autárquicas) 

Secção: Primeiro Plano (páginas 4 e 5) 

Autor: Carla Soares 

Partidos referidos: Rui Moreira/Câmara do Porto; PS; CDS; CDU; BE; PSD 

Citações: “O PS decidiu, nesta madrugada, retirar o apoio a Rui Moreira e apresentar um 

candidato próprio à Câmara do Porto, prevendo ainda hoje anunciar o nome de Manuel 

Pizarro. A decisão deverá ser confirmada publicamente pelo próprio António Costa.” 

“Além disso, “não se pode recusar um apoio”, garantiu fonte do movimento ao JN. Sobre 

Pizarro, a mesma fonte negou a ideia de que o movimento esperasse uma desfiliação do 

autarca, ironizando que “até poderia aderir à CDU”. 
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“Durante a tarde, após conversas entre Pizarro e Moreira, e também de contactos com o 

próprio secretário-geral do PS, António Costa, fonte próxima do vereador garantiu ao JN 

que “mantém o apoio à recandidatura independente”.” 

Caixa – Oposição: Álvaro Almeida: “Será mesmo divórcio?”; Ilda Figueiredo: “Arrufo 

de namorados”; João Semedo: “Tudo na mesma”. 

Fontes: Entrevista de Rui Moreira à SIC; “fonte do movimento”; “fonte próxima” de 

Pizarro;  

Natureza: fontes pessoais e documental 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fontes primárias e secundária 

Grupo/origem: fonte institucional e testemunhas (?) 

Duração: fontes episódicas 

Ação/atitude face ao jornalista: fonte passiva e ativas 

Crédito: fonte identificada e anónima (2); 

Qualificação: confiável/credível e duvidosa (2) 

 

3º artigo: 

Género: Notícia (6/05) 

Título/tema: “Críticos desafiam Pizarro a ir a votos” (Autárquicas) 

Secção: Primeiro Plano 

Autor: Nuno Miguel Ropio 

Candidatos/partidos referidos: PS; Rui Moreira/Câmara do Porto;  

Citações: “Os críticos de Manuel Pizarro desafiaram, ontem, o vereador socialista a 

avançar com uma candidatura à Câmara do Porto, para “corrigir o erro cometido em 

2013”. Caso contrário, apontam a porta de saída como a única solução para o líder da 

Distrital do partido.” 

 

Fontes: Manuel dos Santos (eurodeputado do PS); Francisco Assis (eurodeputado do PS); 

António Galamba (ex-deputado do PS); Rui Santos (líder de autarcas do PS); 

Natureza: fontes pessoais 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fontes primárias 
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Grupo/origem: fontes oficiais e individual 

Duração: fontes permanentes 

Ação/atitude face ao jornalista: fontes ativas 

Crédito: fontes identificadas 

Qualificação: fontes confiáveis/credíveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º artigo: 

Género: Notícia de duas páginas (7/05), com manchete da capa do jornal (“PS confirma 

Pizarro no Porto e acusa Moreira de destruir “projeto comum””) 

Título/tema: “Rui Moreira debaixo da linha de fogo do PS” (Autárquicas) 

Secção: Nacional 

Autor: Nuno Miguel Ropio, Tiago Rodrigues Alves e Carla Soares 

Candidatos/partidos referidos: PS; Rui Moreira/Câmara do Porto; PSD; CDU; BE; 

CDS-PP 

Citações: “Manuel Pizarro acusou Rui Moreira de tentar menorizar o PS através da 

estratégia que delineou com o movimento que o conduziu ao poder e de ter acabado com 

um “projeto comum”.” 

Caixa – “Visto de fora”: comentários de Álvaro Almeida (PSD); Ilda Figueiredo (CDU); 

João Semedo (BE); Assunção Cristas (CDS-PP) 

 

Fontes: Manuel Pizarro (candidato do PS à Câmara do Porto); António Costa (primeiro-

ministro e secretário-geral do PS); Tiago Barbosa Ribeiro (líder concelhio do PS/Porto);  

Natureza: fontes pessoais 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fontes primárias 

Grupo/origem: fontes oficiais (2) e individual (1) 
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Duração: fontes permanentes 

Ação/atitude face ao jornalista: fontes ativas 

Crédito: fontes identificadas 

Qualificação: confiáveis/credíveis 

 

 

 

 

 

 

5º artigo: 

Género: Notícia (7/05) 

Título/tema: “Os ex-aliados que agora passam a ser adversários” (Autárquicas) 

Secção: Nacional 

Autor: Tiago Rodrigues Alves 

Candidatos/partidos referidos: Rui Moreira/Câmara do Porto; PS;  

Citações: ““Andar pelas ruas a fazer campanha contra Rui Moreira seria andar a fazer 

campanha contra mim próprio”, disse Manuel Pizarro, numa entrevista em dezembro do 

ano passado. Ontem, confirmou-se que o cenário insólito e indesejado pelo vereador 

socialista vai ser mesmo uma realidade e, até outubro, Manuel Pizarro terá de sair a 

terreiro e opor-se àquele de quem até anteontem era um fiel aliado.” 

 

Fontes: Antigas entrevistas de Manuel Pizarro; 

Natureza: fontes documentais 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fontes secundárias; 

Grupo/origem: fontes institucionais; 

Duração: fontes episódicas; 

Ação/atitude face ao jornalista: fontes passivas; 

Crédito: fontes identificadas; 

Qualificação: confiáveis/credíveis. 
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6º artigo: 

Género: Notícia (7/05) 

Título/tema: “Álvaro Almeida não quer sem-abrigo a dormir nas ruas” (Autárquicas) 

Secção: Porto 

Autor: Filomena Abreu 

Candidatos/partidos referidos: PSD 

Citações: “Álvaro Almeida, o cabeça de lista do PSD à Câmara do Porto, anunciou, 

ontem à noite, que é sua intenção “acabar com pessoas a dormir nas ruas da cidade do 

Porto”. O candidato visitou as instalações do CASA-Centro de Apoio a Sem-Abrigo do 

Porto…” 

 

Fontes: Álvaro Almeida (candidato do PSD à Câmara do Porto) 

Natureza: fonte pessoal; 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fonte primária; 

Grupo/origem: fonte individual; 

Duração: fonte permanente; 

Ação/atitude face ao jornalista: fonte ativa; 

Crédito: fonte identificada; 

Qualificação: confiável/credível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7º artigo: 

Género: Notícia (9/05), com chamada de capa (“Moreira admite acordo pós-eleitoral com 

socialistas”) 
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Título/tema: “Moreira admite aliança com PS após eleições” (Autárquicas) 

Secção: Porto 

Autor: Carla Soares 

Candidatos/partidos referidos: Rui Moreira/Câmara do Porto; PS; CDU; PSD; CDS; 

BE 

Citações: “Rui Moreira admitiu ontem um entendimento pós-autárquicas com o PS, que 

dependerá da “geografia eleitoral”. Assegurou que “quem rompeu” foi o PS nacional e 

chegou ao ponto de afirmar que “a rutura complica as contas e torna mais difícil” a sua 

reeleição.” 

Caixa – “Marcelo: “Quebra de amizades no Porto impossível”” 

 

Fontes: Entrevista de Rui Moreira à TSF; Ilda Figueiredo (candidata da CDU à Câmara 

do Porto); João Semedo (candidato do BE à Câmara do Porto); 

Natureza: fonte documental e pessoais 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fontes primárias e secundária 

Grupo/origem: fonte institucional e individuais 

Duração: fonte episódica e permanentes 

Ação/atitude face ao jornalista: fonte passiva e ativas 

Crédito: fontes identificadas 

Qualificação: confiáveis/credíveis 

 

 

 

 

8º artigo: 

Género: Notícia (10/05) 

Título/tema: “PSD/Porto: “PS e Moreira enganam eleitores”” (Autárquicas) 

Secção: Porto 

Autor: Carla Soares e Nuno Silva 

Candidatos/partidos referidos: PSD; Rui Moreira/Câmara do Porto; PS; 

Citações: “O líder distrital do PSD/Porto insurgiu-se contra a hipótese de um novo 

entendimento pós-eleitoral entre PS e Rui Moreira, admitido na véspera e também ontem 
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pelo autarca independente. Bragança Fernandes acusa ambos de pretenderem “enganar 

de novo” os eleitores, enquanto o candidato do PSD à Câmara, Álvaro Almeida, avisa 

que “a proximidade” vai continuar” após as eleições.” 

 

Fontes: Bragança Fernandes (líder distrital do PSD/Porto); Álvaro Almeida (candidato 

do PSD à Câmara do Porto); entrevista de Rui Moreira à RTP2 

Natureza: fontes pessoais e documental 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fontes primárias e secundária 

Grupo/origem: fonte oficial, individual e institucional 

Duração: fontes permanentes e episódica 

Ação/atitude face ao jornalista: fontes ativas e passiva 

Crédito: fontes identificadas 

Qualificação: confiáveis/credíveis 

 

 

 

 

 

 

 

9º artigo: 

Género: Notícia (11/05) 

Título/tema: “Semedo não prevê “maioria absoluta”” (Autárquicas) 

Secção: Porto 

Autor: Sem assinatura 

Candidatos/partidos referidos: BE; Rui Moreira/Câmara do Porto; PS; PSD 

Citações: O candidato do Bloco de Esquerda à Câmara do Porto, João Semedo, 

considerou, ontem, que as eleições autárquicas “não são favas contadas” para o 

movimento independente de Rui Moreira e mostrou-se convencido de que “seguramente 

não haverá maioria absoluta”. 

 

Fontes: João Semedo (candidato do BE à Câmara do Porto) 

Natureza: fonte pessoal 
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Categoria/grau de envolvimento nos factos: fonte primária 

Grupo/origem: fonte individual 

Duração: fonte permanente 

Ação/atitude face ao jornalista: fonte ativa 

Crédito: fonte identificada 

Qualificação: confiável/credível 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10º artigo: 

Género: Notícia (12/05) 

Título/tema: “Manuel Pizarro: “Vou continuar a estar próximo das pessoas”” 

(Autárquicas) 

Secção: Porto 

Autor: Tiago Rodrigues Alves 

Candidatos/partidos referidos: PS; Rui Moreira/Câmara do Porto 

Citações: “O vereador do PS Manuel Pizarro participou ontem numa iniciativa de apoio 

ao Centro António Cândido, no Porto. Até podia ser uma ação de campanha, mas o líder 

da Distrital socialista apressou-se a negá-lo. “É uma ação em que venho, como vereador 

da Câmara, fazer o que sempre fiz e vou continuar a fazer: estar próximo das pessoas que 

nos mais diversos domínios trabalham por um Porto mais progressivo e mais inclusivo”, 

explicou o candidato socialista que no passado fim de semana anunciou a rutura com o 

independente Rui Moreira.” 

 

Fontes: Manuel Pizarro (candidato do PS à Câmara do Porto) 

Natureza: fonte pessoal 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fonte primária 
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Grupo/origem: fonte individual 

Duração: fonte permanente 

Ação/atitude face ao jornalista: fonte ativa 

Crédito: fonte identificada 

Qualificação: confiável/credível 

 
 
 
 
 

11º artigo: 

Género: Notícia (12/05) 

Título/tema: “Moreira diz que não seria vereador de Pizarro” (Autárquicas) 

Secção: Porto 

Autor: Carla Soares 

Candidatos/partidos referidos: PS; Rui Moreira/Câmara do Porto 

Citações: “Rui Moreira garantiu ontem que nunca aceitaria integrar um Executivo 

presidido pelo socialista Manuel Pizarro, se o candidato do PS vencesse as eleições 

autárquicas.” 

 

Fontes: Entrevistas de Rui Moreira ao Observador e TSF; Entrevista de Manuel Pizarro 

à RTP2;  

Natureza: fontes documentais (3); 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fontes secundárias (3) 

Grupo/origem: fontes institucionais (3) 

Duração: fontes episódicas (3) 

Ação/atitude face ao jornalista: fontes passivas (3) 

Crédito: fontes identificadas (3) 

Qualificação: confiável/credível (3) 
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12º artigo: 

Género: Notícia (16/05) 

Título/tema: “Benefício da STCP está a “matar vida na cidade”” (Autárquicas) 

Secção: Porto 

Autor: Tiago Rodrigues Alves 

Candidatos/partidos referidos: PSD 

Citações: “O candidato independente apoiado pelo PSD à Câmara do Porto visitou, 

ontem de manhã, a Rua de Costa Cabral e criticou as alterações viárias efetuadas naquela 

artéria que “prejudicaram comerciantes e moradores para beneficiar a STCP”. 

 

Fontes: Álvaro Almeida (candidato do PSD à Câmara do Porto) 

Natureza: fonte pessoal 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fonte primária 

Grupo/origem: fonte individual 

Duração: fonte permanente 

Ação/atitude face ao jornalista: fonte ativa 

Crédito: fonte identificada 

Qualificação: confiável/credível 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13º artigo: 

Género: Notícia (16/05) 

Título/tema: “CDU quer congressos na zona oriental” (Autárquicas) 

Secção: Porto 
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Autor: Tiago Rodrigues Alves 

Candidatos/partidos referidos: CDU; Rui Moreira/Câmara do Porto; PS; CDS 

Citações: “A candidata da CDU à Câmara do Porto criticou ontem o Executivo por, 

durante este mandato, não ter resolvido a situação do Pavilhão Rosa Mota que “agora está 

pior do que há quatro anos”.” 

 

Fontes: Ilda Figueiredo (candidata da CDU à Câmara do Porto) 

Natureza: fonte pessoal 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fonte primária 

Grupo/origem: fonte individual 

Duração: fonte permanente 

Ação/atitude face ao jornalista: fonte ativa 

Crédito: fonte identificada 

Qualificação: confiável/credível 

 

 

 

 

 

 

 

 

14º artigo: 

Género: Notícia (16/05) 

Título/tema: “PS formalizou entrega de pelouros” (Autárquicas) 

Secção: Porto 

Autor: Tiago Rodrigues Alves 

Candidatos/partidos referidos: PS; Rui Moreira/Câmara do Porto 

Citações: “Ontem, os vereadores do PS Manuel Pizarro e Manuel Correia Fernandes 

renunciaram, respetivamente, aos pelouros da Habitação e Ação Social e do Urbanismo, 
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numa carta endereçada a Rui Moreira. “O presidente da Câmara despachou 

favoravelmente o pedido, com efeitos a partir de amanhã [hoje]”, informa a Autarquia…” 

 

Fontes: Gabinete de comunicação da Câmara do Porto; comunicado de imprensa do 

PS/Porto 

Natureza: fontes documentais 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fontes primárias 

Grupo/origem: fontes oficiais 

Duração: fontes episódicas 

Ação/atitude face ao jornalista: fontes ativas 

Crédito: fontes identificadas 

Qualificação: fontes confiáveis/credíveis 

 

 

 

 

 

 

15º artigo: 

Género: Notícia 

Título/tema: “Dança de cadeiras deixa PS mais longe de Moreira” (Autárquicas) 

Secção: Porto 

Autor: Tiago Rodrigues Alves 

Candidatos/partidos referidos: PS; Rui Moreira/Câmara do Porto; PSD 

Citações: “O presidente está agora no meio dos vereadores eleitos pelo seu movimento 

independente: dois à esquerda e três à direita. Os três vereadores do PS que antes se 

sentavam à esquerda do autarca, com Manuel Pizarro mesmo ao lado de Rui Moreira, 

foram deslocados para a sua direita, junto do vereador comunista.” 

 

Fontes: Ricardo Almeida (vereador do PSD); Rui Moreira (presidente da Câmara do 

Porto); Manuel Correia Fernandes (vereador do PS) 
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Natureza: fontes pessoais 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fontes primárias 

Grupo/origem: fontes oficiais 

Duração: fontes permanentes 

Ação/atitude face ao jornalista: fonte ativas 

Crédito: fontes identificadas 

Qualificação: confiáveis/credíveis 

 

 

 

 

 

 

16º artigo: 

Género: Notícia (19/05) 

Título/tema: “Terreno é municipal diz parecer interno” (Caso Selminho) 

Secção: Porto 

Autor: Tiago Rodrigues Alves 

Candidatos/partidos referidos: Rui Moreira/Câmara do Porto; PS; PSD; CDU; BE 

Citações: “Um parecer interno da Câmara do Porto considera que grande parte do terreno 

onde a empresa Selminho, de Rui Moreira e da família, pretende construir é, afinal, 

propriedade do Município. A Autarquia pediu um novo parecer, externo, e requereu uma 

apreciação judicial. A Oposição fala em “nova sonegação de documentos” e exige a 

nulidade do processo e a reversão imediata das parcelas para o Município.” 

 

Fontes: “Parecer interno da Câmara do Porto”; comunicado do movimento independente 

de Rui Moreira; jornal “Público”; Miguel Seabra (líder concelhio do PSD); Manuel 

Pizarro (candidato do PS à Câmara do Porto); Ilda Figueiredo (candidata da CDU à 

Câmara do Porto); João Semedo (candidato do BE à Câmara do Porto);  

 

Natureza: fontes documentais (3) e pessoais (4) 
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Categoria/grau de envolvimento nos factos: fontes primárias (4) e secundárias (3) 

Grupo/origem: fontes institucionais (1); oficiais (3); individuais (3) 

Duração: fontes episódicas (3) ou permanentes (4) 

Ação/atitude face ao jornalista: fonte passiva (3) e ativa (4) 

Crédito: fontes identificadas 

Qualificação: fontes confiáveis/credíveis 

 

 

17º artigo: 

Género: Notícia (20/05) 

Título/tema: “Pedido de limpeza revelou que terreno era municipal” (Caso Selminho) 

Secção: Porto 

Autor: Tiago Rodrigues Alves 

Candidatos/partidos referidos: Rui Moreira/Câmara do Porto 

Citações: “Foi graças a um pedido de limpeza, feito em junho do ano passado, que os 

serviços municipais constataram, em outubro, que a maior parte dos terrenos na escarpa 

da Arrábida, em Lordelo do Ouro, onde a Selminho quer construir, eram afinal da Câmara 

do Porto. A informação só iria ser comunicada aos vereadores após a instauração de uma 

ação judicial para apreciação de direitos sobre o imóvel, explicou o diretor dos serviços 

jurídicos municipais.” 

Notícia em baixo: “Desafio é combater “falhas” nas casas para classe média” (Rui 

Moreira na conferência “O Porto no Futuro”, na Faculdade de Letras do Porto) 

 

Fontes: “ofício interno com a data de 12 de outubro, a que o JN teve acesso”; “Uma 

segunda nota, com a data de 14 de dezembro”; diretor municipal dos serviços jurídicos;  

 

Natureza: fontes documentais (2) e pessoal 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fontes secundárias (2) e primária 

Grupo/origem: fontes de referência (2) e oficial 

Duração: fontes episódicas (2) e permanente 

Ação/atitude face ao jornalista: fontes passivas (2) e ativa 
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Crédito: fontes identificadas 

Qualificação: fontes confiáveis/credíveis 

 

 

 

18º artigo: 

Género: Notícia (breve) (24/05) 

Título/tema: “PSD acusa Rui Moreira de “incompetência”” (Autárquicas) 

Secção: Porto 

Autor: Sem assinatura 

Candidatos/partidos referidos: PSD; Rui Moreira/Câmara do Porto;  

Citações: “Álvaro Almeida, o candidato apoiado pelo PSD à Câmara do Porto, acusou 

ontem Rui Moreira de não ter cumprido as promessas que fez para recuperar os 

equipamentos fundamentais da cidade, como o Palácio de Cristal: “É um exemplo da 

incompetência da Câmara”.” 

 

Fontes: Álvaro Almeida (candidato do PSD à Câmara do Porto) 

Natureza: fonte pessoal 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fonte primária 

Grupo/origem: fonte individual 

Duração: fonte permanente 

Ação/atitude face ao jornalista: fonte ativa 

Crédito: fonte identificada  

Qualificação: confiável/credível 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19º artigo: 
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Género: Notícia (25/05) 

Título/tema: “BE quer inventário do património” (Caso Selminho) 

Secção: Porto 

Autor: Sem assinatura 

Candidatos/partidos referidos: BE; Rui Moreira/Câmara do Porto 

Citações: “O BE quer que a Câmara do Porto apresente um “inventário do património”, 

evitando casos como o da Selminho, que apresentou para construção uma área com um 

terreno municipal, ou da Quinta da Bonjóia, que esteve décadas por registar.” 

 

Fontes: Entrevista de José Castro (deputado do BE) à Lusa;  

Natureza: fonte documental 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fonte secundária 

Grupo/origem: fonte institucional 

Duração: fonte episódica 

Ação/atitude face ao jornalista: fonte passiva 

Crédito: fonte identificada 

Qualificação: confiável/credível 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20º artigo: 

Género: Entrevista (27/05), uma página e meia (mais do que os outros) e vídeo no site 

Título/tema: “Manuel Pizarro: “Quem parte em vantagem nas eleições é Rui Moreira”” 

(Autárquicas) 

Secção: Porto 

Autor: Carla Soares 

Candidatos/partidos referidos: PS; Rui Moreira/Câmara do Porto; CDS; CDU; BE 
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Citações: “Manuel Pizarro, candidato do PS à Câmara do Porto, diz que parte em 

desvantagem em relação a Rui Moreira mas que ganha em proximidade. Se vencer, 

adianta que irá convidar todos os eleitos para a governação da cidade, incluindo o atual 

presidente. O vereador, que entregou os pelouros da Habitação e Ação Social e faz um 

balanço positivo da participação socialista, concorda, perante as críticas de Correia 

Fernandes, que o trabalho realizado no Urbanismo deveria ter tido mais visibilidade.” 

 

Fontes: Manuel Pizarro (candidato do PS à Câmara do Porto) 

Natureza: fonte pessoal 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fonte primária 

Grupo/origem: fonte individual 

Duração: fonte permanente 

Ação/atitude face ao jornalista: fonte proativa 

Crédito: fonte identificada 

Qualificação: confiável/credível 

 

 

 

 

 

21º artigo: 

Género: Notícia (breve) (27/05) 

Título/tema: “CDU fala de insegurança no bairro dos CTT” (Autárquicas) 

Secção: Porto 

Autor: Sem assinatura 

Candidatos/partidos referidos: CDU 

Citações: “A candidata da CDU à Câmara do Porto, Ilda Figueiredo, alertou para o “grave 

problema de insegurança” do bairro dos CTT, em Pereiró, criticando a autarquia por 

“promessas adiadas” desde 2014 e “incumprimento de deliberações” para recuperar os 

edifícios.” 

 

Fontes: Ilda Figueiredo (candidata da CDU à Câmara do Porto) 
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Natureza: fonte pessoal 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fonte primária 

Grupo/origem: fonte individual 

Duração: fonte permanente 

Ação/atitude face ao jornalista: fonte ativa 

Crédito: fonte identificada 

Qualificação: confiável/credível 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22º artigo: 

Género: Notícia (28/05) 

Título/tema: “Pizarro foi ver arranque das obras no Falcão” (Autárquicas) 

Secção: Porto 

Autor: Tiago Rodrigues Alves 

Candidatos/partidos referidos: PS; Rui Moreira/Câmara do Porto 

Citações: “O vereador e candidato do PS à Câmara do Porto visitou ontem o Bairro do 

Falcão, em Campanhã, para sinalizar o arranque das obras de reabilitação daquelas 231 

habitações que albergam cerca de 700 pessoas. Manuel Pizarro explicou que, mais do que 

só recuperar as casas, as intervenções por si lançadas incluem uma vertente de inovação, 

como a eficiência energética que irá permitir “poupanças de 25% na fatura da luz”. 

 

Fontes: Manuel Pizarro (candidato do PS à Câmara do Porto); Ernesto Páscoa (presidente 

da Junta de Campanhã; PS) 

Natureza: fontes pessoais 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fontes primárias 



 

145 

Grupo/origem: fonte individual e oficial 

Duração: fontes permanentes 

Ação/atitude face ao jornalista: fontes ativas 

Crédito: fontes identificadas 

Qualificação: confiáveis/credíveis 

 
 
 
 
 
 
 

23º artigo: 

Género: Notícia (29/05) 

Título/tema: “PSD exige posse imediata de terreno” (Caso Selminho) 

Secção: Porto 

Autor: Sem assinatura 

Candidatos/partidos referidos: PSD; Rui Moreira/Câmara do Porto 

Citações: “O candidato do PSD/PPM à Câmara do Porto quer que a Autarquia “exija 

imediatamente” a posse do terreno municipal da área de construção da Selminho, na 

Calçada da Arrábida, lamentando que a autarquia tenha estado “oito meses” sem nada 

fazer nesse sentido. “Se a Selminho se sentir prejudicada, terá de acionar judicialmente 

quem a prejudicou, e não foi a Câmara do Porto. O terreno era da Câmara. Alguém o 

adquiriu ilegitimamente. Seria imoral que o presidente da Câmara, enquanto sócio da 

Selminho, beneficiasse com um terreno que é da Câmara”, afirmou Álvaro Almeida, em 

declarações à Lusa.” 

 

Fontes: Lusa 

Natureza: fonte documental 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fonte secundária 

Grupo/origem: fonte institucional 

Duração: fonte episódica 

Ação/atitude face ao jornalista: fonte passiva 
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Crédito: fonte identificada 

Qualificação: confiável/credível 

 
 
 
 
 

24º artigo: 

Género: Notícia (29/05) 

Título/tema: “CDU quer que a Câmara avance com ação visando a nulidade” (Caso 

Selminho) 

Secção: Porto 

Autor: Sem assinatura 

Candidatos/partidos referidos: CDU; Rui Moreira/Câmara do Porto 

Citações: “A CDU pretende que a Câmara desencadeie uma ação com vista à “nulidade 

da transação judicial acordada em julho de 2014”, que prevê a inclusão dos terrenos no 

PDM.” 

 

Fontes: CDU 

Natureza: fonte pessoal 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fonte primária 

Grupo/origem: fonte oficial 

Duração: fonte permanente 

Ação/atitude face ao jornalista: fonte ativa 

Crédito: fonte identificada 

Qualificação: confiável/credível 

 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados – 24 artigos 



 

147 

 

Género: Notícia (21 – duas notícias de duas páginas; duas manchetes e uma chamada de 

capa); Entrevista (1); Breves (2) 

Título/tema: Autárquicas (19); Caso Selminho (5) 

Secção: Porto (20); Primeiro Plano (2); Nacional (2) 

Autor: Tiago Rodrigues Alves (10); Carla Soares (7); Sem assinatura (6); Nuno Miguel 

Ropio (2); Filomena Abreu (1); Nuno Silva (1) 

Candidatos/partidos referidos: Rui Moreira/Câmara do Porto (21); PS (16); PSD (11); 

CDS (5); BE (7). CDU (8); 

 

Fontes (35): Nuno Santos (adjunto de Rui Moreira); Manuel Pizarro (candidato do PS à 

Câmara do Porto) (6); Manuel dos Santos (eurodeputado do PS); Francisco Assis 

(eurodeputado do PS); António Galamba (ex-deputado do PS); Rui Santos (líder de 

autarcas do PS); António Costa (primeiro-ministro e secretário-geral do PS); Tiago 

Barbosa Ribeiro (líder concelhio do PS/Porto); Álvaro Almeida (candidato do PSD à 

Câmara do Porto) (4); Ilda Figueiredo (candidata da CDU à Câmara do Porto) (4); João 

Semedo (candidato do BE à Câmara do Porto) (3); Bragança Fernandes (líder distrital do 

PSD/Porto); Ricardo Almeida (vereador do PSD); Rui Moreira (presidente da Câmara do 

Porto); Manuel Correia Fernandes (vereador do PS); Miguel Seabra (líder concelhio do 

PSD); Ernesto Páscoa (presidente da Junta de Campanhã; PS); CDU 

Lusa (3); Entrevista de Rui Moreira à SIC; “fonte do movimento”; “fonte próxima” de 

Pizarro; Antigas entrevistas de Manuel Pizarro; Entrevista de Rui Moreira à TSF; 

entrevista de Rui Moreira à RTP2; Entrevistas de Rui Moreira ao Observador e TSF; 

Entrevista de Manuel Pizarro à RTP2; Gabinete de comunicação da Câmara do Porto; 

comunicado de imprensa do PS/Porto; “Parecer interno da Câmara do Porto”; 

comunicado do movimento independente de Rui Moreira; jornal “Público”; “ofício 

interno com a data de 12 de outubro, a que o JN teve acesso”; “Uma segunda nota, com 

a data de 14 de dezembro”; diretor municipal dos serviços jurídicos; 

 

Natureza: fontes pessoais (20) ou documentais (13) ou indefinidas (2) 
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Categoria/grau de envolvimento nos factos: fontes primárias (20) ou secundárias (13) ou 

indefinidas (2) 

Grupo/origem: fonte oficial (21), institucional (8), individual (4) ou indefinidas (2) 

Duração: fontes episódicas (13) ou permanentes (20) ou indefinidas (2) 

Ação/atitude face ao jornalista: fonte proativa (1), ativa (19), passiva (13) ou indefinidas 

(2) 

Crédito: fonte identificada (33), anónima ou indefinida (2); 

Qualificação: confiável/credível (33) ou duvidosa (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados Finais – 72 artigos 

Género: Notícia (64) (duas notícias de duas páginas; duas manchetes e uma chamada de 

capa); Entrevista (4); Breve (4) 

Título/tema: Autárquicas (57); Caso Selminho (15) 

Secção: Porto (68); Primeiro Plano (2); Nacional (2) 
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Autor: Carla Soares (26); Tiago Rodrigues Alves (19); Miguel Amorim (5); Isabel 

Peixoto (4); Marta Neves (1); Nuno Miguel Ropio (2); Filomena Abreu (1); Nuno Silva 

(1); Sem assinatura (16) 

Candidatos/partidos referidos: Rui Moreira/Câmara do Porto (36); PS (44); PSD (36); 

CDU (29); CDS (21); BE (15) 

 

Fontes (107): Rui Moreira (3); Manuel Pizarro (vereador e candidato do PS à Câmara do 

Porto) (13); Álvaro Almeida (candidato à Câmara do Porto) (10); Ilda Figueiredo 

(candidata do CDU à Câmara do Porto) (11); João Semedo (candidato do BE à Câmara 

do Porto) (7); 

Honório Novo (deputado da CDU na Assembleia Municipal do Porto); Pedro Carvalho 

(CDU); Ricardo Almeida (PSD); Ricardo Valente (PSD); Tiago Barbosa Ribeiro (PS) 

(4); Francisco Assis (eurodeputado e antigo candidato à Câmara do Porto); CDU/Porto 

(concelhia); Gabinete de comunicação da Câmara (5); Luís Menezes (ex-deputado); 

Miguel Seabra (líder concelhio do PSD) (5); César Navio (líder concelhio do CDS); Luís 

Filipe Menezes (ex-candidato à Câmara do Porto); António Fonseca (presidente da União 

de Freguesias do centro histórico); António Fernando Oliveira (PS); Luís Osório 

(presidente do Núcleo Ocidental do Porto do PSD); Concelhia do Porto do CDS-PP; 

Matos Fernandes (Ministro do Ambiente); Gustavo Pimenta (líder da bancada do PS na 

Assembleia Municipal); Bragança Fernandes (líder distrital do PSD) (3); Pedro Carvalho 

(vereador da CDU) (2); Jaime Toga (membro da Comissão Política do Comité Central do 

PCP) (2); Jerónimo de Sousa (secretário-geral do PCP); Rui Sá (candidato da coligação 

à Assembleia Municipal do Porto); Pedro Passos Coelho (líder do PSD); António Tavares 

(mandatário de Álvaro Almeida); António Costa (primeiro-Ministro) (2); Concelhia do 

PSD/Porto; Pedro Duarte (candidato do PSD à Assembleia Municipal do Porto); Nuno 

Santos (adjunto de Rui Moreira); Manuel dos Santos (eurodeputado do PS); Francisco 

Assis (eurodeputado do PS); António Galamba (ex-deputado do PS); Rui Santos (líder de 

autarcas do PS); Ricardo Almeida (vereador do PSD); Manuel Correia Fernandes 

(vereador do PS); Ernesto Páscoa (presidente da Junta de Campanhã; PS); CDU; 

testemunhas (3); 
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Lusa (7); Artigo de opinião de Rui Moreira; Entrevista de Rui Moreira à TSF; Ata da 

audiência da Autarquia; Entrevista de José Luís Carneiro ao DN; Comunicado da Distrital 

do CDS-PP; “fonte da assessoria de Imprensa” de Rui Moreira; Entrevista ao Expresso 

de Ana Catarina Mendes (secretária-geral adjunta do PS); notícia do jornal “i”; publicação 

no Facebook de Manuel dos Santos (eurodeputado do PS); Entrevista de Rui Moreira ao 

Público; Entrevista de Rui Moreira à SIC; “fonte do movimento”; “fonte próxima” de 

Pizarro; Antigas entrevistas de Manuel Pizarro; Entrevista de Rui Moreira à TSF; 

entrevista de Rui Moreira à RTP2; Entrevistas de Rui Moreira ao Observador e TSF; 

Entrevista de Manuel Pizarro à RTP2; comunicado de imprensa do PS/Porto; “Parecer 

interno da Câmara do Porto”; comunicado do movimento independente de Rui Moreira; 

jornal “Público”; “ofício interno com a data de 12 de outubro, a que o JN teve acesso”; 

“Uma segunda nota, com a data de 14 de dezembro”; diretor municipal dos serviços 

jurídicos; 

Fonte indefinida (4); fonte anónima (1) 

 

Natureza: fontes pessoais (76) ou documentais (24); 

Categoria/grau de envolvimento nos factos: fontes primárias (76) ou secundárias (24); 

Grupo/origem: fonte oficial (61), empresarial, institucional (20), individual (16), 

testemunhal (3), especializada ou de referência; 

Duração: fontes episódicas (26) ou permanentes (74); 

Ação/atitude face ao jornalista: fonte proativa (6), ativa (66), passiva (25) ou reativa (3); 

Crédito: fonte identificada (99), anónima (1), indefinida (7); 

Qualificação: confiável/credível (99) ou duvidosa (8). 

 


