
 

 

 

 

 

MESTRADO  

CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO-  

VARIANTE EM ESTUDOS DE MÉDIA E 

 JORNALISMO 

 

A presença de assuntos não desportivos 
na secção de desporto: O caso do 
Jornal de Notícias 
Bruna Gonçalves Nóbrega 
 

M  
2019 

 

 

 

 

 



2 

Bruna Gonçalves Nóbrega 

 

 

 

 

 

 

 

A presença de assuntos não desportivos na secção de 

desporto: O caso do Jornal de Notícias 

 

 

Relatório de estágio realizado no âmbito do Mestrado em Ciências da Comunicação – 

Variante em Estudos de Média e Jornalismo, orientada pelo Professor Doutor Fernando 

Zamith 

e supervisionado por Norberto Lopes   

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

 

junho de 2019 

 

 



3 

A presença de assuntos não desportivos na secção de 

desporto: O caso do Jornal de Notícias 

 

 

Bruna Gonçalves Nóbrega 

 

 

Relatório de estágio realizado no âmbito do Mestrado em Ciências da Comunicação – 

Variante em Estudos de Média e Jornalismo, orientada pelo Professor Doutor Fernando 

Zamith 

e supervisionado por Norberto Lopes   

 

 

 

Membros do Júri 

Professora Doutora Ana Isabel Crispim Mendes Reis  

Faculdade de Letras- Universidade do Porto 

 

Professor Doutor Fernando Vasco Moreira Ribeiro 

Faculdade de Letras- Universidade do Porto 

 

Professor Doutor Fernando António Dias Zamith  

Faculdade de Letras- Universidade do Porto 

 

 

Classificação obtida: 16 valores  

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Aos meus avós, maternos e paternos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

Índice 

Declaração de honra ................................................................................................................... 7 

Agradecimentos ........................................................................................................................... 8 

Introdução .................................................................................................................................. 15 

Capítulo 1- Parte Teórica ......................................................................................................... 17 

1.1. Jornalismo Especializado em Desporto ........................................................................ 17 

1.1.1. Início e desenvolvimento do Jornalismo desportivo em Portugal ....................... 18 

1.2. Géneros Jornalísticos ..................................................................................................... 20 

1.3. Teoria do Agendamento ................................................................................................. 25 

1.4. Valores-Notícia ............................................................................................................... 28 

Capítulo 2- O estágio no Jornal de Notícias ............................................................................ 35 

2.1- Breve contextualização da história do Jornal de Notícias .......................................... 35 

2.2-Rotina na redação ........................................................................................................... 36 

2.3-Actividades realizadas no estágio .................................................................................. 38 

2.3.1. Mês de setembro ...................................................................................................... 38 

2.3.2. Mês de outubro ........................................................................................................ 41 

2.3.3. O mês de novembro ................................................................................................. 42 

2.4 Análise quantitativa ........................................................................................................ 43 

2.5- Considerações sobre o estágio ....................................................................................... 47 

Capítulo 3. A presença de assuntos não desportivos na secção de desporto: O caso do JN 49 

3.1- Metodologia .................................................................................................................... 49 

3.2- Análise e Discussão dos Resultados .............................................................................. 51 

3.3. Entrevistas a Jornalistas da Secção de Desporto ......................................................... 60 

4.Conclusão ................................................................................................................................ 64 

Referências Bibliográficas ........................................................................................................ 66 

Apêndices ................................................................................................................................... 68 

Apêndice 1 .......................................................................................................................... 69 

Apêndice 2- ........................................................................................................................ 70 

Apêndice 3- ......................................................................................................................... 71 

Apêndice 4 .......................................................................................................................... 71 

Apêndice 5 .......................................................................................................................... 72 

Apêndice 6 .......................................................................................................................... 73 

Apêndice 7 .............................................................................................................................. 74 

Apêndice 8 .............................................................................................................................. 75 



6 

Apêndice 9 .............................................................................................................................. 76 

Apêndice 10 ............................................................................................................................ 77 

Apêndice 11 ............................................................................................................................ 98 

Apêndice 12 .......................................................................................................................... 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Declaração de honra 

 

 

 

 

 

Declaro que o presente trabalho é de minha autoria e não foi utilizado previamente noutro 

curso ou unidade curricular, desta ou de outra instituição. As referências a outros autores 

(afirmações, ideias, pensamentos) respeitam escrupulosamente as regras de atribuição, e 

encontram-se devidamente indicadas no texto e nas referências bibliográficas, de acordo 

com as normas de referenciação. Tenho consciência de que a prática de plágio e auto-

plágio constitui um ilícito académico. 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Porto, 30 de maio de 2019  

 

Bruna Gonçalves Nóbrega



8 

Agradecimentos  

 

 

Em primeiro lugar, um agradecimento aos meus pais, porque sem eles nada disto 

seria possível. Obrigada pela força e o amor incondicional que me permitam chegar onde 

cheguei. 

Aos meus três irmãos, pela compreensão e dedicação ao longo desta caminhada.  

Às minhas tias, por sempre me apoiarem em todos os momentos.  

Ao professor Fernando Zamith, pela paciência, atenção e cuidado com que sempre 

tratou das minhas questões e duvidas. Sem essa dedicação não teria conseguido. 

A todo o corpo docente da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, pelos 

dois anos de conhecimentos adquiridos.  

A todos os meus colegas da secção de desporto do Jornal de Notícias, por terem 

sido, desde o primeiro segundo, as pessoas mais incríveis que tive a oportunidade de 

trabalhar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

Resumo 

 

O jornalismo desportivo, tal como todo o panorama jornalístico atual está a passar 

por mudanças internas e externas que não são muitas vezes inteligíveis. A fronteira entre 

as temáticas desportivas e não-desportivas, no que concerne ao jornalismo desportivo é 

cada vez mais ténue.  

O presente relatório de estágio é composto, essencialmente, por uma descrição e 

reflexão sobre toda a minha experiência na redação do Jornal de Notícias, onde tive a 

oportunidade de fazer o estágio curricular, e por um estudo de caso.  

O objetivo do estudo foi perceber se existe uma hegemonia de assuntos não-

desportivos na secção/páginas de desporto do Jornal de Notícias. Para tal, foram 

analisados os conteúdos publicados nas páginas de desporto do JN, em dois dos meses 

em que estagiei na redação do jornal. Além da análise de conteúdo foram feitas entrevistas 

a quatro jornalistas da secção de desporto do JN, para procurar saber que caminho está a 

seguir o jornalismo desportivo, no que diz respeito às temáticas abordadas nas páginas do 

jornal. 

O relatório tem, assim, como objetivo consciencializar para a presença cada vez 

mais frequente, porém não hegemónica de notícias não-desportivas no mundo do 

jornalismo de desporto, não querendo isto significar que o jornal perca identidade ou 

rigor. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Jornalismo Desportivo, Jornalismo, desporto, Jornal de Notícias. 
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Abstract 

Sports journalism, like the entire journalistic panorama today is undergoing internal and 

external changes that are often not intelligible. The border between sports and non-sports 

issues, as far as sports journalism is concerned, is increasingly tenuous.  

This internship report consists essentially of a description and reflection on all my 

experience in the Jornal de Notícias newsroom, where I had the opportunity to do the curricular 

internship, and a case study.  

The objective of the study was to understand if there is a hegemony of non-sport 

subjects in the section / sports pages of Jornal de Notícias. For that, the contents published on 

the sports pages of the JN were analyzed in two of the months in which I was in the writing of 

the newspaper.  

In addition to the content analysis, interviews were conducted with four journalists from 

the sports section of the JN, in order to find out what path sporting journalism is following, with 

regard to the topics covered in the pages of the newspaper.  

The aim of the report is to raise awareness of the increasingly frequent but not  

hegemonic presence of non-sports news in the world of sports journalism, not wanting to mean 

that the newspaper lacks identity or stringency. 

 

 

Keywords: Sports Journalism, Journalism, sport, Jornal de Notícias. 
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Introdução 

 

O presente trabalho surgiu no seguimento de um estágio curricular no Jornal de 

Notícias, do Porto, no período de três de setembro a 30 de novembro de 2018.  O estágio 

foi realizado na secção de desporto do jornal, de onde surgiu o tema para o 

desenvolvimento deste trabalho, de um estudo de caso, em que se pretendeu contabilizar 

e procurar explicações para a presença de notícias não-desportivas nas páginas de 

desporto do jornal. 

 

Na primeira parte do trabalho, está descrita toda a minha experiência na secção de 

desporto, do Jornal de Notícias, referindo-se todas as atividades que tive a oportunidade 

de realizar, como sair sozinha para o terreno para entrevistas e, fichas de jogo no local, 

realçando aquelas que foram mais positivas e as menos positivas. Destaquei igualmente 

aquilo que considerei ter sido mais relevante para a minha experiência profissional 

enquanto futura jornalista.  

No segundo capítulo, está presente uma parte teórica que visa solidificar conceitos 

que estão em destaque neste trabalho, nomeadamente: os de jornalismo especializado, 

valores-notícia, teoria do agendamento e géneros jornalísticos. Todos estes conceitos 

pretendem definir teoricamente os elementos que vão dar forma a todo o meu trabalho. 

Passando ao capítulo 3 deste trabalho, encontramos um estudo de caso, onde é 

utilizada uma metodologia de análise de conteúdo qualitativa e quantitativa, que se prende 

na observação dos jornais que saíram durante dois dos meses de estágio previamente 

selecionados, complementada com entrevistas a quatro jornalistas do JN, com diferentes 

tempos de jornalismo e de experiência. 

Procuramos responder à seguinte pergunta de partida da investigação: 

 

Será que existe uma hegemonia de assuntos não desportivos na secção/páginas 

de desporto do JN? 

 

Foram levantadas três hipóteses colocadas à prova durante o estudo:  

• Hipótese 1- O Jornal de Notícias, durante os meses de outubro e novembro 

de 2018, publicou nas páginas de desporto um número de notícias de cariz 

não desportivo superior às de desporto. 
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• Hipótese 2- Os temas noticiados sobre os diversos protagonistas 

desportivos foram, maioritariamente, relacionados com assuntos 

desportivos. 

• Hipótese 3- Notícias sobre resultados/classificações e fichas de jogo 

destacaram-se em relação a outros assuntos desportivos.  

 

A questão deste estudo de caso levantou-se durante o estágio, uma vez que vi 

muitas vezes a saírem notícias que não considerava serem com assunto desportivo, mas 

sim temas de cariz não-desportivo.  

Desta forma, pretendeu-se saber se o Jornal de Notícias, no que diz respeito à 

secção de desporto, dedicava mais espaço aos assuntos desportivos ou aos não-

desportivos. Este trabalho poderá ser útil para projetos futuros, relacionados com a mesma 

temática e até mesmo estudos diacrónicos comparativos, de diferentes momentos.  
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Capítulo 1- Parte Teórica 

1.1. Jornalismo Especializado em Desporto 

 

Foi no século XIX, através de inúmeros progressos tecnológicos e transformações 

sociais e económicas, que a imprensa viu a sua grande revolução industrial a ocorrer. O 

acontecimento fez com que todo o panorama informativo sofresse uma profunda 

alteração, seguindo posteriormente o caminho da massificação, atingindo uma escala 

global (Rosa, 2008). 

 A nível social, o aumento da literacia e o direito ao voto foram fatores igualmente 

importantes para o crescimento da imprensa. Já a nível tecnológico, o caminho-de-ferro 

e o telégrafo representaram um marco essencial para o desenvolvimento que se assistiu 

na época, nomeadamente no que diz respeito à circulação e distribuição das notícias 

(ibidem). 

Com o surgimento da rádio e da televisão, meios de broadcasting analógicos, as 

distâncias entre povos, países e culturas tornaram-se muito mais curtas, gerando 

consequentemente uma corrente frenética de notícias, a um ritmo alucinante (Candelas, 

2010).  

Este fluxo fez com que houvesse a necessidade de se criar um filtro, de forma 

“tratar” e separar as notícias. Daí aparece o jornalismo especializado, que tem 

fundamentalmente o papel de estruturar a informação desde a sua matéria-prima (Castilla, 

2010). 

  O jornalismo especializado não tem um conceito formal nem consensual, e, por 

isso mesmo, existem variadas definições. Autores como Belenguer (2003) descrevem-no 

como uma atividade dentro do jornalismo, que visa informar, explicar e divulgar através 

de métodos de investigação, pesquisa de redação e dos próprios conhecimentos dos 

jornalistas, servindo-se de métodos teóricos e metodológicos das áreas especificas em 

contexto próprio (citado por Castilha, 2010). 
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1.1.1. Início e desenvolvimento do Jornalismo desportivo em Portugal  

 

Foi em meados do século XIX, que começaram a aparecer as primeiras 

publicações e colunas desportivas, na Europa. Mas, nas duas últimas décadas de 

oitocentos, a imprensa desportiva despoletou. Em Portugal, o primeiro jornal desportivo 

surgiu em 1893, designado por: O Velocipedista. A partir do nome do jornal conseguimos 

perceber a preferência que era facultada ao ciclismo nessa altura, só depois de um certo 

tempo é que foram figurando outras modalidades, nas páginas do jornal (Pinheiro, 2006). 

Contudo, nos finais do referido século o desporto, em Portugal, foi alvo de uma 

grande mudança. O ciclismo e o futebol foram as primeiras modalidades a disputar as 

páginas de desporto na altura, este período funcionou como uma espécie de trampolim 

para a mudança, surgindo posteriormente o conceito de homem desportista português: 

Sportsman. Esta definição estava muito associada à saúde e posição social e monetária 

do homem. Mas foi após a Monarquia que o desporto se enraizou totalmente na sociedade 

portuguesa (Pinheiro & Coelho, 2012). 

A imprensa desportiva cresce verdadeiramente, de forma exponencial durante o 

século XX, registando cada vez mais vendas sendo que em Portugal, os indicies de hábitos 

de leitura eram muitos baixos Na primeira década do mesmo século, surgiram os três 

grandes do futebol português: Sport Lisboa e Benfica (Lisboa, 1904), Sporting Clube de 

Portugal (Lisboa, 1906) e Futebol Clube do Porto (Porto, 1906)  (Pinheiro, 2006).   

 Pinheiro (2006), remonta-nos a um profundo sentimento nacionalista do povo 

português na altura da primeira grande guerra.  A primeira guerra mundial trouxe consigo 

um grito ao desporto, com o intuito de mudar a mentalidade conservadora portuguesa, 

muito reflexo dos elevados números de analfabetismo no país. “Desta forma, pode mesmo 

considerar-se que o discurso defensor da imposição do desporto em Portugal, teve um 

aliado no conflito armado mundial”. O homem carecia da necessidade de se sentir 

preparado fisicamente para contribuir na defesa e desenvolvimento do próprio pais, e 

nesta fase o discurso sobre desporto mudou radicalmente na sociedade lusa (ibidem). 
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E, após o Estado Novo, num período onde as nações queriam fazer de tudo para 

se afirmarem internacionalmente no desporto, o futebol fundamentalmente, deixa de ser 

uma simples modalidade desportiva, e, alcança proporções que até hoje se conhecem. Em 

competições mundiais, “as vitórias e derrotas das seleções nacionais, começaram a ser 

vistas como conquistas ou derrotas dos próprios países que representavam” (ibidem).  

O futebol começou a ser celebrado nas páginas de vários jornais generalistas 

portugueses, consolidando as relações entre povos das diferentes nações através das 

competições mundiais, de forma a abolir rivalidades que possam ter ficado gravadas por 

toda a Europa depois de 1930. Para além do carater desportivo, o futebol era uma forma 

de promoção do próprio pais e da sua cultura. O futebol é, até os dias de hoje, e cada vez 

mais, uma das maiores atividades do desporto que vai além-fronteiras, com o sentido 

primordial de juntar povos e nações. A modalidade fez unir países e costumes ao longo 

de muitos anos. Esta modalidade constituiu assim, um dos marcos mais importantes entre 

1920 e 1930, por todo o mundo, conferindo um contexto de Europa que hoje conhecemos 

(Pinheiro, 2006).   

É difícil sugerir outra modalidade que cause, atualmente, tanto impacto mediático 

do que o Futebol. O grande valor social que lhe está associado fez com que o público 

passasse as quatro linhas de campo, ou seja, daqui que é o jogo de futebol enquanto 

competição desportiva, e, somou aos seus interesses a toda a envolvência que rodeia o 

antes e o depois das figuras desportivas (Cardoso, 2007). 

O desporto tem como fundamento divertir o público que o assiste, e, por isso, 

consolida-se também nas bases do entretenimento (Bezerra, 2009). 

De acordo com Amaral (1969), o jornalismo de desporto procura trabalhar as 

emoções, tratar a informação de forma mais leve, acessível e divertida recorrendo muitas 

vezes, ao visual que promove o espetáculo que é pretendido no mundo desportivo (citado 

por Borelli, 2002). 

No jornalismo desportivo, há um afastar do objetivo primordial, desprendendo-se 

do obvio daquilo que são unicamente as práticas desportivas em si. É necessário um 

equilíbrio entre o desporto, na sua génese, e a parte destinada ao espetáculo “após 

partidas”, que se esconde por detrás do jornalismo “formal”. A este nível, Eco (1984) 

citado por Borelli (2002) conclui que: a parte física/prática da atividade é contrabalançada 
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com uma parcela destinada ao sensacionalismo que entra em relações mútuas entre 

jornalistas, público e personagens desportivas. 

O jornalismo está a passar por uma fase de mutação, em que o desporto leva um 

avanço em relação às restantes vertentes do jornalismo. Todo o produto final do 

jornalismo desportivo é tratado, na sua grande maioria com leveza, espetáculo e 

sensacionalismo (Bezerra, 2009).  

A notícia de desporto, orienta-se, tal como outra qualquer, pelos critérios de 

noticiabilidade universais do jornalismo, mas com o intuito de fazer chegar os factos ao 

maior número de pessoas (Melo & Oliveira, 2011). 

O que ocorre no jornalismo contemporâneo é a sobrevalorização das personagens 

que protagonizam as notícias. Ser uma figura conhecida já se torna um motivo de 

noticiabilidade. Tudo o que é meios de comunicação pretendem o mesmo: criar 

entretenimento e informar, estimular ao consumo dos mesmos, e, assegurar o maior 

número de pessoas (ibidem). 

Para conseguirmos perceber o mundo através das palavras é necessário que a 

leitura o seja agradável, ou seja, tem de haver algo que nos suscite algum prazer para 

“consumir” as notícias. Isto vai contra a ideia da teoria da metáfora do espelho, que nos 

diz que não pode existir subjetividade na objetividade, em jornalismo. A ideia já foi posta 

de parte por estudiosos, que avançaram que as notícias constituem todo um processo de 

construção “linguística, organizacional, social e cultural, que não podem ser vistas como 

espelho da realidade” (ibidem). 

A informação jornalística aprendeu hoje em dia a conviver, lado a lado, com 

diferentes modos de entretenimento.  

 

 

1.2. Géneros Jornalísticos  

 

Um jornalista tem ao seu alcance vários mecanismos que o permitem realizar as 

diversas tarefas diárias. Como tal, e dado que cada uma das profissões transporta consigo 

experiência que foi acumulando com o passar do tempo, é normal que saibam como 
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trabalhar com diferentes categorias de texto, de forma a estabelecer comunicação com a 

sociedade (Silva, 2011). 

Dentro do jornalismo, e para que consigamos distinguir um texto jornalístico de 

um não-jornalístico, é essencial compreendermos que subsistem alguns princípios 

organizadores dos textos, que lhes conferem essa especificidade. A notícia é o principal 

género jornalístico, de onde resultam muitos outros géneros. 

Para Silva (2011), nenhum género aparece sem um objetivo definido, há sempre 

algum tipo de opinião ou juízo envolvidos. Na comunicação, o género tem uma função 

social concreta, exercendo uma função sociocomunicativa muito complexa, com um 

papel importante na sociedade. 

Contudo, os géneros não são estáticos, e, foi Adair Bonini (2003) que gerou um 

tumultuo na área da comunicação, quando divulgou uma conclusão que mostrava que os 

géneros sofriam algumas divergências ao longo do tempo, apresentando-se em constante 

dinâmica (citado por Marques, 2015). 

Silva (2011) reforça ainda que os géneros mantêm uma dinâmica social específica, 

ou seja, ou géneros que conhecíamos no passado podem não ser os mesmos de hoje, uma 

vez que, a atividade jornalística está sempre em constante processo de mudança. 

Para compreendermos o que realmente são os géneros e todas as suas ramificações 

é necessário: “inseri-los no ambiente que lhes é peculiar, ou seja, os suportes tecnológicos 

e as engrenagens produtivas que permitem o fluxo das mensagens concebidas, produzidas 

e difundidas pela corporação jornalística, o que inclui os mecanismos de interação com o 

público-alvo” (Melo e Assis, 2016, p.42). 

Os géneros são mecanismos que colaboram, de forma eficaz, no processo da 

indústria mediática a fim que alcançar o público, o que Barbero (2008) chama de 

estratégia de comunicabilidade (ibidem). 

A teoria do funcionalismo faz com que os géneros jornalísticos se vão adaptando 

às mudanças sociais num determinado momento, acompanhando-as. Por isso mesmo: “os 

seus conteúdos são moldados por categorias funcionais (entre elas o Jornalismo) que se 

reproduzem em classes (ou gêneros), por sua vez organizadas em formas de expressão 

com certas características comuns (formatos) e subdivididas em espécies (tipos)” (ibidem, 

p.45). 
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De acordo com Melo e Assis (2016), os géneros cumprem determinadas funções no 

seio das comunicações mediáticas, que foram sintetizados por McQuail (2003) da 

seguinte forma: 

• Informação; 

• Correlação; 

• Continuidade; 

• Entretenimento; 

• Mobilização; 

 

A partir do funcionalismo, conseguimos entender que o Jornalismo não está restrito 

apenas a uma única função. Muitas delas estabelecem relação em simultâneo. 

Se, na sociedade, há várias demandas, geradas pelos múltiplos desempenhos dos 

atores sociais em suas atividades cotidianas, é natural que os meios de Comunicação se 

organizem de modo a suprir essas necessidades – se não todas, ao menos as principais –, 

com conteúdos adequados a cada uma delas (Melo e Assis, 2016, p.46). 

Os géneros são essenciais para a indústria jornalística que visa acima de tudo, 

corresponder às expectativas do público, adoçando-os com informações atuais. Definir 

género, indica selecionar duas características aderentes aos mesmo. A primeira é a de 

conseguirem agruparem grupos de diferentes formatos, e, a segunda é a função social, 

aqui associada à função funcionalista (ibidem). 

Desta forma, os autores recorrem às correntes de pensamento de Lasswell (1987) e de 

Wright (1968), para classificarem as principais funções dos géneros jornalísticos, que são 

as seguintes: 

• Informativo; 

• Opinativo; 

• Interpretativo; 



23 

• Diversional; 

• Utilitário 

 

Todos estes fatores, em simultâneo, auxiliam na resposta á demanda do público, de 

modo a oferecer às pessoas aquilo que necessitam a nível comunicacional. O processo 

permite uma melhor gestão da cidadania e ajuda na interação enquanto cidadãos. 

Relativamente aos formatos jornalísticos, Melo (2009) classifica-os da seguinte maneira: 

• Género Informativo 

o Nota; 

o Notícia; 

o Reportagem; 

o Entrevista 

 

• Género Opinativo 

o Editorial; 

o Comentário; 

o Artigo; 

o Resenha; 

o Coluna;  

o Caricatura;  

o Carta; 

o Crónica 

 

• Género Interpretativo 

o Análise; 
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o Perfil; 

o Enquete; 

o Cronologia; 

o Dossiê 

 

• Género Diversional 

o História de interesse humano; 

o História colorida 

 

• Género Utilitário 

o Indicador; 

o Cotação; 

o Roteiro; 

o Serviço 

 

Todos têm as suas características únicas, mesmo os que estão incluídos no mesmo 

formato. 

No caso do Jornalismo Desportivo, e dado que o fundamento do presente trabalho 

assim o exige, é por bem reforçar a ideia de que na editoria de desporto os géneros 

jornalísticos mais frequentemente utilizados são: 

• Notícia- Insere-se no jornalismo informativo e consiste no mais fundamental que 

existe no jornalismo.  

• Artigo- É um texto opinativo e apresenta-se como forma de dar realce a 

determinado tema, que é exposto e opinado por uma pessoa da área em questão.  
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• Comentário- Está inserido no jornalismo opinativo, e está muito ligado à 

atualidade. O comentário é geralmente realizado por alguém que fala sobre um 

determinado assunto, focando-se em argumentações especializadas.  

• Entrevista- É referente à parte informativa e consiste na típica pergunta-resposta, 

que necessita por parte do jornalista um estudo prévio. 

• Reportagem- É dar ao publico a visão objetiva daquilo que aconteceu, é reportar 

sobre algum acontecimento de maior relevo desportivo. Pertence igualmente ao 

jornalismo informativo. 

• Crónica- este género jornalístico pede um conhecimento especializado e profundo 

sobre o assunto em debate. É utilizada linguagem especifica e técnica. Pertence 

ao jornalismo opinativo (Steen, 2015). 

 

 

1.3. Teoria do Agendamento  

 

A teoria do Agendamento viu o seu início com McCombs, em 1967, e, após vários 

processos de pesquisas e estudos, surgiu aquilo que se entende como agenda-setting. Esta 

teoria veio defender que o público tem tendência em seguir ideias, de acordo com a 

imagem criada pelos media sobre determinados assuntos. Os meios de comunicação 

social estabelecem assim uma função de agendamento (Traquina, 2000). 

O agenda-setting pretende entender quais são os efeitos provocados pelas notícias 

que são lançadas pelos meios de comunicação, bem como a influência que detêm na 

agenda mediática e a intensidade dessa informação nas pessoas (Barbosa e Silva, 2013). 

Mc Combs (2009) refere nos seus estudos que as imagens que são transmitidas pelos 

media atingem o público a um nível profundamente elevado. É até considerado que o 

agendamento é o modo como o público vai perceber o meio social em que está inserido, 

através da imagem que é difundida pelos media (citado por Traquina, 2000).  

Lippmann (1922), visto como o verdadeiro criador da teoria do agendamento nos 

anos 20, referia que o que estamos a assistir é um cruzamento e partilha entre a agenda 

mediática e a agenda pública. Aqui a comunicação social estabelece com o mundo uma 
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ligação crucial entre os acontecimentos da sociedade e as imagens dos mesmos, na mente 

das pessoas (ebidem). 

Os temas podem ganhar ou perder intensidade e importância ao longo do tempo, 

dado que as agendas são muito dinâmicas, e, quando falamos em comunicação social 

estamos a falar numa rapidez e num processo de mutação alucinante. Um certo tema pode 

ser destaque hoje, mas amanhã deixar de o ser. É uma espécie de movimentos de ascensão 

e queda. 

  Por esse mesmo motivo, os media têm que ter a capacidade de distinguir quais os 

assuntos que merecem mais destaque, e, quais os que devem ser afastados dos holofotes 

jornalísticos, sendo esses considerados irrelevantes para a agenda mediática (Traquina, 

2000).  

Para McCombs (2009) quando falamos em orientação, é essencial entendermos a 

diferença entre relevância e incerteza dos temas. A relevância parte do individuo, uma 

vez que os media precisam determinar se um assunto tem importância, ou não, para a 

sociedade. O agendamento ocorre na necessidade que uma determinada pessoa tem em 

conseguir determinada informação, tornando-se assim muito mais recetivo áquilo que 

dizem os meios de comunicação, aumentando consequentemente o efeito do 

agendamento. (ibidem). 

Todos os temas que encontramos diariamente, seja em que meio de comunicação 

for, carrega com ele muitas características que o definem. Quando essas características 

atingirem o público, vão ser aí escolhidos os temas que passam a destaque, e, quais os 

que são considerados irrelevantes. Desta forma, os gatekeepers dos media, vão recolher 

os temas que merecem ser escolhidos e quais os que são colocados de parte (ibidem). 

Cohen (1963) é referenciado por Traquina (2000) pela forma como avança com o 

agendamento:  

 

na maior parte das vezes, não conseguir dizer às pessoas como pensar, mas tem, 

no entanto, uma capacidade espantosa para dizer aos seus próprios leitores sobre 

o que pensar. O mundo parece deferente a pessoas diferentes, dependendo do 

mapa que lhes é desenhado pelos redatores, editores e diretores do jornal que leem 

(p.52). 
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De acordo com Rogers, Dearing e Bregman (1993), o agendamento consiste em 

três parâmetros fundamentais: os estudos da agenda mediática, os estudos da agenda 

pública e os estudos sobre a agenda política governamental (ibidem).   

Porém, existe uma preocupação mais acentuada no que diz respeito aos estudos 

referentes à relação entre a agenda mediática e a agenda pública. Rogers, Dearing e 

Bregman (1993) reforçam a ideia:  

todos os estudos de agenda-setting partilham uma preocupação obvia com a 

importância relativa das questões publicas, e uma preocupação menos obvia com 

o funcionamento geral da opinião publica numa democracia. Em última análise, 

a investigação do processo de agenda-setting procura oferecer uma explicação de 

como ocorre a mudança social na sociedade moderna (citado por Traquina, 2000, 

p.63) 

 

A questão é que hoje em dia, todas as pessoas precisam de notícias para se 

informarem sobre tudo aquilo que não foi observável diretamente. Todo o acontecimento 

cria uma notícia, mas toda a notícia também pode criar um acontecimento é como um 

círculo vicioso. Os media podem não dizer às pessoas como pensar, mas podem gerar o 

percurso e definir sobre o que podem pensar (ibidem). 

A teoria do agendamento é sobre o modo como o publico vai pensar sobre os 

assuntos, e, por isso mesmo, o processo de seleção das notícias é extremamente 

importante, uma vez que com elas vamos conseguir captar a atenção das pessoas. O 

processo acontece através da seleção de determinados enquadramentos, que nos fazem 

pensar sobre certos objetos, consistindo num método valioso do agenda-setting (ibidem). 

O agendamento, tal como nos dizem Ebring, Goldenberg e Miller (1980) é um 

processo interativo gradual, que vai influenciar toda a agenda pública em detrimento da 

agenda jornalística, onde se vão criar condições essenciais para a formação de critérios 

de noticiabilidade (ibidem).  

A agenda jornalística tem mais influência sobre as pessoas que iniciam ou 

participam em conversas relacionados com temas que foram abordados e discutidos pelos 

meios de comunicação social. Desta forma, as pessoas têm uma grande necessidade de 

serem orientadas por algo, ou por alguém. 
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Assim, o agendamento tem efeito em pessoas que tenham muita necessidade de 

serem orientadas, que queiram ser informadas. Sendo que ficam mais vulneráveis a tudo 

aquilo que é transmitido pelos media, o que vai provocar simultaneamente um maior 

efeito do agendamento.  Contudo, a situação não ocorre de igual modo em todas as 

pessoas, depende sempre da intensidade a que uma pessoa quer obter as informações, está 

sujeita à sua necessidade de orientação (ibidem). 

 

1.4. Valores-Notícia 

 

Na análise dos dados que serão recolhidos durante o presente trabalho, será 

imperativo falarmos em valores-notícia, sendo que representam uma parte fundamental 

na cultura da atividade jornalística. O conceito de valor-notícia não tem apenas uma, mas 

várias reflexões, que foram sendo estudadas e desenvolvidas por vários estudiosos ao 

longo dos tempos, sem que nenhuma tomasse a posição universal (Traquina, 2007). 

  Os valores-notícias constituem um grande fator de interação, que leva a uma maior 

rapidez e eficácia no processo de produção. Na visão de um jornalista, que já leve alguma 

bagagem a nível profissional, a notícia deve ser uma tradução direta daquilo que se passa 

na sociedade, funcionando como uma espécie de espelho que vai emitir toda a realidade 

e verdade ao público (ibidem). 

De acordo com Traquina (2007): 

 

Os critérios de noticiabilidade são o conjunto de valores-notícia que determinam 

se um acontecimento, ou um assunto, são suscetíveis de se tornar notícia, isto é, 

serem julgados como transformáveis em matéria, isto é, serem julgados como 

transformáveis em matéria noticiável, por isso, possuindo valor-notícia (p.172). 

 

A fim de entendermos a origem dos valores-notícia, recuamos até 1616, quando 

surgiram as primeiras “folhas volantes”. Estas publicações recaíam sobre um determinado 

tema, e de forma carismática, chamavam a atenção moral e religiosa do público. Os 

tópicos destas publicações, num primeiro momento, assentavam em: assassinatos e outros 

assuntos, que envolvessem celebridades da época.  
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Após um ano, outras matérias foram-se juntando à lista, adoçando o gosto do 

público pelo fascínio e espanto. Stephens afirma mesmo que “a qualidade de ser 

extraordinário, sensacional, prodigioso era vista como essencial” (ibidem). 

É surpreendente que a essência das notícias pareça ter mudado tão pouco. A que 

outros assuntos se poderiam as notícias ter dedicado? Podemos imaginar um sistema de 

notícias que desdenhasse o insólito a favor do típico, que ignorasse o proeminente, que 

dedicasse tanta atenção ao datado como ao atual, ao legal como ilegal, à paz como à 

guerra, ao bem-estar como à calamidade e à morte? (ibidem, p.178). 

Três estudiosos (Ericson, Baranek & Chan, 1987) à cerca dos valores-notícia, 

afirmam que estes encontram-se todos interligados, sendo que, quantos mais valores 

constituírem um acontecimento, mais tendência terá para que a notícia seja destaque entre 

as demais e posteriormente ser noticiável (ibidem). 

De forma a entender como funciona todo o fluxo de notícias, e como se podem tornar 

um acontecimento noticiável, os teóricos John Galtung e Mari Holmboe Ruge 

(1965/1993) desenvolveram vários trabalhos à cerca desta temática, onde apresentaram 

doze valores-notícia (ibidem): 

• A frequência- Representa o número de vezes que o episódio acontece, a fim de 

obter significado;  

• Amplitude- Um evento de grandes dimensões terá, com certeza, maiores chances 

de ser noticiado; 

• Ambiguidade- A notícia deve ser acessível ao leitor. Quanto menor a 

ambiguidade, maior facilidade terá o acontecimento de ser notado; 

• Proximidade cultural- Eventos que vão de encontro à cultura e geografia do 

público, vão chamar mais a atenção. Pode, contudo, ser relevante para 

determinadas pessoas, um certo acontecimento que esteja a ocorrer do outro lado 

do mundo e que não o seja próximo; 

• Expectativa- Há episódios que acontecem e o público já espera que seja notícia.  

Desta forma, os acontecimentos que forem divulgados que se afastem do que é 

espectável dos leitores, terá menos chances de ser noticiado;  



30 

• Inesperado- Todo o evento que seja inesperado e raro, vai gerar notícia. Ou seja, 

quanto mais inesperado mais chance tem de obter um valor-notícia; 

• Continuidade- uma notícia mantém-se em destaque por um certo período de 

tempo; 

• Organização do meio de comunicação- O meio de comunicação é que vai definir 

qual a linha editorial que deve seguir o jornalista, e consequentemente, decidir se 

um acontecimento tem valor-notícia; 

• Referência a nações elite- Grandes “potencias” mundiais geram mais polémica, e 

todos os acontecimentos que estão ligados a ele ganham um maior impacto e mais 

probabilidades têm de ser noticiadas; 

• Referência a celebridades- Pessoas que são conhecidas do público têm maior 

notoriedade, logo mais passiveis de serem noticiadas; 

• Personalização- As notícias têm, na sua grande maioria, um sujeito envolvido o 

que leva o leitor a revelar um maior interesse, por se identificar de alguma forma, 

com o episódio em questão;  

• Negatividade- Acontecimentos negativos têm mais facilidade em serem notícia. 

Uma má notícia é uma boa notícia, “bad news is good news” (Galtung e Ruge, 

1965); 

É Schulz (1982) que fortalece a teoria dos autores anteriormente referidos, e que 

adiciona outras seis dimensões, onde estão inseridos 19 fatores, que facilitam a escolha 

de um determinado evento, de forma a se construir como notícia. (ibidem).  Essas seis 

dimensões são: 

• Status; 

• Valência; 

• Relevância; 

• Identificação; 

• Consonância; 

• Dinâmica; 
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• Público- este fator só aparece em 1978, com Schlesinger, mas ganhou ao longo 

dos tempos cada vez mais força. (ibidem). 

O público, enquanto fator, estabelece uma relação entre a acessibilidade e a interação 

com o próprio meio de comunicação, representando uma das formas mais essenciais para 

captar a atenção. No ato de seleção de uma notícia há que haver sempre o cuidado o 

interesse das pessoas, ou seja, assuntos que sejam de gosto popular despertam mais 

rapidamente o público. 

 Golding e Elliot (1979) juntam mais 11 critérios para a seleção da notícia, que são 

(ibidem): 

• Drama; 

• Visual atrativo; 

• Entretenimento; 

• Importância; 

• Tamanho; 

• Proximidade; 

• Negatividade; 

• Brevidade; 

• Novidade; 

• Elites; 

• Personalidades. 

 

Contudo, Traquina (2007) aponta uma distinção entre os valores-notícias que são: os 

de seleção e os de construção. 

Segundo Mauro Wolf (1999), os valores-notícia acompanham todo o processo de 

produção jornalística, desde a seleção até ao seu produto final. Assim, o autor distingue 

os valores-notícia de seleção e de construção (ibidem). 
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Os de seleção, representam a primeira fase do processo, ou seja, é o modo como 

os jornalistas fazem a seleção, de forma a decidirem que acontecimentos escolher em 

detrimento de outros. Dentro dos valores-notícia de seleção, encontram-se: os critérios 

substantivos e os critérios contextuais. Os substantivos dizem respeito ao interesse que 

tem a notícia perante os leitores, e, os contextuais, encaixam-se na fase de produção da 

notícia propriamente dita, onde o jornalista decide quais os acontecimentos que devem 

permanecer e quais os que são descartados (ibidem). 

Quando falamos em critérios substantivos, falamos numa espécie de sensor. É o grau 

de importância que faz agitar o público, e que lhe prenda a atenção. Por exemplo, a morte. 

Tal como refere Traquina (2007), “A morte é um valor-notícia fundamental”, a morte 

desperta os leitores, cria agitação. Estes critérios são a interligação entre o interesse e a 

importância do evento. Desta forma, Traquina define os critérios substantivos como um 

tipo de avaliação direta de determinado acontecimento de acordo com a importância e o 

interesse da notícia. A importância pode então ser categorizada por:  

• Morte- Ligado ao negativismo do jornalismo, está diretamente ligado à morte de 

alguém. 

• Notoriedade- Na notícia o destaque será o agente, pela importância que este 

poderá ter no meio. O acontecimento da ação acaba por ficar escondido no 

conteúdo jornalístico. 

• Proximidade- Encontramos neste ponto uma dimensão (relevância) citada por 

Galtung e Ruge, e significa que episódios mais pertos (geograficamente ou 

culturalmente), causam mais impacto na vida do publico. 

• Novidade- O que é novo ganha sempre mais destaque nos media 

• Tempo- Neste critério podemos definir, um acontecimento que ainda esteja a 

ocorrer; os acontecimentos que continuam na atualidade no seguimento de um 

primeiro evento.  

• Notabilidade- Neste conceito a notícia vai centrar-se na ação de determinado 

evento; 

•  Inesperado- Algo que não é esperado nos media; 
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• Conflito ou Controvérsia- Tudo o que se refira a algum tipo de violência, ou que 

seja observável alguma violação de determinadas regras;  

•  Escândalo- Neste critério o jornalista surge como alguém que descobriu algo com 

conotação negativa referente a alguma violação das regras públicas e sociais, atua 

como uma espécie de “cão de guarda” da sociedade; 

Segundo Hartley (1982), os valores-notícia “formam um código que vê o mundo de 

forma muito particular. São de facto, um código ideológico” (ibidem, p.194). 

Stuart Hall (1984) fala até num “mapa cultural” da sociedade, sendo que, esse mapa 

constituía uma forma de relatar acontecimentos imprevisíveis tornando-os noticiáveis.  

Neste campo, encontramos os valores-notícia inseridos num primeiro plano, 

chamada por “estrutura mais profunda”, onde estão escondidas determinadas noções de 

senso comum acerca do modo e funcionamento da sociedade. Hall (1982) diz que: 

“Parece que estamos a lidar como uma estrutura profunda, cuja função como mecanismo 

de seleção é invisível, mesmo para aqueles que profissionalmente têm de operar com ela” 

(ibidem, p.194). 

Por sua vez, Daniel Hallin divide o mundo do jornalismo em três regiões, sendo que 

em cada uma delas estabelece diferentes padrões jornalísticos (ibidem). 

• Esfera de consenso-onde estão inseridos os valores consensuais da sociedade; 

•  Esfera da controvérsia-onde está inserido a objetividade; 

•  Esfera de desvio-onde se inserem os atores e situações, que os jornalistas 

entendem como marginais. Os jornalistas voltam nesta região a ter o papel de 

expor ou excluir da agenda pública, todos aqueles que não cumprem os valores. 

Wolf (1987) afirma que, os critérios contextuais estão relacionados com o processo 

de produção das notícias, e não às características do evento. 

Traquina (2007) partindo da mesma linha de raciocínio apresenta os seguintes 

critérios contextuais: 

• Disponibilidade- Correspondente à facilidade de fazer a cobertura de um evento 

e saber selecionar os momentos essenciais; 
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• Equilíbrio- Saber gerir o número de notícias sobre o mesmo assunto, procurar o 

equilíbrio para evitar repetições de notícias;  

• Visualidade- tudo o que tem a ver com registos fotográficos, áudios e vídeos; 

• Concorrência- Refere-se à concorrência das empresas jornalísticas. Neste ponto, 

é importante mencionar que tanto os jornalistas, como as empresas tendem a 

captar nos outros aquilo que eles não têm.  Chamamos a esta situação, o pack 

journalism, é a tendência que leva a comunidade jornalística a andar em matilha, 

copiando-se mutuamente, seguindo os exemplos um dos outros dos membros da 

comunidade jornalística de andarem em grupos (ibidem, p.197). 

• O dia noticioso- O dia é programado de acordo com a agenda, jogando muitas 

vezes com as poucas ocorrências que podem ocorrer num determinado dia. 

Depois de exposto os valores-notícia de seleção e as suas ramificações, é momento 

de falar sobre os valores-notícia de construção. Estes valores constituem-se, de acordo 

com Traquina (2007), pelos seguintes fatores:  

• Simplificação- quando mais simples, melhor. Uma notícia demasiado complexa 

leva a que tenha menos chances de atingir o público; 

• Amplificação- á semelhança dos valores-notícia de Galtung e Ruge (1965), este 

fator diz-nos que quanto mais amplificado for o evento, mas chances tem de 

atingir o público; 

• Relevância- aqui o jornalista tem como dever “criar” significado que faça o 

público entender que a notícia é relevante para o seu conhecimento de alguma 

forma; 

• Personalização- neste ponto são valorizadas as pessoas “personagens” da notícia, 

para puder fazer a identificação positivo/negativo do acontecimento. “As pessoas 

interessam-se por pessoas” (ibidem, p.178). 

• Dramatização- aqui é elevado o lado das emoções, salientando as partes mais 

críticas; 

• Consonância- caso a notícia vá de encontra a uma “narrativa” que já exista, haverá 

uma maior probabilidade de chegar ao público. 
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Capítulo 2- O estágio no Jornal de Notícias 

2.1- Breve contextualização da história do Jornal de Notícias 

 

O Jornal de Notícias, também conhecido por JN, é um jornal diário português que 

foi fundado a 2 de junho de 1888, no Porto. É considerado, atualmente, um dos grandes 

da imprensa portuguesa, visto como um jornal importante em Portugal, pelo seu rigor em 

informação, e, muitas vezes pelo seu papel publicitário.  

O JN teve o seu início envolto num contexto social, político e cultural muito 

característico do século XIX, tempo em que o Porto passava por uma mudança de 

crescimento demográfico, que fez com que existisse um aumento do interesse das pessoas 

na leitura de notícias. Após a Revolução dos Cravos, a 25 de abril de 1974, o Jornal de 

Notícias viveu a sua primeira grande expansão no país, sendo que após este período, as 

vendas dispararam chegando até a ser dos diários com maior número de vendas (Sousa, 

1988). 

Numa espécie de cronologia, é possível perceber de uma forma esquematizada, os 

vários tempos da história que marcaram o crescimento do JN (Sousa, 1988). 

 

1865-Aparece o primeiro Jornal de Notícias, dirigido por António Augusto Leal e Manuel 

Lourenço. O jornal tinha apenas quatro páginas. 

1866- Ergue-se “O Jornal de Notícias”, com António Augusto Leal a comandar. 

1869- O Jornal de Notícias liga-se a outro, c “O Primeiro de Janeiro”, com Augusto Leal 

na coordenação. 

1879- Surge na imprensa outro Jornal de Notícias desta vez com a direção de Eugénio 

Guedes Vaz. 

1888- A liderança do Jornal de Notícias passa a ser de José Arroio, Vaz de Miranda e de 

Aníbal de Morais. 

1891- Aparecem as primeiras gravuras com fotografias, ligadas à revolta do 31 de janeiro. 

1911- O JN muda de instalações e passa a ser na Rua Elias Garcia. As notícias eram 

essencialmente relacionadas com o Norte e Porto. 
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1926- O JN muda para a Avenida dos Aliados. 

1970- O jornal muda novamente de casa, e instala-se na Rua Gonçalo Cristóvão, aquela 

que viria a ser a casa que até hoje é a casa deste jornal.  

 

Atualmente, e de acordo com dados da APCT, em 2018, o JN teve uma tiragem 

média de 60 mil exemplares, sendo que ocupa o segundo lugar a nível nacional, em 

relação aos outros jornais diários. Á frente está o Correio da Manhã, com uma tiragem de 

114 mil exemplares vendidos, e em terceiro o Público, com 31 mil exemplares 

(Associação Portuguesa para Controlo de Tiragem e Circulação (APCT), 2018). 

O JN pertence à Global Media Group, um dos maiores grupos de media do país, 

a que se juntam outros títulos: o Diário de Notícias, a Rádio TSF, O Jogo, Açoriano 

Oriental, Diário de Notícias da Madeira, Volta ao Mundo, Evasões, Revista J e Global 

Imagens.  Têm ainda alguns suplementos extras, que estão associados ao jornal, tais 

como: Notícias Magazine, Dinheiro Vivo, Notícias IN, Notícias TV e os Classificados. 

O jornalista Domingos de Andrade é, desde 30 de setembro de 2018, o diretor-

executivo do JN. Em novembro de 2018, Inês Cardoso, Pedro Ivo de Carvalho e Manuel 

Molinos assumiram cargos de diretores-adjuntos. 

  Com redações no Porto e em Lisboa, ainda se estabelecem em Coimbra, Leiria e 

Viana do Castelo onde se encontram as delegações.  Ao todo a redação do Porto tem cerca 

de 50 jornalistas divididos por 11 secções: Desporto, Justiça, Local, Economia, Cultura, 

Norte/Sul, Online, Copydesk, Opinião, Agenda, Arte e Infografia.  

 

 

 

 

 

2.2-Rotina na redação 
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O dia na redação começa bem cedo, no caso da secção de desporto. Quem começa 

a trabalhar no horário da manhã é o editor que está de serviço nesse dia, sendo que 

desporto tem o editor-chefe, Norberto Lopes, e os editores-adjuntos Miguel Pataco e 

Adriano Rocha. O editor do dia apresenta-se ao serviço pelas 10h00 horas, de forma a 

planear o dia na secção e desenhar as páginas. 

O meu dia de trabalho tinha início, normalmente, às 15h00 horas, essa foi a hora 

definida para a minha entrada desde o primeiro dia de estágio. Mas, muitas vezes, 

começava mais cedo, entre as 9h00 e as 10h00, quando tinha que sair em reportagem no 

horário da manhã. 

Logo que chegava à mesa de trabalho, e enquanto não me era incumbida nenhuma 

tarefa, a minha função consistia em ler os títulos dos principais jornais desportivos, 

atualizar-me através das agências de notícias, no caso em concreto da Lusa, e 

posteriormente passava aos sites desportivos. A maioria dos jornalistas da secção, 

começava a chegar pelas 16h00. 

Normalmente, já sabiam o que tinham a fazer, até porque havia jornalistas com a 

tarefa de escrever, sempre, sobre os três grandes do futebol. Então, começavam a 

pesquisar novas atualizações que tenham ocorrido no clube, nas últimas horas, que fosse 

relevante para a notícia da equipa do dia seguinte. 

Essa era também a hora que os editores da secção se juntavam para ver que temas 

deveriam ter mais destaque, e quais os que deviam sair ou não no jornal do dia seguinte. 

Normalmente, isso gerava algumas discussões entre os editores. Já decidido os temas e 

após a montagem das páginas estar finalizada, os editores passavam á distribuição do 

trabalho e dos espaços pelos jornalistas.   

Hora que eu já sabia que notícia me estava destinada para o dia. Aí procedia à 

escolha das minhas fontes de informação. Dependendo do tema que tinha para trabalhar, 

as minhas grandes escolhas para recolher informação eram: sites ou páginas do clube, 

treinadores, os próprios jornalistas da redação, que me ajudavam sempre que pedia, sites 

das federações da modalidade e a agência notícia Lusa. 

Entre as 17h00 e as 18h00 era realizada, todos os dias, uma reunião com os 

editores das outras redações para definir com a redação de Lisboa determinados assuntos 

relativamente aos temas, organização e espaços de cada secção. 
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O número de notícias que era dirigido a cada jornalista variava consoante o 

trabalho que tinha para fazer nesse dia. Houve dias em que tinha que tratar de todas as 

breves da última página de desporto, sempre com indicações dos editores. Nas breves, na 

maioria das vezes, pesquisava o tema na agência Lusa, lia toda a notícia e adaptava à 

linguagem do jornal, por minha palavras. 

A principal ferramenta da redação era o Millenium, um programa de paginação e 

edição de jornais, onde cada um dos jornalistas escrevia a sua notícia. Através da intranet 

do JN, os editores e jornalistas conseguiam ter acesso a qualquer uma dessas páginas.  

A partir das 22h00 começávamos a sentir uma certa pressão para o fecho das 

páginas. “Já podemos fechar alguma página? “, “Temos que começar a fechar páginas”, 

“Essa página já esta fechada”. Estas eram as citações centrais a partir deste horário, e 

assim se mantinha até à meia noite. Uma vez que a hora de fecho do jornal era as 00h30, 

até esta hora as páginas teriam que estar fechadas. 

 

2.3-Actividades realizadas no estágio  

2.3.1. Mês de setembro 

 

No dia em que pisei o edifício do Jornal de Notícias, dia 3 de setembro de 2018, 

percebi que tinha em mãos mais um desafio. Algo completamente diferente do que estava 

habituada nos meus estágios anteriores na área da televisão. Contudo, para sair dessa linha 

e aprender outras maneiras de fazer jornalismo, juntei essa paixão ao gosto pelo desporto 

que me fez escolher o Jornal de Notícias, aquele que considero ser um jornal generalista 

de referência, e desta forma crescer profissionalmente durante os três meses de estágio. 

No primeiro dia, senti-me rapidamente acolhida por todos os jornalistas de 

desporto, por isso, a minha adaptação foi muito facilitada por esse fator de acolhimento 

que senti desde o primeiro minuto. O editor-chefe Norberto Lopes, que também era o 

responsável por me orientar durante o meu período de estágio, juntamente com Miguel 

Pataco, editor-adjunto da secção, tiveram o cuidado de me mostrar o funcionamento da 

secção e todas as ferramentas de trabalho com que me devia familiarizar nos próximos 

tempos.  
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  Passado o primeiro dia de descobrimentos pela redação, o dia 4 é o primeiro dia 

que meto as mãos ao trabalho e que faço a minha primeira notícia para o jornal. De mais 

ou menos 300 caracteres, mas com uma grande importância para mim, não fosse este o 

meu primeiro fruto no jornal impresso- “Campeões europeus condecorados” - Era uma 

notícia que se designava na redação por “breve” que teria lugar na zona mista, última 

página do jornal.  

Logo que me deram a tarefa, o editor de desporto, que nesse dia era Miguel Pataco, 

deu-me as dicas onde encontraria as minhas fontes, no caso em concreto devia ir ao site 

da Lusa, para recolher todas as informações necessárias que me ajudassem a perceber o 

acontecimento, para posteriormente escrever. Quando conclui o texto, fui até ao editor a 

fim de obter a correção, ele que me deu dicas de como podia melhorar as minhas frases, 

mas sempre me transmitindo um grande incentivo para futuras noticias que fossem 

escritas por mim. 

O primeiro grande desafio surgiu no dia cinco, com o editor-adjunto Miguel 

Pataco a me propor uma notícia sobre o caso de fraude fiscal de José Mourinho e onde 

conseguisse fazer uma ligação com o idêntico caso de fraude de Cristiano Ronaldo. 

Comecei por pesquisar em fontes internacionais, nomeadamente nos sites do El Mundo e 

a Gazzeta dello sport, para obter as informações necessárias acerca do tema. 

Posteriormente nasceu a notícia que veio a sair na zona designada pelo jornal como a D+, 

zona situada na ultima página do jornal - “Mourinho paga dois milhões ao Fisco”- 

(Apêndice 1). 

Cinco dias depois, foi-me pedido algo que era uma novidade, futebol feminino. 

Teria que acompanhar um jogo pela televisão, e após a visualização, escrever a notícia 

com as respetivas fichas de jogo, cartões e golos. Devo confessar que aí surgiu receio de 

não ser capaz de realizar um bom trabalho, até porque não acompanhava a modalidade 

em questão. Antes do jogo começar, tomei a iniciativa de pesquisar informações 

referentes às equipas, nomeadamente aos jogos anteriores e classificações, tudo o que me 

fosse útil para redigir. Pedi igualmente a um dos jornalistas da redação para me ajudar em 

relação às fichas de jogo, uma vez que era a primeira vez que o fazia.   

No fim, e após o editor ter corrigido eventuais erros do meu texto- “Braga domina 

leoas e conquista Supertaça” - (Apêndice 2) lembro-me de sair da redação com um 

sentimento de aprendizagem incrível. 
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Dia 15 de setembro representou o dia em que eu tomei iniciativa de propor aos 

editores da redação uma notícia. Tendo conhecimento de que no fim de semana que se 

aproximava haveria uma prova de automobilismo em Braga, representando a penúltima 

prova do campeonato nacional de Velocidade de Turismos, achei que seria interessante 

lançar essa notícia. Os editores aceitaram desde logo a proposta e deixaram-me com a 

responsabilidade de não só fazer a antevisão do evento, como também acompanhar e 

escrever até o fim das provas.  

Com poucas horas para fazer a primeira notícia, recorri aos sites oficias da prova, 

o racing weekend e ao site da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting para 

recolher tudo o que precisava. Tive uma preciosa ajuda de um dos pilotos da prova, que 

me auxiliou com informações que foram essenciais para polir algumas arestas. A primeira 

notícia então que saiu sobre o evento foi no dia 15 de novembro– “Braga recebe penúltima 

prova do Nacional de Turismo” - (Apêndice 3). Dia 17, que representava o fim do Braga 

Racing Wekeend dou como concluída esta “cobertura” do evento e encerro com – 

“Drobradinha deixa Pedro Salvador à beira do título” - (Apêndice 4). 

Poucos dias depois, 22 de setembro, fui desafiada por um dos jornalistas da secção de 

desporto, Ricardo Cruz, para acompanhá-lo ao Europeu de Karaté que seria realizado em 

Matosinhos. 

Inicialmente numa reportagem em que saia apenas como acompanhante do 

jornalista, veio a transformar-se numa reportagem de ambos.  A mudança deu-se logo 

quando cheguei ao recinto, o entusiasmo deu-me vontade de arriscar e pedi ao jornalista 

que me desse a oportunidade de entrevistar alguns dos atletas internacionais que estavam 

a participar no campeonato, ao qual ele me deu toda a liberdade para seguir com o 

fotógrafo, com as entrevistas. Italianos, ingleses e ucranianos foram os meus escolhidos 

para me responderem a algumas perguntas, apesar da dificuldade em perceber os 

ucranianos consegui obter as respostas que procurava. Quando achei que já tinha o 

material necessário, procurei pelo jornalista que entrevistava os responsáveis pelo evento, 

o qual se mostrou satisfeito com o meu trabalho.  

Uma das coisas que mais tive presente nesta experiência do karaté foi o tempo 

limitado que tínhamos para construir a notícia. Terminámos o trabalho no terreno às 12:30 

e até às 17:00 horas, tinha que estar tudo pronto. Quando chegámos á redação procedi 

prontamente á tradução dos meus áudios para juntamente com o Ricardo Cruz fazermos 
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a notícia, que saiu na zona do ataque. O ataque era uma espécie de suplemento que sai 

todos os sábados, e que tem conteúdo exclusivo sobre desporto e todas as suas possíveis 

modalidades- “Maia recebe mais de 900 senseis e aprendizes do Goju-Ryu” - (Apêndice 

5). 

 

 2.3.2. Mês de outubro 

 

O mês de outubro foi um mês também pautado por muitas novidades. Os editores 

que sabiam do meu gosto pelo andebol começaram-me a dar tarefas relacionadas com a 

modalidade. A primeira foi sobre o jogo entre o ABC e Águas Santas, onde teria que 

acompanhar o encontro pela televisão e fazer as respetivas fichas técnicas, registar os 

amarelos, vermelhos, substituições e golos.  

Sempre que tinha jogos nacionais de andebol optava por ir buscar informações ao 

site da Federação Portuguesa de Andebol (portal.fpa.pt). Normalmente as fichas de jogo 

ficavam disponíveis neste portal uma hora antes do jogo, e às vezes publicavam noticias 

que podiam facilitar imenso o trabalho- “Bracarenses resolvem jogo nos sete metros” 

(Apêndice 6). 

Não muito distante, dia 25, deram-me a responsabilidade de ficar com a seleção 

portuguesa de andebol em masculinos que jogava para o campeonato europeu frente à 

Finlândia Uma vez mais, teria que fazer a mesma coisa que a notícia anterior, mas tive 

que ir ao site internacional do campeonato (eurohandball.com) para ter acesso às fichas 

de jogo. Servi-me do site da federação de andebol de Portugal e do site Eurohandball.com 

para ter acesso às respetivas fichas de jogo, árbitros, local de jogo e das restantes 

informações que me poderiam ajudar.  

Um dos desafios que me foi proposto foi ligar a três treinadores portugueses, 

nomeadamente Domingos Paciência, Manuel José e Manuel Machado. Tinha que lhes 

colocar apenas uma pergunta:” O facto de Modric ter ganho a gala do The Best pode 

representar o fim da era Ronaldo?”. Uma breve pergunta que me colocou nervosa durante 

as duas horas que tive de esperar até fazer as respetivas ligações. Contudo, quando dei 

por concluída a tarefa senti que tinha passado por mais um teste que me ajudou a crescer 

profissionalmente.  
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2.3.3. O mês de novembro  

 

Já em novembro, fiz pela primeira vez uma ficha de jogo no local do jogo. 

Desloquei-me até Ramalde para ver o jogo entre o Boavista e o Freamunde, o único 

objetivo era conseguir as fichas de jogo de ambas as equipas antes de começar o encontro 

e registar os golos, substituições e cartões. Na teoria parecia fácil, mas ao chegar ao local 

deparei-me logo com alguns entraves. Começando pela dificuldade que tive em conseguir 

chegar aos representantes de cada uma das equipas para me poderem dar as fichas de 

jogo.  

Depois de falar com algumas pessoas, consegui o que pretendia e dirigi-me á 

tribuna para continuar o meu trabalho.  A parte mais difícil que se seguiu foi conseguir 

cronometrar o jogo desde o apito do árbitro, para conseguir tirar os tempos quando deveria 

fazê-lo, uma vez que essa informação não estava em nenhum sítio do campo. No fim, o 

objetivo foi realizado com sucesso e fiz a ficha de jogo sem qualquer erro. 

No mesmo mês fui pela primeira vez a uma conferência de imprensa no estádio 

do Bessa, para a antevisão do jogo de futebol do Boavista frente ao Vitória de Guimarães. 

Logo que Jorge Simão, treinador do Boavista, entrou na sala, criou-se um certo tumultuo 

entre os jornalistas, que se deslocaram até a mesa para colocarem os seus telemóveis para 

gravar. Eu segui o exemplo, mas apesar de saber que tudo o que ele dissesse ia ficar 

registado, tinha algum receio que algo na gravação não ficasse bem, ou que eu perdesse 

as gravações, então optei por ir apontando as coisas mais relevantes daquilo que dizia- 

“Jorge Simão quer voltar ao caminho dos triunfos” - (Apêndice 7). 

Certo dia, estava na redação e estava-me incumbida a tarefa de escrever uma 

notícia sobre um jogo de andebol. Ao fazer a ficha de jogo, reparei que o sobrenome das 

árbitras era o mesmo; a partir daí, com a minha curiosidade instalada decidi fazer alguns 

contactos e descobri que eram a primeira dupla feminina a chegar a internacionais, com 

uma ampla experiência no mundo do andebol. Não demorei a passar essa informação aos 

editores, que se mostraram interessados em fazer uma entrevista com elas. O passo 

seguinte foi arranjar o contacto das irmãs e marcar a entrevista. Foi das tarefas que me 

deu mais satisfação, pelo facto de ter sido eu a impulsionar a notícia, e por ter conseguido 
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com que a minha notícia fosse para a capa do jornal desse dia- “Gémeas Sá dão cartas no 

mundo da arbitragem” - (Apêndice 8) 

 

Na minha última semana de estágio, dia 28 de novembro, deram-me aquele que 

foi o fechar do meu capítulo no JN com chave de ouro. O meu editor queria que eu fosse 

pelas ruas da Ribeira, em busca dos adeptos do Schalke 04 que iriam jogar contra o Porto, 

para a Liga dos Campeões no dia seguinte. Fui acompanhada por uma jornalista do JN 

direto e um fotografo. Logo que cheguei ao local identifiquei um grupo de alemãs e 

quanto mais procurava pelas ruas, mais grupos de adeptos encontrava.  

Foi uma tarefa que se delineou fácil, até porque os alemães estão prontamente 

dispostos a serem entrevistados. Em menos de uma hora, consegui recolher todas as 

entrevistas que considerei importantes para fazer a minha peça. - “Adeptos do Schalke 

invadem as ruas da Ribeira” - (Apêndice 9). A reportagem também está em formato 

digital, no JN direto.  

 

 

2.4 Análise quantitativa 

 

Durante os três meses na redação do Jornal de Notícias, tive sempre a liberdade 

para realizar inúmeros trabalhos de diversas modalidades do mundo do desporto. Os 

editores da secção deram-me desde o primeiro dia “asas para voar” e desta forma 

consegui ter a oportunidade de desafiar as minhas próprias capacidades. O objetivo era 

aprender com os meus erros e tentar, a cada dia, fazer mais e melhor. 
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Figura 1- Gráfico com as unidades de texto produzidas durante o período de estágio 

 

Através do gráfico 1, é possível observar que no total, produzi ao longo do estágio 

78 unidades de textos entre setembro e o fim de novembro. No volume total referido 

anteriormente, estão inseridas: as notícias, breves, antevisões de jogos e fichas de jogo, 

que serão analisadas mais em profundidade no decorrer deste relatório. 

O mês de novembro para além de carregar a pressão de ser o último período de 

estágio, abarcou igualmente um grande número de desafios e oportunidades. Motivo pelo 

qual se verifica que foi o mês mais produtivo a nível quantitativo, com 49% do volume 

total de unidades de texto que equivale a 38 unidades de texto. 

Em contraste, em outubro registou-se apenas 19% (15 unidades de texto) do 

volume total, representando o mês com o valor mais baixo dos três. Foi o único mês em 

que passei alguns dias sem trabalho algum; nesses períodos parados aproveitava para 

ajudar alguns jornalistas no que precisassem e observava o trabalho realizado pelos 

mesmos. A inércia do mês pode-se explicar pelo facto de as páginas reservadas para a 

secção de desporto estarem envoltas, na sua grande maioria, em polémicas e assuntos que 

preencheram as páginas da secção. 

 Entre eles, a Liga dos Campeões; a polémica em volta da acusação de Cristiano 

Ronaldo; a Liga das Nações, com Portugal a conseguir ficar na final four; e o caso E-

setembro; 25; 
32%

outubro; 15; 
19%

novembro; 38; 
49%

setembro outubro novembro
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toupeira, foram os temas que se destacaram em outubro e que, dado o carácter de 

importância dos assuntos, os estagiários não podiam tratar este tipo de assunto, 

resumindo-se o meu trabalho a breves e noticias com baixo número de caracteres. 

No prelúdio do meu trabalho na secção foi percetível que havia muito trabalho a 

fazer, e desde o primeiro dia foram-me destinadas tarefas a realizar. Consistiu então em 

32% do volume total, representando assim o segundo mês com maior volume de unidades 

de texto, que se refere a 25 no total. 

 

 

 

 

Figura 2- Gráfico com as unidades de texto pelas diferentes categorias. 

 

De forma a detalhar as unidades de texto mencionadas anteriormente, dividi por 

cada mês: “Breves”, “Notícia”, “Antevisão” e “Ficha de jogo”.  Desta forma verificamos 

que o número de breves em todos os meses é sempre mais elevado do que as restantes 

categorias, com pico mais alto no mês de novembro. Este facto justifica-se, uma vez que, 

normalmente os estagiários ficam responsáveis pelas breves da secção, também por 
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conter um menor número de caracteres relativamente aos restantes espaços que 

encontramos no jornal. 

No que diz respeito a “Notícias”, setembro teve o maior destaque, contabilizando 

um total de oito. Em novembro tive oportunidade de fazer uma “Ficha de jogo”, tendo 

que me deslocar ao local para realizar o trabalho. Em setembro já tinha realizado uma 

“Antevisão de jogo”, onde tive que falar de ambas as perspetivas das equipas. 

 

 

 

Figura 3- Gráfico com as unidades de texto divididas por Modalidades 

 

  Para consolidar de forma mais clara as informações, e dado que se trata de uma 

secção de desporto, considerei importante dividir por modalidades o conjunto das 

unidades de texto redigidas, a fim de compreender qual foi a categoria mais dominante 

em cada um dos três meses. De referir que, foi utilizado o “Não aplicável” para todas as 

notícias que não abordam nenhuma modalidade em específico, constituindo-se assim 

notícias com assuntos não-desportivos.  
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O ciclismo foi o primeiro desafio dado pelos editores, sendo que tive de 

acompanhar a La Vuelta, que representa a volta à Espanha em bicicleta, que decorreu 

durante o mês de setembro. Isso justifica o grande número de notícias sobre a modalidade 

nesse período.  

Em outubro, o futebol destacou-se relativamente aos outros. Sendo que, muitas 

unidades de texto, em grande parte “Breves” foram sobre o futebol.  

Já em novembro, destaque para o atletismo que registou um maior número de 

unidades de texto logo abaixo, sem muita discrepância de valores, o “Judo”, o “Ténis” e 

o “Ciclismo” também estiveram em realce. 

 

2.5- Considerações sobre o estágio  

 

Três meses, foi o período de tempo ideal para conseguir ter uma ideia, de forma 

mais clara, de como seguia e em que parâmetros se constrói, atualmente, o jornalismo 

desportivo. É inegável que o mundo do deporto, em especial o futebol, gera e move muito 

dinheiro e tem um grande peso na vida de muitas pessoas, e como tal, aprendi que a forma 

como um jornalista leva a informação ao público requer um cuidado maior no futebol do 

que em qualquer outra modalidade, uma vez que incita um misto de emoções. 

Apercebi-me desde cedo que o futebol, no Jornal de Notícias, usufruía de uma 

especial atenção, tanto que as primeiras páginas da secção de desporto eram destinadas 

normalmente aos “três grandes” do futebol português: Benfica, Porto e Sporting.  

O futebol é sem dúvida o desporto “rei” das redações de desporto, com os três grandes do 

futebol português- Benfica, Porto e Sporting- a abrirem sempre as primeiras páginas 

destinadas ao desporto. As outas modalidades, normalmente, ficavam com espaços mais 

pequenos, com um número de caracteres muito mais reduzido. 

No que concerne a outras modalidades, existia sempre a preocupação por parte do 

jornal em informar sobre competições desportivas, resultados e classificações que fossem 

importantes, nomeadamente para leitores amantes das diferentes modalidades. Aqui, era 

óbvia a necessidade de tentar chegar ao máximo de pessoas possíveis, ponto assente para 

qualquer jornal generalista atual. 
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A preocupação com os títulos das notícias era constante. Os editores alteravam 

geralmente todos os títulos na hora de verificação das notícias. O processo era recorrente, 

e o intuito é fazer com que a ligação entre as palavras causasse interesse no ato de leitura. 

Seguindo a linha de ideia de captar o nosso leitor, dei por mim muitas vezes, a 

escrever notícias que não pertenciam diretamente ao núcleo daquilo que considerava ser 

a linha desportiva. Eram utilizadas informações extra-desportivas, como casos da vida 

íntima e pessoal dos diferentes protagonistas desportivos, sejam eles atletas, treinadores 

e até mesmo dirigentes. 

Foi através desse mesmo assunto, que surgiu o tema central do presente relatório 

de estágio, pela necessidade de entender se realmente existia ou não uma abundância de 

assuntos não-desportivos, em relação aos desportivos, no caso do Jornal de Notícias. 

Aprendi que o jornalismo atual é escravo da rapidez.  O importante é ser o 

primeiro a dar a chegar às pessoas. As notícias de última hora têm que ser difundidas com 

rapidez e eficácia. 

A pressão da parte do online era obvia, e fazia-se sentir por toda a redação. 

Contudo, como não tive nenhum tipo de trabalho feito para a plataforma online, não 

consegui verificar pessoalmente o impacto das notícias no mundo online, dos 

comentários, e da rapidez em entender a posição de cada pessoa através dos seus 

comentários. 
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Capítulo 3. A presença de assuntos não desportivos na secção 

de desporto: O caso do JN 

 

3.1- Metodologia  

 

De forma a procurar resposta à pergunta de partida colocada no presente estudo 

de caso, foi realizada uma análise de conteúdo quantitativa e qualitativa, através de 

grelhas de análise. O objeto de estudo foram todas as notícias publicadas na secção de 

Desporto do JN nos meses de outubro e novembro e 2018. Selecionei este período de 

análise, porque foi nestes meses de estágio que saíram mais notícias de temas 

interessantes para o estudo, que pudessem dar mais consistência ao trabalho, a nível 

estatístico. 

A grelha de análise foi dividida por dias, sendo que havia sempre um dia por 

semana que não conseguia guardar o jornal desta forma, em 7 dias, há a análise de 6. A 

grelha encontra-se separada em segmentos referentes ao meu estudo de caso, 

nomeadamente:  

• Foram considerados os dez valores-notícia apresentados por Nelson 

Traquina (2007) - (Notoriedade; Morte; Proximidade; Relevância; 

Novidade; Tempo; Notabilidade; Inesperado; Conflito/Controvérsia; 

Escândalo).  

• Géneros Jornalísticos- Notícia (neste género, e dado o objetivo definido na 

minha pergunta de partida, tornou-se crucial subdividir a notícia por: 

Notícia (Resultados) e Notícia (Classificação). Os resultados são 

referentes a tudo aquilo que foi publicado nos jornais, sobre resultados de 

jogos; e as classificações, tal como o nome indica, junta todas as notícias 

referentes a classificações de equipas, atletas, etc. Para além do género 

notícia, foram também considerados para a análise os seguintes géneros: 

artigo; editorial; comentário; entrevista; ficha de jogo; reportagem e 

crónica. 

• Protagonistas das notícias- Atletas; Treinadores; Dirigentes; Clubes e 

Outros. 
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• Assuntos das Notícias- Neste ponto foi analisado se o tema de cada notícia 

era: Não-desportivo ou desportivo. Sendo que assuntos não-desportivos 

referem-se a todas as publicações que saíram nas páginas de desporto do 

jornal, e onde o seu conteúdo não seja correspondente a temas de cariz 

desportivo. São todas as notícias que se concentrem na vida 

extradesportiva de um determinado protagonista desportivo, e não na sua 

linha desportiva. 

 

Após a recolha de dados, foi imperativo fazer algumas perguntas a quatro 

jornalistas da secção de desporto do Jornal de Notícias, todos eles com diferentes tempos 

de “casa”. O objetivo foi perceber como mudam as opiniões dos vários jornalistas, das 

diferentes “gerações” jornalísticas, relativamente à presença cada vez mais frequente de 

assuntos não-desportivos nas páginas do jornal. 

Desta forma, e recolhidos todos os dados anteriormente referidos, teremos dados 

suficientemente sólidos para responder à pergunta de partida deste estudo:  

 

“Será que existe uma hegemonia de assuntos não desportivos na secção/páginas de 

desporto do JN?’ 

 

As hipóteses colocadas foram: 

 

H1:  O Jornal de Notícias, durante os meses de outubro e novembro de 2018, publicou 

nas páginas de desporto um número de notícias de cariz não desportivo superior às de 

desporto. 

H2: Os temas noticiados sobre os diversos protagonistas desportivos foram, 

maioritariamente, relacionados com assuntos desportivos. 

H3: Notícias sobre resultados/classificações e fichas de jogo destacaram-se em relação a 

outros assuntos desportivos 
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Dia  Valor-notícia Género 

Jornalístico 

Protagonista 

Desportivo 

Assunto da 

Notícia 

Tabela 1- Representação da tabela de análise. 

 

 

3.2- Análise e Discussão dos Resultados 

 

Neste subcapítulo vamos analisar todos os dados que foram recolhidos nas nossas 

grelhas de análise que se encontram em anexo (Apêndice 10 e 11). Iniciamos a análise 

com o primeiro segmento, que são os valores-notícia correspondentes ao mês de outubro 

de 2018. 

 

 

Figura 4- Gráfico com os valores-notícia da secção de desporto referentes ao mês de outubro 

 

No mês de outubro, representado no figura 4, é fácil identificar que o valor-notícia 

“Notoriedade”, obteve muito mais destaque o que os restantes valores-notícia, com um 

total de 146 notícias, ou seja, houve no mês de outubro um grande volume de notícias que 
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deram destaque a determinados protagonistas desportivos, pelo facto de ser e representar 

importância no meio onde está inserido.  

Logo atrás, mas com um número muito menor, encontra-se o valor-notícia 

“Relevância”, com 83 notícias e não muito distante o valor-notícia “Proximidade”. Dos 

onze valores-notícias selecionados para este trabalho, estes foram os três que mais se 

destacaram de entre todos. A “Morte”; o “Inesperado”, a “Novidade”, o “Escândalo” e o 

“Conflito/Controvérsia” obtiveram o menor número de notícias.   

 

Figura 5- Gráfico com os valores-notícia da secção de desporto referentes ao mês de novembro 

 

No mês de novembro, o cenário é semelhante ao anterior, sendo que, o valor-

notícia “Notoriedade”, volta a ser o que tem maior número de notícias publicadas, com 

130. Novamente a “Relevância” segue em segundo lugar, com 85; a “Proximidade” e a 

“Notabilidade” logo a seguir, mas com números muito inferiores ao da “Notoriedade”. O 

“Inesperado”, “Tempo”, “Novidade”, “Conflito/Controvérsia”, “Escândalo” e “Morte” 

apresentam-se como os valores mais baixos desta análise, sendo o “Inesperado” e a 

“Morte” nulos.  
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Figura 6- Gráfico com os géneros Jornalísticos da secção de desporto referentes ao mês de outubro 

 

No que diz respeito aos géneros jornalísticos, no mês de outubro percebemos com 

clara percentagem que as “Notícias (Restantes)”, que compreendem todas as publicações 

da secção de desporto que não contenham qualquer tipo de resultados e classificações, 

obtiveram um total de 143, apresentando-se como o principal destaque de outubro no que 

concerne aos géneros jornalísticos. Logo a seguir está “Notícias (Classificações)”, com 

107, e, em terceiro as “Notícias (Resultados)”, com 102.  

Assim, conseguimos dizer que as Notícias, na sua globalidade, ultrapassaram com 

larga margem o resto dos géneros jornalísticos. A “Ficha de Jogo” segue logo depois com 

54 notícias e a “Entrevista” logo a baixo com 21. “Reportagem” com 5 e “Artigo” com 5. 

O editorial e a Crónica não obtiveram qualquer notícia durante o referido mês.  
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Figura 7- Gráfico com os géneros Jornalísticos da secção de desporto referentes ao mês de 

novembro 

 

No mês de novembro o cenário altera-se ligeiramente, e “Notícias (Resultados)” 

passa a ganhar um maior destaque em relação a todos os outros, totalizando 141 notícias. 

Isto deve-se, em grande número, aos jogos distritais que ocorreram neste mês, com 

especial incidência para o fim de semana. Em segundo encontra-se “Notícias (Restantes)” 

e em terceiro “Notícias (Classificações)”, com 101 e 53, respetivamente.  O “Editorial” e 

a “Crónica” voltam a ser nulos. A “Entrevista” sobe um pouco em relação ao mês anterior, 

agora com 30 notícias. Já a “Ficha de Jogo” desce para 31 notícias.  
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Figura 8- Gráfico com o total de Géneros Jornalísticos referentes ao mês de outubro e novembro. 

 

Em outubro e novembro de 2018, tal como indica a figura 8., o total de notícias 

referentes a “Resultados/Classificações/Ficha de Jogo” foi superior aos “Restantes 

Géneros Jornalísticos”. Em outubro os “Resultados/Classificações/Ficha de Jogo” 

somaram 263 publicações, enquanto que os restantes géneros totalizaram 177 notícias. 

 O mesmo ocorre em novembro, onde os géneros jornalísticos referentes a 

“Notícias (Resultados)”; “Notícias (Classificações)” e “Fichas de jogo”, atingiram um 

volume total de 225, ultrapassando com uma grande margem de diferença, do volume 

total dos restantes géneros.  

Estes dados permitem comprovar a hipótese três do estudo de caso: “Notícias 

sobre Resultados/Classificações/Ficha de Jogo destacaram-se em relação a outros 

assuntos desportivos”. Aqui verificamos, realmente, que as notícias sobre resultados, 

classificações e fichas de jogo destacaram-se durante todo o período de análise, em 

relação aos restantes.  
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Figura 9- Gráfico com o total de publicações referentes aos protagonistas desportivos no mês de outubro. 

 

Passando ao quarto e penúltimo ponto da grelha de análise, que se refere aos 

protagonistas desportivos que estiveram em destaque nas diferentes publicações, durante 

o mês de outubro, identificamos rapidamente pela figura 9., que “Atletas” e “Clube” 

foram os mais noticiados como principais protagonistas. Sendo que o “Atleta” totalizou 

162 publicações, e o “Clube” obteve 159 notícias, valores muito próximos. Em terceiro, 

está “Treinador”, com 84 publicações. Por fim, “Dirigente” e “Outro” foram os atores 

desportivos com menos destaque, com 12 e 23, respetivamente. 
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Figura 10- Gráfico com o total de publicações referentes aos protagonistas desportivos no mês de 

novembro. 

 

Com um cenário muito semelhante ao do mês de outubro, encontramos o “Clube” 

e o “Atleta” novamente como principais destaques. Contudo, o “Clube” passa a ocupar o 

primeiro lugar, com 169 publicações. Já o “Atleta” baixa no seu valor total de notícias, 

para as 133 publicações. O protagonista “Treinador” tende a decair de um mês para outro, 

visto que baixou para as 48 publicações. “Dirigentes” e “Outros” mantiveram os valores 

baixos, sendo considerados os menos destacados a nível de protagonistas desportivos, nas 

páginas da secção de desporto do Jornal de Notícias. 
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Figura 11- Gráfico com os assuntos com os protagonistas desportivos no mês de outubro 

 

 

Figura 12- Gráfico com os assuntos com os protagonistas desportivos no mês de novembro 

 

De acordo com os dados das figuras 11. e 12., é possível aferir que, nos meses de 

outubro e novembro, houve realmente um volume muito mais elevado de notícias com 

assuntos desportivos referentes aos protagonistas desportivos, sendo que as notícias com 

assuntos não-desportivos acabaram por apresentar valores bastante abaixo do desportivo.  
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Após esta avaliação temos então condições suficientes para aferir que a hipótese 

dois é verificada, uma vez que os temas noticiados sobre os diversos protagonistas 

desportivos foram, maioritariamente, relacionados com assuntos desportivos.  

 

 

 

Figura 13- Gráfico do mês de outubro/novembro referente ao total de publicações de assuntos 

desportivos e não-desportivos. 

 

No último ponto da nossa grelha encontramos aquilo que é um dos pontos mais 

importantes do nosso estudo de caso, visto que com a referida análise conseguimos 

começar a dar resposta à pergunta de partida que deu início a todo este estudo de caso.  

É então importante referir que “Assuntos Desportivos” referem-se a todas e 

qualquer publicação nas páginas da secção desportiva do JN, que tenha no seu conteúdo 

material com ligação ao mundo desportivo, àquilo que é o “sumo” do desporto, quer se 

refira a resultados de jogos, como a antevisões, como ao Mercado de transferências, 

Classificações e outros assuntos que digam respeito ao desporto. 

Já os assuntos não-desportivos somam todas as publicações que saem daquilo que 

é desporto, nomeadamente a vida privada e íntima dos protagonistas desportivos, bem 

como situações e episódios extradesportivos e que se desconectam da baliza de assuntos 

desportivos. 
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No mês de outubro, no que se refere às publicações sobre assuntos desportivos, 

contabilizamos um total de 399, o que ultrapassa em larga escala; aquilo que se considera 

assuntos não-desportivas, que totalizaram apenas 41 publicações.  

No que diz respeito ao mês de novembro, os “Assuntos Desportivos” são 

novamente o destaque, contabilizando 327 publicações. Muito atrás estão os “Assuntos 

Não-desportivos”, com 39 publicações.  

Com os dados obtidos neste ponto, foram criadas condições para conseguir 

responder à hipótese um: “O Jornal de Notícias, durante os meses de outubro e novembro 

de 2018, publicou nas páginas de desporto um número de notícias de cariz não desportivo 

superior às de desporto”. A hipótese não é verificada, uma vez que, de acordo com os 

dados obtidos na grelha de análise foi comprovado que durante outubro e novembro de 

2018, o JN publicou nas páginas de desporto, um número de notícias de cariz desportivo 

muito superior ao das não-desportivas. 

Em suma, e a partir de todos os dados obtidos nas grelhas, é possível encontrarmos 

algumas conclusões que serão apresentadas mais à frente nas considerações finais.  

 

3.3. Entrevistas a Jornalistas da Secção de Desporto 

 

A fim de tentar encontrar uma solidez no material recolhido, procedeu-se a quatro 

entrevistas, a jornalistas selecionados por mim, cada um deles com diferentes tempos de 

jornalismo, a fim de entender de que forma mudam as opiniões sobre o tema “assuntos 

desportivos” e “assuntos não-desportivos”, de acordo com cada uma das diferentes 

gerações jornalísticas. Dos entrevistados, um deles preferiu manter o anonimato, sendo 

que irá ser referenciado na análise como “Jornalista Recente”.  

Os entrevistados foram: 

- Jornalista da secção de desporto do JN, com cerca de 20 anos de atividade 

jornalística- João Faria; 

-Jornalista da secção de desporto do JN, com cerca de 15 anos de experiência 

jornalística- Arnaldo Martins;  
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-Jornalista da secção de desporto do JN, com poucos anos de atividade jornalística, 

cerca de 3 anos. 

- Editor-chefe da secção de desporto do JN, com cerca de 11 anos de jornalismo- 

Norberto Lopes  

 

   As perguntas e respostas completas, encontram-se em anexo (Apêndice 12), uma 

vez que para o estudo de caso vou apenas utilizar os pontos fulcrais que sirvam para cruzar 

com as informações obtidas no ponto anterior.  

Após todos os dados previamente analisados, chegou a altura de tentar consolidar 

conhecimentos e esclarecer algumas dúvidas, através das respostas dos profissionais. 

Assim, existem dois pontos que são necessários esclarecer:  

1. Os assuntos desportivos aparecem em larga escala, se comparados com os 

assuntos não-desportivos. Contudo, ainda assim, aparecem nas páginas de 

desporto assuntos de cariz não desportivo. Qual o intuito de uma secção de 

desporto utilizar assuntos não-desportivos? 

2. O jornalismo desportivo precisa lançar conteúdos não-desportivos para chegar ao 

público? Tem tudo a ver com as audiências? 

 

Norberto Lopes, editor-chefe da secção de desporto do Jornal de Notícias, afirma com 

certeza que não tem a ver com captar ou tentar captar o público, mas com a necessidade 

de abranger o mais possível, conferindo uma visão alargada ao leitor sobre um certo 

assunto desportivo é preciso ir muito além do óbvio. Afirma que: 

 

Num mercado feroz e marcado por uma forte concorrência, as audiências 

assumem um papel importante e orientador sobre o conteúdo das notícias, sobretudo no 

online em que essa audiência é facilmente quantificada. Isso significa que existe uma 

preocupação para que o conteúdo da notícia possa captar audiências, que são muito 

importantes num mercado em que as vendas dos jornais caem e o online se assume como 

uma ferramenta de vitalidade.  
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Relativamente aos assuntos desportivos e não-desportivos nas páginas do Jornal de 

Notícias, especificamente nas páginas de desporto que são contaminadas com assuntos 

não desportivos, confirma que ambos os conteúdos estão misturados, contudo sublinha 

que:   

Não é uma questão de contaminação. O desporto é um leque muito mais 

aberto do que aquilo que as pessoas podem pensar e não aborda apenas o 

fenómeno desportivo na perspetiva mais pura e dura. O jornalismo desportivo 

não está contaminado pelas polémicas, o desporto, isso sim, é que infelizmente 

está contaminado por essas mesmas polémicas, que têm de ser devidamente 

contadas e explicadas 

 

Já pelas palavras de uma jornalista “recente” com poucos anos de experiência 

jornalística, um jornal, para além de informar, tem que vender, e, por isso mesmo, tem 

que se adaptar áquilo que pede o público.  

Arnaldo Martins, jornalista da secção de desporto do JN, com cerca de 20 anos de 

jornalismo, afirma que tem de haver uma diversidade de assuntos em desporto; só assim 

pode subsistir hoje em dia o jornalismo: 

 

As audiências falam mais alto e isso obriga a que os conteúdos sejam, cada vez 

mais, diversificados. O que há uns anos atrás não era notícia agora passou a ser. 

As novas tecnologias determinaram um novo rumo e novos critérios editoriais.  

As redes sociais vieram acentuar ainda mais esse fator. Um post da Georgina 

Rodriguez, no Instagram, é tão ou mais importante que uma notícia sobre o 

Cristiano Ronaldo. 

 

João Faria, jornalista na secção de desporto do JN, com mais de 20 anos de 

jornalismo, diz que hoje em dia os jornais seguem menos as suas ideologias, e tendem a 

fixar-se em números, criando noticias mais acessíveis ao público, menos trabalhadas e 

com grande impacto. Sublinha que: “Como os dados das audiências chegam cada vez 

mais rapidamente é fácil ir correspondendo à “onda” das maiorias”. Para Faria, no 

jornalismo desportivo é preciso procurar além do óbvio, é preciso captar o público:  
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num ângulo de abordagem que possa ser diferente dos restantes meios. Com a 

ligação cada vez maior entre assuntos de diferentes áreas, a multiplicação de 

temáticas surge com naturalidade. As pessoas gostam disso e com as redes sociais 

essa tendência generalizou-se. O jornalismo desportivo está com dificuldades 

para impor trabalhos de maior profundidade e complexidade. A polémica vende 

e a crise na imprensa obriga muitas vezes a pensar em privilegiar uma boa 

confusão em detrimento de uma história de vida que até pode ser rica, mas que 

não tem sangue. 

 

 

É interessante perceber que, nas diferentes gerações jornalísticas aqui 

apresentadas, existem algumas formas de pensamento que se alteram, nomeadamente no 

que diz respeito ao público e às audiências. Contudo, é consensual o facto de as audiências 

representarem um papel fulcral na vida do jornalismo, sendo que todos concordam que é 

preciso ir muito além do obvio. É igualmente ponto assente para todos, que o online veio 

alterar completamente a perceção das pessoas relativamente às notícias. 

No que diz respeito à mistura que se assiste entre assuntos desportivos e não-

desportivos, a maioria afirma que não a veem como uma contaminação, tal como sublinha 

o editor-chefe do JN, Norberto Lopes: “quem está contaminado não é o jornalismo, é o 

desporto, e pelas polémicas que o envolvem”. 
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4.Conclusão  

 

A mistura cada vez mais notável entre os assuntos desportivos e não-desportivos 

é, e será, cada vez mais algo a ter em conta no jornalismo de desporto. As audiências 

acabam sempre por falar mais alto, o que obriga a uma mudança de conteúdos para que 

estes sejam cada vez mais diversificados. As novas tecnologias fizeram com que o 

jornalismo acabasse por seguir um rumo com novos critérios editoriais, sendo que não 

abandona, contudo, aquilo que é a forma de fazer e criar jornalismo. 

Assim, e após todo o estudo e análise dos dados recolhidos, conseguimos obter as 

respostas que eram pretendidas. Em primeiro lugar, a hipótese um do estudo de caso: “O 

Jornal de Notícias, durante os meses de outubro e novembro, publicou nas páginas de 

desporto um número de notícias de cariz não-desportivo superior às de desporto”, não foi 

verificada, consistindo na única; das três hipóteses referenciadas que não era verdadeira. 

Contudo, aferimos então a partir daqui que realmente o Jornal de Notícias, nos meses 

selecionados, publicou nas páginas de desporto do JN; um número superior de notícias 

com assuntos desportivos, que era no fundo aquilo a que procurávamos chegar.  

A segunda hipótese: “Os temas noticiados sobre os diversos protagonistas 

desportivos foram, maioritariamente, relacionados com assuntos desportivos”, aqui a 

hipótese foi corroborada, sendo que a grande maioria do volume de notícias com 

protagonistas desportivos, que foram publicados eram de cariz desportivo.  

A terceira e última hipótese:” Notícias sobre resultados/classificações e fichas de 

jogo destacaram-se em relação a outros assuntos desportivos”. Uma vez mais, foi dada 

como verdadeira, sendo que notícias sobre resultados/classificações e fichas de jogos 

obtiveram valores superiores às restantes.  

Com as três hipóteses postas à prova, podemos então dar resposta à pergunta que deu 

início a todo este estudo: “Será que existe uma hegemonia de assuntos não desportivos 

na secção/páginas de desporto do JN’?”. A resposta é não, sendo que; os assuntos 

desportivos estão completamente na linha da frente, no que diz respeito aos temas das 

notícias e todas as publicações. Acontece, porém, alguma mistura entre notícias de cariz 

não-desportivo, que, de acordo com o que foi apurado junto do editor-chefe da secção de 
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desporto do JN, é essencial, uma vez que o jornalismo atual não pode ser apenas dados 

concretos, é necessário algo mais. 

O tempo que passei no Jornal de Notícias, experienciando cada instante dentro da 

redação, tornou-se vital para entender que o jornalismo e o desporto constroem-se, 

atualmente, entre balizas muito mais abrangentes e complexas do que aquilo que pensava.  

O futebol apesar de ser, inevitavelmente, o desporto rei da secção de desporto do 

JN, e mesmo dentro de um país, onde há uma escassez de cultura desportiva, entendi que 

a redação tem uma perseverante preocupação com as diversas modalidades do mundo 

desportivo. 

O jornalismo atual é rapidez e eficácia, o interesse de chegar às pessoas antes dos 

demais jornais é imperativo. Contudo, esses tipos de objetivos institucionais levam a que 

conteúdo e produto final, sejam muitas das vezes, marcados pelo pouco rigor jornalístico. 

Os avanços tecnológicos desafiaram para uma alteração no que diz respeito ao 

panorama dos assuntos que são tratados nas editorias de desporto. Muitas vezes, resultado 

daquilo que o público atual exige. O jornalismo desportivo acabou por alargar o leque de 

opções e temáticas, e, por isso mesmo, vive em busca de novos assuntos que possam 

incutir algo de novo ao jornalismo desportivo. 

Tenho consciência de que os resultados obtidos, neste estudo de caso, não 

caracterizam a secção de desporto do Jornal de Notícias, uma vez que, existe uma 

constante alteração no panorama jornalístico.  

Deste modo, a análise de conteúdo que foi realizada, sobre a presença de assuntos 

não-desportivos nas páginas da secção de desporto de JN, poderá ser um estudo 

interessante para outros autores o desenvolverem, cobrindo algumas lacunas que este 

possa vir a ter. 

Seria interessante num futuro próximo, realizar um estudo de caso de forma a perceber e 

conseguir apurar, se com a evolução dos meses ou até anos, o Jornal de Notícias, tende a 

publicar um maior ou menor número de notícias com assuntos não-desportivos, na 

editoria de desporto, comparando os resultados obtidos com o deste estudo. 
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Apêndice 1- Notícia publicada durante o estágio, no dia 05/09/2018- “Mourinho paga 

dois milhões ao Fisco”. 
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Apêndice 2- Notícia publicada durante o estágio, no dia 10/09/2018- “Braga domina 

leoas e conquista Supertaça” 
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Apêndice 3- Notícia publicada durante o estágio, no dia 15/09/2018- “Braga recebe 

penúltima prova do Nacional de Turismo” 

 

 

 

Apêndice 4- Notícia publicada durante o estágio, no dia 17/09/2018- “Drobradinha deixa 

Pedro Salvador à beira do título” 
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Apêndice 5- Notícia publicada durante o estágio, no dia 22/09/2018- “Maia recebe mais de 

900 senseis e aprendizes do Goju-Ryu” 
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Apêndice 6 - Notícia publicada durante o estágio, no dia 25/10/2018- “Bracarenses resolvem 

jogo nos sete metros” 
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Apêndice 7- Notícia publicada durante o estágio, no dia 11/11/2018- “Jorge Simão quer 

voltar ao caminho dos triunfos” 
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Apêndice 8- Notícia publicada durante o estágio, no dia 14/11/2018- “Gémeas Sá dão cartas 

no mundo da arbitragem” 
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Apêndice 9- Notícia publicada durante o estágio, no dia 27/11/2018- “Adeptos do Schalke 

invadem as ruas da Ribeira” 
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Apêndice 10- Grelha de análise de conteúdo, mês de outubro. 
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Dia  Valor-Notícia Géneros Jornalísticos Protagonistas das 

Notícias 

Assunto da Notícia 

2 Notoriedade  

 

Notícia 

 

Clube 

 

Desportivo 

 

Notabilidade Notícia 

 

Treinador 

 

Desportivo 

 

Notoriedade Notícias (Resultados) Atleta Desportivo 

Proximidade Notícia 

 

Clube Desportivo 

Notoriedade Ficha de Jogo 

 

Atleta 

 

Desportivo 

 

Proximidade Notícia (Classificação) 

 

Treinador 

 

Não-desportivo 

Notoriedade Notícia (Classificação) Atleta Desportivo 

Tempo 

 

Notícia 

 

Clube Desportivo 

Proximidade Notícia (Classificação) Outro Desportivo 

Notabilidade 

 

Notícia 

 

Atleta Desportivo 

Tempo 

 

Ficha de Jogo Outro Desportivo 

Proximidade Reportagem Atleta Desportivo 

3 Notabilidade Notícia 

 

Atleta  

 

Desportivo 

 

Notoriedade Notícia (Classificação) Outro Desportivo 

Notoriedade Entrevista  Treinador 

 

Desportivo 

 

Notabilidade 

 

Ficha de Jogo 

 

Treinador  

 

Desportivo 

 

Proximidade  

 

Notícia (Classificação) 

 

Clube 

 

Desportivo 

 

Notabilidade Notícia (Classificação)  

 

Clube 

 

Desportivo 

Relevância Notícia (Classificação)  Atleta Desportivo 

Notabilidade Notícia (Resultado) 

 

Clube Desportivo 

Tempo 

 

Ficha de Jogo Outro Desportivo 

Proximidade Notícia (Classificação) Outro Desportivo 
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Notoriedade Notícia 

 

Clube Desportivo 

4 Tempo 

 

Notícia 

 

Clube Desportivo 

Notoriedade Notícia (Resultado) Clube Desportivo   

Relevância Ficha de Jogo Treinador Desportivo 

Notoriedade 

 

Notícia Atleta Desportivo 

Conflito/ Controvérsia Notícia Outro Desportivo 

Notoriedade Notícia (Resultado) Treinador Desportivo 

Notabilidade Notícia Clube Desportivo 

Proximidade Ficha de Jogo Outro Desportivo 

Notoriedade Reportagem Atleta Desportivo 

Tempo 

 

Comentário Atleta 

 

Desportivo 

Notoriedade Notícia (Classificação) Atleta Desportivo 

6  Notabilidade Notícia Clube   Desportivo 

Tempo Notícia (Resultado) Clube Desportivo  

Controvérsia/ Conflito Notícia Atleta Desportivo 

Notoriedade Notícia Clube Desportivo 

Relevância Ficha de jogo Atleta Desportivo 

Proximidade  Entrevista Treinador Desportivo 

Notoriedade Notícia (Classificações) Clube Desportivo 

Proximidade  Notícia (Classificações) Clube Desportivo 

Notoriedade Notícia (Classificações) Dirigente Desportivo 

Tempo Notícia (Classificações) Clube Desportivo 

Notoriedade Notícia Dirigente  Desportivo 

Relevância Notícia (Classificações) Clube Desportivo 

Notabilidade Ficha de Jogo Clube Desportivo 

Notabilidade Notícia (Classificações)   Clube Desportivo 

Tempo Notícia (Classificações) Clube Desportivo 

Relevância Notícia (Classificações) Clube Desportivo 

Proximidade Notícia (Classificação) Atleta 

 

Desportivo 

Notoriedade Notícia (Resultados) Atleta Desportivo 

Notoriedade Entrevista Clube Desportivo 



80 

7 Notabilidade Entrevista Treinador Desportivo 

Relevância Ficha de Jogo Clube Desportivo 

Notoriedade Notícia Treinador Desportivo 

Conflito/ Controvérsia Notícia Dirigentes Desportivo 

Notabilidade Ficha de jogo Clube Desportivo 

Novidade Notícia Treinador Desportivo 

Controvérsia/Conflito Notícia Clube Desportivo 

Proximidade Notícia (Resultados) Clube Desportivo 

Relevância Notícia (Resultados) Treinador Desportivo 

Tempo 

 

Artigo Atleta 

 

Desportivo 

Relevância Notícia (Resultados) Clube Desportivo 

Relevância Ficha de Jogo Treinador Desportivo 

Relevância Notícia (Resultados) Clube Desportivo 

Tempo Notícia Atleta  Desportivo 

Proximidade Notícia (Resultados) Clube Desportivo 

Notoriedade Notícia (Resultados) Clube Desportivo 

Proximidade Notícia (Resultados) Clube Desportivo 

Novidade Notícia Atleta Desportivo 

Notabilidade Notícia (Resultados) Clube Desportivo 

Notoriedade Notícia Treinador Desportivo 

Relevância Notícia (Resultados) Clube Desportivo 

Relevância Notícia (Resultados)   Clube Desportivo 

Notoriedade Notícia Treinador Desportivo 

Notoriedade Notícia Clube Desportivo 

Notabilidade Notícia (Classificação) Clube Desportivo 

Notoriedade Ficha de jogo Clube Desportivo 

Notoriedade Ficha de Jogo Treinador Desportivo 

Relevância Notícia (Classificação) Clube Desportivo 

Notabilidade Notícia (Classificação) Clube Desportivo 

Tempo 

 

Entrevista Atleta 

 

Desportivo 

Relevância Notícia (Classificação) Treinador Desportivo 

Relevância Notícia (resultados) Atleta Desportivo 

Notoriedade Notícia (Classificação) Atleta Desportivo 
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Proximidade Notícia 

 

Atleta 

 

Não-desportivo 

Notabilidade Notícia (Resultados)  Atleta Desportivo 

Notoriedade Entrevista Clube Desportivo 

8 Notabilidade Notícia (Classificação) Atleta 

 

Não-desportivo 

Relevância 

 

Notícia (Classificação) Clube Desportivo 

Notabilidade Notícia (Classificação) Atleta 

 

Desportivo 

Notoriedade Notícia (Classificação) Treinador  

 

Desportivo 

Relevância Notícia 

 

Atleta 

 

Desportivo 

Proximidade Notícia (Classificação) Atleta 

 

Desportivo 

Proximidade Notícia 

 

Atleta 

 

Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Treinador  

 

Desportivo 

Escândalo  Comentário Clube Desportivo 

Notabilidade Notícia 

 

Atleta 

 

Desportivo 

Relevância Notícia 

 

Atleta 

 

Desportivo 

Relevância   Notícia (Classificação) Atleta 

 

Desportivo 

Notabilidade   Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Notoriedade Notícia (Classificação) Treinador  

 

Desportivo 

Tempo 

 

Notícia 

 

Atleta 

 

Desportivo 

Relevância Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Conflito/ Controvérsia Artigo Atleta Desportivo 
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Notoriedade Entrevista Clube Desportivo 

9 Relevância Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Notoriedade Ficha de Jogo Treinador  

 

Desportivo 

Novidade Notícia 

 

Atleta 

 

Não-desportivo 

Morte Notícia 

 

Atleta 

 

Desportivo 

Notoriedade Notícia (Classificação) Clube Desportivo 

Conflito/Controvérsia Notícia (Classificação) Dirigente Desportivo 

Notabilidade Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Notoriedade Notícia (Classificação) Treinador  

 

Desportivo 

Tempo Ficha de Jogo Dirigente Desportivo 

Proximidade Notícia 

 

Atleta 

 

Desportivo 

Relevância Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Treinador  

 

Desportivo 

Notabilidade Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Proximidade Notícia 

 

Atleta 

 

Não-desportivo 

Notoriedade Notícia (Classificação) Clube Desportivo 

Notoriedade Entrevista Treinador  

 

Desportivo 

10 Escândalo 

 

Notícia 

 

Clube Desportivo 

Conflito/Controvérsia Notícia 

 

Atleta 

 

Desportivo 

Escândalo Notícia (Classificação) Atleta 

 

Desportivo 
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Notoriedade Notícias (Resultados) Treinador  

 

Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Treinador  

 

Desportivo 

Notabilidade  Notícia (Classificação) Atleta 

 

Desportivo 

Tempo Notícia 

 

Treinador  

 

Não-desportivo 

Notabilidade Notícia (Classificação) Clube Desportivo 

Novidade Notícia 

 

Atleta 

 

Não-desportivo 

Notoriedade Notícia 

 

Atleta 

 

Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Proximidade Notícia (Classificação) Clube Desportivo 

Notabilidade Notícias (Resultados) Outro Desportivo 

Relevância Ficha de Jogo Clube Desportivo 

Notoriedade Notícia (Classificação) Atleta 

 

Desportivo 

11 Escândalo 

 

Notícia 

 

Treinador  

 

Desportivo 

Escândalo Notícia 

 

Clube Desportivo 

Conflito/Controvérsia Notícia 

 

Atleta 

 

Não-desportivo 

Notoriedade Notícia (Classificação) Atleta 

 

Desportivo 

Relevância Ficha de Jogo Atleta 

 

Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Treinador  

 

Desportivo 

Notabilidade Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Relevância Notícia 

 

Clube Desportivo 
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Notoriedade Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Proximidade Notícia 

 

Treinador  

 

Desportivo 

Relevância Notícia (Classificação) Atleta 

 

Desportivo 

Notoriedade Notícia (Classificação) Clube Desportivo 

Proximidade Notícia 

 

Clube Desportivo 

Notabilidade Notícia (Classificação) Atleta 

 

Desportivo 

Notoriedade Entrevista Clube  

 

Desportivo 

12 Proximidade Notícia 

 

Atleta Não-desportivo 

Notoriedade Ficha de Jogo Treinador  

 

Desportivo 

Relevância Notícia (Classificação) Atleta 

 

Desportivo 

Conflito/Controvérsia Notícia 

 

Atleta 

 

Desportivo 

Notoriedade Notícia (Classificação) Treinador  

 

Desportivo 

Escândalo Notícia 

 

Clube Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Treinador  

 

Desportivo 

Relevância Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Relevância Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Notabilidade Notícia (Classificação) Clube Desportivo 

Tempo Reportagem Atleta 

 

Desportivo 

Notoriedade Notícia (Classificação) Clube Desportivo 

Notabilidade Notícia 

 

Clube Desportivo 
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Notoriedade Notícia (Classificação) Treinador  

 

Desportivo 

Proximidade Ficha de Jogo Clube Desportivo 

Notoriedade Notícia 

 

Clube Desportivo 

Notoriedade Notícia 

 

Treinador  

 

Não-desportivo 

Proximidade Notícia (Classificação) Atleta 

 

Desportivo 

13 Notabilidade Notícia 

 

Atleta 

 

Desportivo 

Notoriedade Notícia (Classificação) Clube Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Tempo Notícia 

 

Atleta 

 

Desportivo 

Escândalo Notícia 

 

Atleta 

 

Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Proximidade Notícia 

 

Clube Desportivo 

Conflito/ Controvérsia Notícia 

 

Clube Desportivo 

Notoriedade Notícia 

 

Atleta 

 

Não-desportivo 

Relevância Notícia (Classificação) Atleta 

 

Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Treinador  

 

Desportivo 

Notabilidade Entrevista Atleta 

 

Desportivo 

Notabilidade Notícia (Classificação) Clube Desportivo 

Proximidade Ficha de Jogo Clube Desportivo 

Notoriedade Notícia (Classificação) Dirigente Desportivo 

Notabilidade Notícias (Resultados) Treinador  Desportivo 
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Proximidade Ficha de Jogo Clube Desportivo 

Notoriedade Notícia (Classificação) Atleta 

 

Desportivo 

Proximidade Notícia 

 

Atleta 

 

Não-desportivo 

Relevância Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Notoriedade Notícia 

 

Treinador  

 

Desportivo 

15 Notoriedade Notícia 

 

Atleta 

 

Desportivo 

Notabilidade Ficha de Jogo Treinador  

 

Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Notoriedade Notícia 

 

Clube Desportivo 

Proximidade Notícia 

 

Atleta 

 

Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Relevância Ficha de Jogo Treinador  

 

Desportivo 

Proximidade Notícia 

 

Clube Desportivo 

Conflito/Controvérsia Notícia 

 

Atleta 

 

Não-desportivo 

Notabilidade Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Treinador  

 

Desportivo 

Relevância Notícia 

 

Atleta 

 

Desportivo 

Notoriedade Notícia (Classificação) Clube Desportivo 

Proximidade Notícia 

 

Atleta 

 

Não-desportivo 

16 Relevância Ficha de Jogo Treinador  

 

Desportivo 
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Notabilidade Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Proximidade Notícia 

 

Clube Desportivo 

Relevância Notícia (Classificação) Clube Desportivo 

Notoriedade Notícia (Classificação) Clube Desportivo 

Conflito/ Controvérsia Notícia 

 

Atleta 

 

Desportivo 

Relevância Notícia (Classificação) Treinador  

 

Desportivo 

Novidade Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Proximidade Notícia 

 

Clube Desportivo 

Escândalo  Notícia (Classificação) Dirigente Desportivo 

Inesperado Notícia 

 

Treinador  

 

Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Relevância Notícia (Classificação) Clube Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Dirigente Desportivo 

Tempo Notícia 

 

Treinador  

 

Desportivo 

Notabilidade Notícia (Classificação) Atleta 

 

Desportivo 

17 Relevância Comentário Atleta 

 

Desportivo 

Proximidade Notícia 

 

Clube Desportivo 

Notabilidade Notícia 

 

Treinador  

 

Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Dirigente Desportivo 

Novidade Notícia (Classificação) Clube Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Dirigente Desportivo 

Morte Notícia 

 

Atleta 

 

Desportivo 
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Proximidade Notícia 

 

Clube Desportivo 

Notoriedade Notícia (Classificação) Treinador  

 

Desportivo 

Relevância Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Proximidade Notícia (Classificação) Treinador  

 

Desportivo 

Relevância Artigo Atleta 

 

Desportivo 

18 Notoriedade 

 

Ficha de Jogo Clube Desportivo 

Conflito/controvérsia Notícia (Classificação) Clube Desportivo 

Relevância Notícia (Classificação) Atleta 

 

Desportivo 

Tempo Notícia 

 

Treinador  Não-desportivo 

Notoriedade Notícia (Classificação) Clube Desportivo 

Notoriedade Ficha de Jogo Clube Desportivo 

Relevância Notícias (Resultados) Clube 

 

Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Proximidade Notícia 

 

Atleta 

 

Desportivo 

Notoriedade Entrevista Atleta 

 

Desportivo 

Relevância Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Relevância Notícia (Classificação) Treinador  

 

Desportivo 

Novidade Notícia (Classificação) Clube Desportivo 

Proximidade Ficha de Jogo Atleta 

 

Desportivo 

Conflito/ Controvérsia Notícia 

 

Atleta 

 

Não-desportivo 

Relevância Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Escândalo Notícia (Classificação) Atleta Desportivo 
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Proximidade Notícia 

 

Atleta 

 

Desportivo 

Inesperado Notícia 

 

Treinador  

 

Desportivo 

Conflito/controvérsia Notícia (Classificação) Atleta 

 

Desportivo 

Notoriedade Entrevista Clube Desportivo 

19 Tempo 

 

Notícia 

 

Treinador  

 

Desportivo 

Notoriedade   Notícia (Classificação) Clube Desportivo 

Relevância Notícia 

 

Atleta 

 

Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Relevância Notícia (Classificação) Atleta 

 

Desportivo 

Novidade Notícia 

 

Atleta 

 

Não-desportivo 

Relevância Notícia (Classificação) Atleta 

 

Desportivo 

Notoriedade Notícia (Classificação) Clube Desportivo 

Relevância Notícias (Resultados) Treinador  

 

Desportivo 

Notabilidade Ficha de Jogo Atleta 

 

Desportivo 

Relevância Notícia 

 

Clube Desportivo 

Proximidade Notícias (Resultados) Treinador  

 

Desportivo 

Notabilidade Notícia (Classificação) Atleta 

 

Desportivo 

Relevância Ficha de Jogo Atleta 

 

Desportivo 

Proximidade Notícias (Resultados) Treinador  

 

Desportivo 

Notoriedade Ficha de Jogo Atleta 

 

Desportivo 
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Proximidade Notícia 

 

Clube Desportivo 

20 Proximidade Notícia 

 

Atleta 

 

Desportivo 

Relevância Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Escândalo Notícia 

 

Atleta 

 

Desportivo 

Proximidade Notícia 

 

Treinador  

 

Desportivo 

Relevância Notícia (Classificação) Outro  

 

Não-desportivo 

Tempo   Notícia 

 

Atleta 

 

Não-desportivo 

Notabilidade Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Notoriedade  Ficha de Jogo Treinador Desportivo 

Conflito/ Controvérsia Notícia 

 

Atleta 

 

Desportivo 

Relevância Notícias (Resultados) Treinador  

 

Desportivo 

Proximidade Notícia 

 

Clube Desportivo 

Relevância Notícia (Classificação) Treinador  

 

Desportivo 

Conflito/ Controvérsia Notícia (Classificação) Atleta 

 

Desportivo 

Notoriedade Notícia 

 

Atleta 

 

Não-desportivo 

Tempo Notícia 

 

Clube Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Relevância Notícia (Classificação) Clube Desportivo 

Notoriedade Notícia 

 

Treinador  

 

Desportivo 

Relevância Notícia (Classificação) Atleta 

 

Desportivo 

Notabilidade Ficha de Jogo Atleta Desportivo 
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Novidade Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Treinador  

 

Desportivo 

Proximidade Notícia 

 

Clube Desportivo 

Notoriedade Entrevista Atleta 

 

Desportivo 

22 Relevância Notícias (Resultados) Treinador  

 

Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Conflito/ Controvérsia Notícia 

 

Atleta 

 

Desportivo 

Notoriedade Notícia (Classificação) Treinador  

 

Desportivo 

Notabilidade Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Novidade Notícia 

 

Atleta 

 

Não-desportivo 

Notoriedade Ficha de Jogo Atleta 

 

Desportivo 

Proximidade Notícia 

 

Atleta Não-desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Clube 

 

Desportivo 

Relevância Ficha de Jogo Clube Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Treinador  

 

Desportivo 

Inesperado Notícia 

 

Clube Desportivo 

Inesperado Notícia 

 

Atleta 

 

Desportivo 

Conflito/ Controvérsia Notícia (Classificação) Atleta 

 

Desportivo 
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Proximidade Notícia 

 

Clube Desportivo 

Relevância Notícia (Classificação) Treinador  

 

Desportivo 

23 Proximidade Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Notoriedade Ficha de Jogo  Treinador  

 

Desportivo 

Escândalo Notícia 

 

Atleta 

 

Não-desportivo 

Proximidade Artigo Clube Desportivo 

Conflito/ controvérsia Notícia 

 

Atleta 

 

Desportivo 

Relevância Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Escândalo Notícia 

 

Clube Desportivo 

Proximidade Ficha de Jogo Treinador  

 

Desportivo 

Tempo Notícia 

 

Treinador  

 

Não-desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Notoriedade Notícia (Classificação) Atleta 

 

Desportivo 

Inesperado Notícia 

 

Clube Desportivo 

Proximidade Notícia 

 

Atleta 

 

Não-desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Treinador  

 

Desportivo 

Notoriedade Notícia (Classificação) Clube Desportivo 

Relevância Notícias (Resultados) Dirigente Desportivo 

Proximidade Notícia 

 

Clube Desportivo 

Notoriedade Notícia 

 

Treinador  

 

Desportivo 

Relevância Notícia (Classificação) Clube  Desportivo 
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Conflito/ Controvérsia Notícia 

 

Atleta Não-desportivo 

Notoriedade Notícia (Classificação) Treinador  

 

Desportivo 

Notoriedade Entrevista Clube Desportivo 

24 Notoriedade Notícia 

 

Atleta 

 

Desportivo 

Relevância Ficha de Jogo Atleta 

 

Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Notabilidade Ficha de Jogo Atleta 

 

Desportivo 

Relevância Notícias (Resultados) Treinador  

 

Desportivo 

Proximidade 

 

Notícia 

 

Clube Desportivo  

Notoriedade Notícia (Classificação) Treinador  

 

Desportivo 

Notoriedade Ficha de Jogo Atleta 

 

Desportivo 

Notoriedade Notícia (Classificação) Clube  

 

Desportivo 

Proximidade Notícia 

 

Atleta Não-desportivo 

Conflito/ Controvérsia Notícia (Classificação) Atleta 

 

Desportivo 

Proximidade Notícia 

 

Clube Desportivo 

Notoriedade Reportagem Treinador  

 

Desportivo 

Novidade Ficha de Jogo Atleta 

 

Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Treinador  

 

Desportivo 
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Notabilidade Notícia (Classificação) Clube Desportivo 

Proximidade 

 

Notícia 

 

Dirigente Não-desportivo 

Relevância Notícia (Classificação) Atleta 

 

Desportivo 

Notoriedade Entrevista Clube Desportivo 

25 Notabilidade Ficha de Jogo Atleta 

 

Desportivo 

Conflito/controvérsia Notícia 

 

Atleta 

 

Não-desportivo 

Notoriedade Ficha de Jogo Treinador  

 

Desportivo 

Proximidade Notícia 

 

Clube Desportivo 

Relevância Notícia 

 

Treinador  

 

Desportivo 

Notoriedade Notícia (Classificação) Clube Desportivo 

Conflito/ Controvérsia Notícia (Classificação) Outro Desportivo 

Tempo Notícia 

 

Clube Desportivo 

Relevância Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Proximidade Notícia 

 

Atleta 

 

Não-desportivo 

Notoriedade Notícia (Classificação) Atleta 

 

Desportivo 

Relevância Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Inesperado Artigo Clube Desportivo 

Notoriedade Reportagem Clube Desportivo 

Relevância Notícia (Classificação) Outro Desportivo 

Conflito/ Controvérsia Notícia 

 

Clube Desportivo 

Notabilidade Ficha de Jogo Atleta 

 

Desportivo 

26 Relevância Notícia (Classificação) Clube  Desportivo 

Notoriedade Notícia (Classificação) Clube Desportivo 
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Tempo Notícia 

 

Atleta Não-desportivo 

Relevância Entrevista Treinador  

 

Desportivo 

Novidade Notícia 

 

Outro Não-desportivo 

Proximidade Notícia 

 

Clube Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Tempo Notícia 

 

Outro  

 

Não-desportivo 

Notabilidade Notícia (Classificação) Clube Desportivo 

Notoriedade Ficha de Jogo Treinador  

 

Desportivo 

Proximidade Notícia 

 

Atleta 

 

Desportivo 

Conflito/ Controvérsia Notícia 

 

Outro  Não-desportivo 

Notabilidade Entrevista Atleta 

 

Desportivo 

27 Proximidade Ficha de Jogo Clube Desportivo 

Relevância Notícia (Classificação) Clube Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Notabilidade Ficha de Jogo Atleta 

 

Desportivo 

Proximidade  

 

Notícia (Classificação) Clube Desportivo 

Relevância Notícia (Classificação) Outro Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Treinador  

 

Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Notoriedade Entrevista Atleta 

 

Desportivo 

Inesperado Notícia 

 

Clube Desportivo 

Notoriedade Notícia (Classificação) Atleta Desportivo 
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Conflito/ Controvérsia Notícia 

 

Atleta 

 

Desportivo 

Proximidade Ficha de Jogo Clube Desportivo 

Notabilidade Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Tempo Notícia 

 

Outro Não-desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Treinador  

 

Desportivo 

Proximidade Notícia 

 

Outro Não-desportivo 

Proximidade Notícia 

 

Clube Desportivo 

Notoriedade Entrevista Atleta 

 

Desportivo 

29 Notoriedade Ficha de Jogo Outro Desportivo 

Proximidade Notícia 

 

Clube Desportivo 

Notabilidade Notícia 

 

Atleta 

 

Não-desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Treinador  

 

Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Relevância Ficha de Jogo Atleta 

 

Desportivo 

Notabilidade Notícia (Classificação) Clube Desportivo 

Proximidade Notícia 

 

Clube Desportivo 

Relevância Notícias (Resultados) Treinador  

 

Desportivo 

Conflito/ Controvérsia Notícia 

 

Outro Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Notoriedade Notícia (Classificação) Clube Desportivo 
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Notoriedade Entrevista Outro Desportivo 

Tempo Notícia 

 

Clube Desportivo 

Proximidade Notícia 

 

Outro Desportivo 

Relevância Ficha de Jogo Treinador  

 

Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

30 Notoriedade Ficha de Jogo Clube Desportivo 

Escândalo Notícia 

 

Outro Não-desportivo 

Proximidade Notícia 

 

Treinador  

 

Não-desportivo 

Notabilidade Notícia (Classificação) Clube Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Relevância Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Notoriedade Notícia (Classificação) Clube Desportivo 

Relevância Notícia (Classificação) Clube Desportivo 

Notabilidade Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Proximidade Ficha de Jogo Clube Desportivo 

Inesperado Notícia 

 

Atleta 

 

Não-desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Conflito/ Controvérsia Entrevista Clube Desportivo 

Notoriedade Ficha de Jogo Outro Desportivo 

31 Notoriedade Ficha de Jogo Atleta Desportivo 

Relevância Notícia (Classificação) Atleta 

 

Desportivo 

Proximidade Entrevista Clube Desportivo 

Novidade Notícia 

 

Atleta 

 

Não-desportivo 

Tempo Ficha de Jogo Clube Desportivo 

Escândalo Notícia (Classificação) Atleta Desportivo 
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Apêndice 11- Grelha de análise de conteúdo, mês de novembro. 

 

 

Notabilidade Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Notoriedade Notícia (Classificação) Clube Desportivo 

Relevância Notícias (Resultados) Atleta Desportivo 

Notabilidade Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Proximidade Notícia 

 

Clube Desportivo 

Notoriedade Entrevista Atleta 

 

Desportivo 
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Dia  Valor-Notícia Géneros Jornalísticos Protagonistas das 

Notícias 

Assunto da Notícia 

2 Proximidade  

 

Notícia 

 

Dirigente Desportivo 

 

Notabilidade Notícia 

 

Treinador 

 

Desportivo 

 

Notoriedade Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Tempo 

 

Entrevista Clube Desportivo 

Relevância Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Notoriedade  Notícia (Classificação) Dirigente Desportivo 

Notoriedade Ficha de Jogo 

 

Atleta 

 

Desportivo 

 

Proximidade Notícia (Classificação) 

 

Treinador 

 

Não-desportivo 

Relevância Notícias (Resultados) Dirigente Desportivo 

Notoriedade 

 

Notícia 

 

Atleta Desportivo 

Relevância 

 

Notícia (Classificação) Clube Desportivo 

Proximidade Reportagem Atleta Desportivo 

3 Notoriedade Notícia 

 

Atleta  

 

Desportivo 

 

Notoriedade Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Notoriedade Reportagem Treinador 

 

Desportivo 

 

Relevância 

 

Ficha de Jogo 

 

Treinador  

 

Desportivo 

 

Proximidade  

 

Notícia (Classificação) 

 

Clube 

 

Desportivo 

 

Conflito/Controvérsia Notícia (Classificação)  

 

Clube 

 

Desportivo 

Relevância Notícia (Classificação)  Atleta Desportivo 

Notabilidade Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Notoriedade Notícia (Resultado) 

 

Clube Desportivo 

Relevância Notícias (Resultados) Atleta Desportivo 
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Notoriedade 

 

Entrevista Atleta 

 

Desportivo 

Notoriedade Entrevista Atleta 

 

Desportivo 

Proximidade Ficha de Jogo Atleta 

 

Desportivo 

4 Notabilidade 

 

Notícia 

 

Dirigente Desportivo 

Notoriedade Ficha de Jogo Clube Desportivo   

Escândalo Notícia Atleta 

 

Não-desportivo 

Conflito/Controvérsia Ficha de Jogo Treinador Desportivo 

Notoriedade 

 

Ficha de Jogo Atleta Desportivo 

Relevância Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Tempo Notícia Outro Desportivo 

Notoriedade Notícia (Resultado) Treinador Desportivo 

Notabilidade Ficha de Jogo Clube Desportivo 

Notoriedade Reportagem Atleta Desportivo 

Relevância Notícia (Classificação) Clube Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Conflito/Controvérsia Notícia Atleta 

 

Não-desportivo 

Notabilidade Notícias (Resultados) Dirigente Desportivo 

Proximidade Ficha de Jogo Clube Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Notabilidade Entrevista Atleta 

 

Desportivo 

5 Relevância  Entrevista Treinador Desportivo 

Notabilidade  Notícia (Classificações) Clube Desportivo 

Notoriedade  Notícia (Classificações) Clube Desportivo 

Notoriedade Notícia (Classificações) Dirigente Desportivo 
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Tempo Notícia (Classificações) Clube Desportivo 

Notoriedade Notícia Dirigente  Desportivo 

Relevância Notícia (Classificações) Clube Desportivo 

Notabilidade Ficha de Jogo Clube Desportivo 

Proximidade Notícia (Classificações)   Clube Desportivo 

Notoriedade  Notícia (Classificações) Clube Desportivo 

Relevância Ficha de Jogo Atleta 

 

Desportivo 

Tempo Notícia (Classificações) Clube Desportivo 

Notoriedade Ficha de Jogo Atleta 

 

Desportivo 

Proximidade Artigo Atleta 

 

Desportivo 

Notoriedade Ficha de Jogo Atleta 

 

Desportivo 

7 Novidade  Entrevista Treinador Desportivo 

Conflito/ Controvérsia Ficha de Jogo Clube Desportivo 

Notoriedade Notícia Treinador Desportivo 

Escândalo Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Relevância Notícia Dirigentes Desportivo 

Notabilidade Ficha de jogo Clube Desportivo 

Proximidade Notícia Treinador Desportivo 

Relevância Notícia (Resultados) Treinador Desportivo 

Relevância  

 

Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Notoriedade Notícia (Classificação) Atleta 

 

Desportivo 

Relevância Notícia (Resultados) Clube Desportivo 

Tempo Notícia Atleta  Desportivo 

Notoriedade  Notícia (Resultados) Clube Desportivo 

Relevância  Ficha de Jogo Clube Desportivo 

Proximidade Notícia (Resultados) Clube Desportivo 

Novidade Notícia Atleta Desportivo 

Notabilidade Notícia (Resultados) Clube Desportivo 

Proximidade Notícia Treinador Desportivo 
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Relevância Notícia (Resultados) Clube Desportivo 

Notoriedade Notícia (Resultados)    Clube Desportivo 

8 Notoriedade  Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Notoriedade  

 

Comentário Atleta 

 

Desportivo 

Notabilidade Notícia (Classificação) Clube Desportivo 

Escândalo Notícia 

 

Treinador  

 

Não-desportivo 

Notabilidade Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Relevância Notícias (Resultados) Treinador  

 

Desportivo 

Notabilidade Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Proximidade Notícia 

 

Atleta 

 

Não-desportivo 

Relevância Ficha de Jogo Atleta 

 

Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Relevância Notícia (Classificação) Atleta 

 

Desportivo 

Notabilidade Ficha de Jogo Treinador  

 

Desportivo 

Relevância  Notícias (Resultados) Clube  

 

Desportivo 

Proximidade Notícia 

 

Atleta Não-desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Relevância Notícia (Classificação) Treinador  

 

Desportivo 

9 Notoriedade Notícias (Resultados) Treinador  

 

Desportivo 

Notoriedade Entrevista Clube Desportivo 

Novidade Notícia 

 

Atleta 

 

Não-desportivo 

Conflito/Controvérsia Notícias (Resultados) Clube Desportivo 
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Notoriedade Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Conflito/Controvérsia Notícia 

 

Atleta 

 

Desportivo 

Notoriedade Notícia (Classificação) Clube Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Relevância Notícias (Resultados) Treinador  

 

Desportivo 

Notabilidade Notícia 

 

Clube Desportivo 

Relevância Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Proximidade Notícia 

 

Clube Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Relevância Notícia (Classificação) Treinador  

 

Desportivo 

Notabilidade Entrevista Atleta 

 

Desportivo 

10 Escândalo 

 

Notícia 

 

Atleta 

 

Não-desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Notabilidade  Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Tempo Notícia 

 

Treinador  

 

Não-desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Notabilidade  Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Proximidade Notícia 

 

Treinador  

 

Não-desportivo 

Relevância Notícia (Classificação) Clube Desportivo 

Notoriedade  Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Notabilidade  Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Notoriedade Notícia (Classificação) Clube Desportivo 

Conflito/Controvérsia Notícia 

 

Clube Desportivo 
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Notoriedade Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Proximidade Ficha de Jogo Clube Desportivo 

Relevância Notícia (Classificação) Clube Desportivo 

Notoriedade Entrevista Treinador  

 

Desportivo 

11 Notoriedade  

 

Ficha de Jogo Atleta 

 

Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Conflito/Controvérsia Notícia 

 

Treinador  

 

Não-desportivo 

Proximidade Notícia 

 

Clube Desportivo 

Relevância Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Relevância Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Notabilidade Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Notoriedade Notícia (Classificação) Clube Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Relevância Entrevista Atleta 

 

Desportivo 

Notabilidade Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Notoriedade Notícia (Classificação) Treinador  

 

Desportivo 

Proximidade Notícia 

 

Treinador  

 

Não-desportivo 

12 Proximidade Notícia 

 

Clube Desportivo 

Relevância  Ficha de Jogo Clube Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Novidade Ficha de Jogo Atleta 

 

Desportivo 

Conflito/Controvérsia Notícia 

 

Clube Desportivo 
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Notoriedade Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Relevância Entrevista Treinador  

 

Desportivo  

Notoriedade Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Notabilidade Notícia 

 

Clube Desportivo 

Relevância Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Notoriedade Entrevista Treinador  

 

Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Notabilidade Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Proximidade Notícia 

 

Atleta 

 

Não-desportivo 

Proximidade Notícia 

 

Clube Desportivo 

Relevância Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Notoriedade Notícia (Classificação) Clube Desportivo 

13 Notoriedade  Ficha de Jogo Clube Desportivo 

Escândalo Notícia 

 

Clube Desportivo 

Notoriedade Notícia (Classificação) Clube Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Treinador  

 

Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Proximidade Notícia 

 

Atleta 

 

Não-desportivo 

Notabilidade Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Notabilidade Artigo Dirigente Desportivo 

Relevância Notícia 

 

Clube Desportivo 
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Notoriedade Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Proximidade Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Notoriedade Ficha de Jogo Treinador  

 

Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Relevância Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Proximidade Notícia 

 

Clube Desportivo 

Notoriedade Notícia (Classificação) Atleta 

 

Desportivo 

15 Conflito/Controvérsia Notícia 

 

Atleta 

 

Desportivo 

Proximidade Ficha de Jogo Atleta 

 

Desportivo 

Relevância Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Treinador  

 

Desportivo 

Proximidade Notícia 

 

Clube Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Notabilidade Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Notoriedade Notícia 

 

Treinador  

 

Não-desportivo 

Relevância Ficha de Jogo Clube Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Notoriedade Notícia (Classificação) Atleta 

 

Desportivo 

Proximidade Notícia 

 

Clube Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Relevância Notícia (Classificação) Atleta 

 

Desportivo 

Proximidade Notícia Atleta Não-desportivo 
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16 Notoriedade Entrevista Clube Desportivo 

Proximidade Notícia 

 

Clube Desportivo 

Novidade Notícia 

 

Atleta 

 

Desportivo 

Relevância Ficha de Jogo Atleta 

 

Desportivo 

Relevância Notícias (Resultados) Clube  

 

Desportivo 

Conflito/ Controvérsia Notícia 

 

Treinador Não-desportivo 

Proximidade Ficha de Jogo Atleta 

 

Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Proximidade Notícia 

 

Atleta 

 

Não-desportivo 

Relevância Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Notabilidade Entrevista Clube Desportivo 

17 Proximidade  Notícia 

 

Clube Desportivo 

Notoriedade  Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Relevância  Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Relevância Notícia (Classificação) Atleta 

 

Desportivo 

Novidade Notícia 

 

Treinador  

 

Não-desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Proximidade Notícia 

 

Clube Desportivo 

Proximidade Notícia 

 

Clube Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Clube Desportivo 
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Conflito/Controvérsia Notícia 

 

Atleta 

 

Desportivo 

Relevância Notícia (Classificação) Treinador  

 

Desportivo 

Proximidade Ficha de Jogo Clube Desportivo  

Notoriedade Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Notabilidade Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Relevância Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Notabilidade Entrevista Clube Desportivo 

18 Escândalo 

 

Notícia 

 

Atleta 

 

Não-desportivo 

Conflito/controvérsia Entrevista Atleta 

 

Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Relevância Ficha de Jogo Treinador  

 

Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Outro Desportivo 

Proximidade Notícia 

 

Clube Desportivo 

Relevância  Notícia (Classificação) Clube Desportivo 

Novidade  Notícia 

 

Atleta 

 

Não-desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Treinador  

 

Desportivo 

Relevância Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Conflito/ Controvérsia Artigo Clube Desportivo 

Proximidade Notícia 

 

Atleta 

 

Não-desportivo 

Relevância Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Proximidade Notícia 

 

Clube Desportivo 

Relevância Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 
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Notoriedade Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Notabilidade Entrevista Dirigente Desportivo 

19 Relevância  

 

Notícia (Classificação) Clube Desportivo 

Notoriedade   Notícias (Resultados) Clube Desportivo  

Notoriedade Notícia 

 

Clube Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Treinador  

 

Desportivo 

Relevância Notícia (Classificação) Atleta 

 

Desportivo 

Novidade Notícia 

 

Clube Desportivo 

Relevância Entrevista Atleta 

 

Desportivo 

Relevância  Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Relevância Notícias (Resultados) Clube  

 

Desportivo 

Notabilidade Notícia 

 

Treinador Não-desportivo 

Notabilidade Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Relevância Notícia (Classificação) Clube Desportivo 

Notoriedade Entrevista Treinador  

 

Desportivo 

20 Escândalo  Notícia 

 

Clube Desportivo 

Notoriedade  Comentário Dirigente Desportivo 

Relevância  Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Notabilidade  Notícias (Resultados) Clube  

 

Desportivo 

Relevância Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Proximidade   Notícia 

 

Atleta Não-desportivo 

Proximidade Notícia 

 

Atleta 

 

Não-desportivo 
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Relevância Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Conflito/ Controvérsia Notícia 

 

Atleta 

 

Desportivo 

Relevância Notícias (Resultados) Treinador  

 

Desportivo 

Notabilidade Notícia 

 

Atleta 

 

Não-desportivo 

Relevância Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Notoriedade Entrevista Clube Desportivo 

22 Notoriedade  Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Relevância Notícias (Resultados) Clube  

 

Desportivo 

Novidade  Notícia 

 

Atleta Não-desportivo 

Notabilidade  Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Relevância Notícia (Classificação) Clube Desportivo 

Notoriedade Notícia 

 

Clube Desportivo 

Notoriedade  Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Notoriedade Entrevista Treinador  

 

Desportivo 

Proximidade Notícia 

 

Clube Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Relevância Notícia (Classificação) Clube Desportivo 

Notabilidade Entrevista Atleta 

 

Desportivo 

23 Notoriedade  Notícia 

 

Treinador  

 

Desportivo 

Notoriedade Notícia 

 

Treinador  

 

Desportivo 

Relevância Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 
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Notoriedade Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Proximidade Notícia 

 

Atleta 

 

Não-desportivo 

Relevância  Notícia (Classificação) Clube Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Relevância Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Relevância Ficha de Jogo Atleta 

 

Desportivo 

Notabilidade Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Notoriedade Entrevista Atleta 

 

Desportivo 

24 Relevância  Notícia 

 

Clube Desportivo  

Notabilidade Notícia (Classificação) Atleta 

 

Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Relevância Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Conflito/Controvérsia Notícia 

 

Treinador  

 

Não-desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Notabilidade Ficha de Jogo Atleta 

 

Desportivo 

Notoriedade Notícia (Classificação) Atleta 

 

Desportivo 

Proximidade Notícia 

 

Clube Desportivo 

Novidade  Notícia 

 

Atleta 

 

Não-desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Notabilidade Notícia (Classificação) Atleta 

 

Desportivo 

Notoriedade Notícia 

 

Atleta 

 

Não-desportivo 

Relevância  Notícias (Resultados) Clube Desportivo 
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Proximidade 

 

Notícia 

 

Atleta 

 

Não-desportivo 

25 Notoriedade  Entrevista Atleta 

 

Desportivo 

Notabilidade  Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Conflito/controvérsia Notícia 

 

Atleta 

 

Desportivo 

Notoriedade  Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Relevância Notícia 

 

Clube Desportivo 

Proximidade Notícia 

 

Clube Desportivo 

Proximidade Notícia 

 

Treinador  

 

Não-desportivo 

Relevância Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Relevância Notícia (Classificação) Clube Desportivo 

Notoriedade Notícia (Classificação) Clube Desportivo 

Notabilidade  Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Relevância Notícia 

 

Atleta 

 

Não-desportivo 

Notoriedade Notícia 

 

Clube Desportivo 

Notabilidade Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

26 Novidade  Entrevista Treinador  

 

Desportivo 

Notoriedade  Notícia 

 

Atleta 

 

Desportivo 

Notoriedade  Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Relevância Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Relevância Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 
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Proximidade Notícia 

 

Clube Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Notabilidade Notícia (Classificação) Clube Desportivo 

Proximidade Notícia 

 

Treinador  

 

Não-desportivo 

Notabilidade Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

27 Relevância  Notícia (Classificação) Atleta 

 

Desportivo 

Proximidade Notícia 

 

Clube Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Notabilidade Notícia (Classificação) Atleta 

 

Desportivo 

Notoriedade Notícia 

 

Clube Desportivo 

Notoriedade  Notícia 

 

Atleta 

 

Não-desportivo 

Relevância Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Proximidade Notícia 

 

Atleta 

 

Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Notoriedade Notícia 

 

Clube Desportivo 

Notabilidade Entrevista Atleta 

 

Desportivo 

29 Notabilidade  Notícia (Classificação) Atleta 

 

Desportivo 

Notoriedade  Notícia Treinador  Não-desportivo 
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Relevância  Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Notoriedade Notícia (Classificação) Clube Desportivo 

Proximidade Notícia 

 

Clube Desportivo 

Notabilidade Entrevista Atleta 

 

Desportivo 

Relevância Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Proximidade Notícia 

 

Clube Desportivo 

Notoriedade Entrevista Atleta 

 

Desportivo 

30 Notabilidade  Notícia 

 

Atleta 

 

Desportivo 

Escândalo Notícia 

 

Clube Desportivo 

Notoriedade  Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Notoriedade Notícia (Classificação) Clube Desportivo 

Relevância Notícia 

 

Clube Desportivo 

Relevância Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Proximidade  Notícia 

 

Atleta Não-desportivo 

Notabilidade Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Notoriedade Notícias (Resultados) Clube  

 

Desportivo 

Notoriedade Entrevista Atleta 

 

Desportivo 

31 Notoriedade Notícia 

 

Clube Desportivo 

Notoriedade Notícia (Classificação) Atleta 

 

Desportivo 
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Apêndice 12- Entrevistas aos Jornalistas da secção de desporto do JN. 

 

Entrevista a João Faria (cerca de 20 anos de Jornalismo) 

     

1.De que forma, ao longo dos anos, se foi alterando o olhar das audiências 

relativamente aos conteúdos das notícias?  

 

As audiências são fundamentais para se perceber o que as pessoas mais gostam e ir ao 

encontro do que elas querem. Os jornais passaram a ser menos ideológicos, para “cair” 

na fixação absoluta pelos números, criando peças de mais fácil leitura, menos trabalhadas 

e de maior impacto. Como os dados das audiências chegam cada vez mais rapidamente é 

fácil ir correspondendo à “onda” das maiorias.  

 

 

Novidade Notícia 

 

Atleta 

 

Desportivo 

Relevância Notícia (Classificação) Clube Desportivo 

Relevância Notícias (Resultados) Atleta 

 

Desportivo 

Proximidade  Notícia 

 

Outro Não-desportivo 

Notabilidade Notícias (Resultados) Clube Desportivo 

Notoriedade Notícia 

 

Atleta 

 

Desportivo 

Notabilidade Entrevista Atleta 

 

Desportivo 
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2.Existem muitas notícias que saem sobre desporto que não são de assuntos 

exclusivamente desportivos. Sente que o jornal tem obrigação de lançar aquilo que 

for necessário para captar o publico? 

 

Tem a obrigação de procurar ir além do óbvio, para suscitar interesse e captar público, 

num ângulo de abordagem que possa ser diferente dos restantes meios. Com a ligação 

cada vez maior entre assuntos de diferentes áreas, a multiplicação de temáticas surge com 

naturalidade.  

 

 

3.O que o cativa, hoje em dia, no jornalismo desportivo? 

O privilégio de estar no acontecimento e de poder opinar sobre um jogo ou um caso 

qualquer. Dar uma notícia “em cima da hora” no online é também muito estimulante e 

isso não era possível há uns anos.  

 

4.As notícias do mundo desportivo estão cada vez mais misturadas com a vida 

pessoal e/ou extra-desporto dos atletas/treinadores/dirigentes? 

 

Sem dúvida. Sinais dos tempos. As pessoas gostam disso e com as redes sociais essa 

tendência generalizou-se.  

 

 

5.O jornalismo desportivo era há 20 anos aquilo que é hoje? O que mudou? 

Nem pensar! Está muito diferente. Não havia assessores de imprensa, nem assessores dos 

assessores… Acompanhava-se com muito maior proximidade a vida dos clubes, dos 

jogadores e dos treinadores. Agora muitos conhecem mais rapidamente comentadores 

afetos a um clube do que um jogador de média dimensão. Há outros protagonistas.  
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6.O jornalismo desportivo terá sido “contaminado” pela onda de assuntos polémicos 

em que gira ultimamente o desporto?  

Está com maiores dificuldades para impor trabalhos de maior profundidade e 

complexidade. A polémica vende e a crise na imprensa obriga muitas vezes a pensar em 

privilegiar uma boa confusão em detrimento de uma história de vida que até pode ser rica, 

mas que não tem sangue… 

 

 

7.Qual a consequência do imediatismo no trabalho de um jornalista? 

Perigo de menor qualidade e de menor rigor. Dificuldade no cruzamento de informação, 

em contrarrelógio. Soltar uma notícia sem ter a completa certeza que é verdadeira, só 

porque A ou B já a estão a dar.  

 

 

Entrevista a Arnaldo Martins (cerca de 15 anos de experiência jornalística) 

 

1.De que forma, ao longo dos anos, se foi alterando o olhar das audiências 

relativamente aos conteúdos das notícias?  

As audiências falam mais alto e isso obriga a que os conteúdos sejam, cada vez mais, 

diversificados. O que há uns anos atrás não era notícia agora passou a ser. As novas 

tecnologias determinaram um novo rumo e novos critérios editoriais. 

 

 

2.Existem muitas notícias que saem sobre desporto que não são de assuntos 

exclusivamente desportivos. Sente que o jornal tem obrigação de lançar aquilo que 

for necessário para captar o publico? 

Sim. A resposta anterior encaixa nesta pergunta. O plano cada vez mais é diversificado e 

obriga a que se explore áreas que, há alguns anos, não tinham tanta importância. 
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3.O que o cativa, hoje em dia, no jornalismo desportivo? 

 

Lamentavelmente, as polémicas. Costumo dizer que, de há uns tempos a esta parte, falo 

mais com juristas e advogados do que propriamente com jogadores ou treinadores. É um 

caminho que não gosto, indiscutivelmente. 

 

4.As notícias do mundo desportivo estão cada vez mais misturadas com a vida 

pessoal e/ou extra-desporto dos atletas/treinadores/dirigentes? 

Completamente. As redes sociais vieram acentuar ainda mais esse fator. Um post da 

Georgina Rodriguez, no Instagram, é tão ou mais importante que uma notícia sobre o 

Cristiano Ronaldo. 

 

5.O jornalismo desportivo era há 20 anos aquilo que é hoje? O que mudou? 

Não, de todo. Mudou quase tudo. O paradigma, o que é e não é notícia. As redes sociais, 

os departamentos de comunicação, tudo mudou. Isso teve uma influência decisiva na 

forma como hoje se faz jornalismo, não só desportivo. 

 

6.O jornalismo desportivo terá sido “contaminado” pela onda de assuntos polémicos 

em que gira ultimamente o desporto?  

Sim, é uma evidência. Apesar do esforço de alguns órgãos de comunicação social, a 

tentação de noticiar e explorar ao máximo as polémicas prevalece sobre o que realmente 

deveria contar, que são os jogadores, treinadores e público. 
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7.Qual a consequência do imediatismo no trabalho de um jornalista? 

Temos de nos adaptar. Cada vez mais, a forma como se faz jornalismo obriga a que um 

profissional esteja disposto a exercer várias funções, desde escrever para o papel a pegar 

numa câmara e um telefone e fazer vídeos na rua. E escrever para o site 

 

 

 

Entrevista a um jornalista recente (com 3 anos de experiência jornalística) 

  

 

1.De que forma, ao longo dos anos, se foi alterando o olhar das audiências 

relativamente aos conteúdos das notícias?  

As audiências sempre tiveram importância, uma vez que é para elas que se trabalham. O 

que terá mudado, talvez, é o facto de haver uma análise mais profunda e uma necessidade 

maior de conhecer o público que consome. 

 

2.Existem muitas notícias que saem sobre desporto que não são de assuntos 

exclusivamente desportivos. Sente que o jornal tem obrigação de lançar aquilo que 

for necessário para captar o publico? 

Além de informar, um jornal tem de vender, o que obriga também a uma adaptação ao 

público. Nas redações em que trabalhei, que foram em secções desportivas, as notícias 

eram exclusivamente desportivas. Não é por uma notícia incluir contas ou falar de um 

processo que deixa de ser desportiva. 

 

 

3.O que o cativa, hoje em dia, no jornalismo desportivo? 
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O que sempre me cativou: o facto de o desporto mexer tanto com quem lê e pela 

importância cada vez maior que vai tendo na opinião pública. É um fenómeno curioso e 

é cada vez mais um espetáculo fora dos relvados e dos pavilhões. Outro ponto é o facto 

de poder haver, talvez, uma maior liberdade para “brincar” com as palavras. O desporto 

é como outra secção qualquer, não tem mais ou menos credibilidade. E é preciso ter 

alguma bagagem para perceber dos temas, tal como outra secção qualquer. 

 

4.As notícias do mundo desportivo estão cada vez mais misturadas com a vida 

pessoal e/ou extra-desporto dos atletas/treinadores/dirigentes? 

Não acho. A vida pessoal não entra na secção de desporto. Poderá entrar, sim, noutro 

suplemento. 

 

5.O jornalismo desportivo era há 20 anos aquilo que é hoje? O que mudou? 

Claramente que não. O jornalismo em si já não é o mesmo. O aparecimento da internet, 

por exemplo, veio mudar completamente o jornalismo. No que ao desporto diz respeito, 

no jornal, por exemplo, o desporto tinha muito mais espaço. Cada modalidade, por 

exemplo, era uma página. Agora é visível ver várias modalidades numa única página, por 

exemplo. 

 

6.O jornalismo desportivo terá sido “contaminado” pela onda de assuntos polémicos 

em que gira ultimamente o desporto?  

 

O jornalismo desportivo não foi contaminado com nada. Se há assuntos polémicos no 

mundo desportivo, cabe aos jornalistas noticiá-los. 

 

7.Qual a consequência do imediatismo no trabalho de um jornalista? 

Com o aparecimento da internet, as notícias têm de ser cada vez mais rápidas no que ao 

online diz respeito. A necessidade de rapidez pode, muitas vezes, induzir em erro. 



121 

 

 

Entrevista ao Editor-chefe da secção de desporto do JN ( cerca de 11 anos de Jornalismo) 

 

1.De que forma, ao longo dos anos, se foi alterando o olhar das audiências 

relativamente aos conteúdos das notícias?  

Num mercado feroz e marcado por uma forte concorrência, as audiências assumem um 

papel importante e orientador sobre o conteúdo das notícias, sobretudo no online em que 

essa audiência é facilmente quantificada. Isso significa que existe uma preocupação para 

que o conteúdo da notícia possa captar audiências, que são muito importantes num 

mercado em que as vendas dos jornais caem e o online se assume como uma ferramenta 

de vitalidade. 

 

2.Existem muitas notícias que saem sobre desporto que não são de assuntos 

exclusivamente desportivos. Sente que o jornal tem obrigação de lançar aquilo que 

for necessário para captar o publico? 

Não está relacionado com a necessidade de captar público. Está relacionado, isso sim, 

com a necessidade de ser o mais abrangente possível e dar uma visão mais ampla ao leitor 

sobre uma determinada matéria desportiva. Hoje em dia é muito importante aprofundar 

os temas e ir muito mais além do que óbvio. 

 

3.O que o cativa, hoje em dia, no jornalismo desportivo? 

Precisamente os mesmos interesses que me cativaram há 20 anos, quando iniciei a minha 

atividade profissional. O gosto pelo desporto, a paixão pela comunicação e o interesse 

pela informação. Estes três vetores continuam a ser as minhas linhas orientadoras. Na 

essência nada mudou. 

 

4.As notícias do mundo desportivo estão cada vez mais misturadas com a vida 

pessoal e/ou extra-desporto dos atletas/treinadores/dirigentes? 
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Estão misturadas, sim. Mas esse tipo de abordagem, pelo menos no órgão de informação 

onde eu trabalho, não é feita pela secção de desporto, mas sim pela secção de pessoas. No 

desporto, tratamos do fenómeno mais pelo lado competitivo, enquanto a secção pessoas 

dá mais enfoque ao lado pessoal dos jogadores, treinadores e dirigentes. 

 

5. O jornalismo desportivo era há 20 anos aquilo que é hoje? O que mudou? 

Mudaram muitas coisas. Há 20 anos, havia uma grande proximidade entre os jornalistas 

e os intervenientes do desporto e o contacto era pessoal, permanente e praticamente diário. 

E estamos a falar de uma altura em que nem todas as pessoas tinham telemóvel. A partir 

do momento em que os clubes passaram a ter departamentos de comunicação, cavou-se 

uma grande distância entre os jornalistas e os intervenientes do desporto. Hoje em dia a 

informação é mais filtrada, mas, por outro lado, nunca conseguimos conhecer tão bem o 

lado pessoal dos desportistas ou aquilo que eles estão a fazer num determinado momento. 

Para que isso fosse possível, temos de agradecer às redes sociais. Além disso, hoje em dia 

temos de ser mais rápidos a noticiar, mais rápidos a informar e mais rápidos a explicar 

porque o online assim o obriga. 

 

6. O jornalismo desportivo terá sido “contaminado” pela onda de assuntos polémicos 

em que gira ultimamente o desporto?  

Não é uma questão de contaminação. O desporto é um leque muito mais aberto do que 

aquilo que as pessoas podem pensar e não aborda apenas o fenómeno desportivo na 

perspetiva mais pura e dura. Quem se dedica ao jornalismo desportivo tem de perceber 

um pouco de economia, porque é preciso, muitas vezes, analisar os relatórios e contas dos 

clubes, tem de entender também um pouco de legislação desportiva, porque as provas têm 

regulamentos competitivos e disciplinares. O jornalismo desportivo não está contaminado 

pelas polémicas, o desporto, isso sim, é que infelizmente está contaminado por essas 

mesmas polémicas, que têm de ser devidamente contadas e explicadas. 

 

7. Qual a consequência do imediatismo no trabalho de um jornalista? 
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É muito importante. Sobretudo agora com as redes sociais e a importância do online nos 

meios de comunicação social. A velocidade aumentou, a velocidade de informar, de 

contar, de explicar e de dar primeiro. Tudo isto aliado ao rigor. Sem rigor nunca se terá 

credibilidade. E não é fácil ser rápido sem perder esse mesmo rigor. 

 

 

 

 

 

 

 


