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Introdução 

 

O presente relatório tem por base o estágio curricular realizado na Rádio 

Renascença, na redação de Gaia, tendo como finalidade a apresentação do trabalho 

desenvolvido nesta instituição, bem como a apresentação de um estudo de caso elaborado 

dentro deste contexto de trabalho.  

O estágio na Rádio Renascença teve a duração de 500 horas e decorreu durante o 

período de 16 de setembro de 2013 a 13 de dezembro de 2013. Essencialmente, 

pretendeu-se complementar a formação da aluna através de uma experiência académico-

profissional num órgão de comunicação que é reconhecido a nível nacional. 

Sob a orientação direta do editor, Raúl Santos, aprofundámos e pusemos em prática 

conhecimentos adquiridos ao longo da formação académica na área das ciências da 

comunicação e do jornalismo.  

Este trabalho representa, assim, a última etapa para a conclusão do Mestrado em 

Ciências da Comunicação, na variante de Estudos de Média e Jornalismo, da Faculdade 

de Letras da Universidade do Porto. 

O relatório encontra-se estruturado em duas partes: numa primeira parte, a autora 

reflete, carateriza e analisa o trabalho prático desenvolvido na Rádio Renascença ao longo 

dos três meses de estágio. São aqui descritos os objetivos deste estágio, as atividades 

realizadas e o nosso desempenho nas mesmas. 

Na segunda parte é apresentado o estudo de caso, sob o tema de investigação “A Igreja e 

os Meios de Comunicação Social: o impacto da religião na elaboração de conteúdos de 

carácter informativo no jornal Página 1”. 

A partir deste ponto-chave é feita uma abordagem aos meios de comunicação 

católicos em Portugal, percebendo primeiramente os contornos e os primórdios da relação 

destes com a Igreja e os principais objetivos desta relação.  

Desde cedo que a Igreja percebeu nos média, poderosos veículos de propagação e 

difusão da mensagem cristã. Também os média acabaram por encontrar na Igreja o 

conteúdo e informação que viria a atrair as massas. 
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O Concílio Ecuménico Vaticano II, em 1961, discutiu os principais temas da 

Igreja e, entre eles, os meios de comunicação social. Deste Concílio surgiu o Decreto 

Inter Mirifica, aprovado em 1966, que nos auxilia numa melhor compreensão do papel 

da Igreja junto dos média e a relação possível e atual entre ambos. 

Assim, a investigação acompanha esta relação até aos dias de hoje, percebendo os 

contornos e interesses que possam existir ou advir da sua ligação. Como fonte de 

inspiração principal nesta matéria tivemos o Papa Francisco e Bento XVI – Papa emérito 

– bem como outros membros da Igreja Católica. Do lado dos média investigámos acerca 

dos pensamentos e fundamentos de jornalistas como Aura Miguel e Filipe d’Avillez, 

especializados em religião na Rádio Renascença, entre outros autores, mais secundários. 

Pegando no caso concreto do Grupo R/Com, e, especificamente, num dos seus 

órgãos de comunicação – o jornal Página 1-, é feita uma análise de dados, quantitativa e 

qualitativa, de todos os textos relacionados com a temática da religião, publicados no 

espaço de três meses neste jornal – desde o dia 1 de outubro até ao dia 31 de dezembro, 

o que nos dá um total de 65 edições do Página 1 analisadas. Estes 361 textos que foram 

selecionados para o caso estão subdivididos por diversas categorias que incluem o tipo de 

texto, as suas fontes de informação, os temas tratados, a presença ou não de um enviado 

e também de imagem descritiva, a secção em que se encontram, entre outros aspetos, 

sendo ainda analisada a capa do jornal e mesmo os artigos de opinião publicados. 

O objetivo neste estudo de caso foi o de entender o lugar ocupado pela religião 

num meio de comunicação assumidamente católico como o jornal Página 1 e a 

predominância da editoria de religião neste mesmo meio. Feita uma primeira análise 

quantitativa, fomos percebendo então, e em termos percentuais nestes três meses de 

observação, a fatia de religião publicada diariamente no Página 1: 16% das notícias 

publicadas no jornal inserem-se na temática da religião.  

Procurámos também aferir, centrados nesta fatia de 16% de notícias de religião, 

quais os temas predominantes e as fontes de informação mais utilizadas para o suporte 

das notícias redigidas neste jornal. 

A escolha do jornal Página 1 para este estudo deve-se a três fatores que importam 

ressalvar: em primeiro lugar prende-se com o facto de termos trabalhado a quase 

totalidade do nosso tempo de estágio no mesmo, pelo que nos encontramos perfeitamente 

inseridos na estrutura e funcionamento do jornal. O segundo fator a ter em conta para esta 

escolha é o facto de este jornal ter sido criado e, ainda hoje, produzido e editado, pela 
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equipa de redação da sede do Porto, onde Raúl Santos exerce o cargo de edição. Por 

último, mas não menos importante, este é o primeiro estudo elaborado com base em dados 

do jornal Página 1, revelando e conferindo assim a importância deste meio de 

comunicação para o grupo R/Com, bem como para os portugueses. 
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“A rádio está na posse não só do maior estímulo que o Homem conhece para captar os 

sentidos, como a música, a harmonia e o ritmo, como também é capaz de oferecer uma 

descrição da realidade por meio de ruídos e pelo mais amplo e abstrato meio de divulgação: a 

palavra. A palavra é fundamental, pois o rádio é um meio de comunicação entre 

pessoas"(Arnheim, Rudolf, 1980, cit. in Balsebre, A. 1996, p.25). 

 

 

 I. - A Rádio Renascença 

 

1. Caraterização da Instituição 

 

A Primeira Guerra Mundial despoletou a criação das primeiras rádios, e Portugal 

via nascer, então, a primeira estação amadora, denominada de Rádio Hertz, fundada por 

Fernando Medeiros, em 1914. Contudo, as emissões radiofónicas de carácter regular 

acontecem pela primeira vez em 1925, com o surgimento da CT1AA, estação criada por 

Abílio Nunes dos Santos. 

A Rádio Clube Português (RCP) nasce três anos mais tarde, em 1928, com Jorge 

Botelho Moniz, revelando-se uma das mais importantes a nível nacional.  

As primeiras emissões experimentais ocorrem em 1933 e, no dia 1 de agosto de 

1935, é inaugurada a Emissora Nacional de Radiodifusão (EN). 

Com o advento da radiodifusão, nos anos 20, a Igreja Católica depressa descobriu 

na rádio uma nova forma de evangelização. A 12 de Abril de 1931 é lançada em Portugal 

a revista “Renascença – Ilustração Católica”, de publicação quinzenal, e, com ela, a ideia 

que esteve na base da criação de uma estação de rádio de inspiração católica. É nesta 

revista que Zuzuarte de Mendonça publica, a 1 de fevereiro de 1933, um artigo onde 

defende a importância da criação de uma emissora católica. O artigo, que mereceu o 

destaque da primeira página da revista Renascença, relata a necessidade de a Igreja obter 

um veículo de propaganda e comunicação católica através da rádio. “O nosso posto - 
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chamemos-lhe, por exemplo, a ‘Rádio Renascença’ (…), - não só irradiaria a nossa 

música, a nossa literatura, o nosso teatro, como também faria ouvir os nossos oradores e 

conferencistas” (Mendonça, Z., 1993, citado por Serra, I., 2012, p. 52). 

Foram os próprios leitores da revista Renascença, com o apoio do Padre Lopes da 

Cruz, que uniram esforços e recolheram donativos com a ideia de tornar possível a criação 

de uma Emissora Católica Portuguesa – o que consideravam um passo moderno para o 

apostolado. O elevado número de doações demonstrou o interesse do público em avançar 

com o projeto e criou-se, então, uma sociedade que sustentaria a rádio, através do 

pagamento de uma quota mensal (Ribeiro, N., 2002, p. 21). 

O Padre Lopes da Cruz fez questão de clarificar que a estação não se restringiria 

à emissão de conteúdos religiosos: “A Emissora Católica não se destina apenas a 

transmitir longos sermões. Faremos também o que as outras fazem, embora sempre com 

critério e sentido católicos” (Neves, M., 1989, p. 37-38). 

A transformação desta ideia em realidade surge em 1938, com a criação da 

associação ‘Liga dos Amigos da Rádio Renascença’ (LAR), que viria a dar lugar, já em 

2006, ao Clube Renascença1. A LAR, que surge, então, com o objetivo de apoiar espiritual 

e materialmente a Emissora Católica Portuguesa, acabaria por contribuir de forma 

marcante para o desenvolvimento da Rádio Renascença2.  

O Clube Renascença tem uma Direção nomeada pelo Cardeal Patriarca de Lisboa 

(atualmente, D. Manuel Clemente) e possui autonomia financeira relativamente ao 

Grupo. Contudo, no seu trabalho, procura “manter e fomentar uma rede de afetos 

relativamente ao Grupo, servindo de meio de divulgação do projeto eclesial deste órgão, 

lançando iniciativas de interesse geral que se enquadrem no espírito do Grupo Renascença 

enquanto órgão de comunicação social da Igreja”3. 

As emissões experimentais em onda média para a região de Lisboa tiveram lugar 

no ano de 1937, nas instalações da Charneca do Lumiar, e, no ano seguinte, também as 

de onda curta. O objetivo inicialmente definido por esta rádio, foi, desde logo, “fornecer 

                                                           
1 Clube Renascença. Fonte: http://www.cluberenascenca.pt/cluberenascena.aspx. 
2 Idem 
3 Idem 
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notícias sobre a Igreja e promover a expansão da sua doutrina em todos os meios sociais 

portugueses” (Quintero, A.P., 1996, p. 390). 

A Rádio Renascença depressa se tornou numa estação de radiodifusão de 

referência dos portugueses. Esta, que passou a ser a «emissora católica dos portugueses», 

começou a utilizar a rádio para a “propaganda dos valores católicos, para combater o mal 

e os ataques à Igreja, para desfazer os erros e esclarecer a opinião pública com boas 

notícias e programas de qualidade, para repor a verdade histórica” (Miguel, A., 1982, p. 

26).  

Das grandes emissoras portuguesas nascidas na década de 1930, a Renascença é 

a única que mantém inalterado o seu nome de batismo. 

 

A 10 de abril de 1938 são inaugurados os estúdios da Rádio na cidade de Lisboa, 

na rua Capelo, e, em 1941, no Porto. Os estúdios do Porto tiveram a sua primeira sede na 

rua da Alegria, mudando-se, posteriormente, para Sá da Bandeira, e, atualmente, estão 

sediados em Vila Nova de Gaia, com umas instalações modernas e adequadas a todas as 

suas funções. 

O primeiro serviço de noticiários próprios aconteceu a 23 de outubro 1972, com 

uma equipa composta por nove profissionais. Até então, os espaços informativos tinham 

por base as notícias veiculadas pela imprensa. 

 

- A Rádio Renascença no 25 de abril 

 

A Renascença ficará para sempre associada à Revolução dos Cravos, pois foi aos 

microfones desta rádio que foi emitida a segunda senha que confirmou e pôs em marcha 

o Movimento das Forças Armadas: a canção «Grândola, Vila Morena».  

Pela altura em que a censura se direcionou para as rádios, e no caso da RR, o 

Governo decidiu nomear uma equipa de dois censores para a Emissora Católica, que 

passaram a trabalhar nas instalações da estação. Embora não estivessem vinte e quatro 

horas por dia na emissora, controlavam parte dos noticiários (Ribeiro, N., 2002, p. 37). 

 



14 
 

A PIDE passaria então a vigiar de perto a Emissora Católica Portuguesa. Além 

dos militares, só alguns elementos do programa «Limite» sabiam o que estava para 

acontecer (Ribeiro, N., 2002, p. 38). 

Na véspera da revolução, a 24 de abril, um dos censores exigiu ser ele próprio a 

decidir o alinhamento de um dos noticiários, de forma a evitar ligações entre as notícias 

que pudessem transmitir mensagens cujo conteúdo não seria por si controlado (Ribeiro, 

N., 2002, p. 38). 

A RR acabou, por fim, por dar um importante contributo para a instauração da 

liberdade de expressão em Portugal. A transição revolucionária desencadeou uma 

tentativa de nacionalização da comunicação social, que abrangeu também a Rádio 

Renascença. As suas instalações foram ocupadas, assim como foram as do jornal 

República. Este acontecimento desencadeou reações por parte da opinião pública, bem 

como pelas autoridades católicas. 

Ao contrário da quase totalidade das emissoras existentes àquela data, a 

Renascença nunca chegou a ser nacionalizada, mantendo-se então nas mãos da Igreja 

Católica. Tendo-se identificado, durante este período, com a liberdade e com a 

democracia, a Rádio ofereceu resistência a uma nacionalização. O papel desempenhado 

por esta rádio foi de facto decisivo na transição do regime e na implantação da democracia 

em Portugal. (Braga da Cruz, M., 2012, cit. in Magalhães Crespo, F., 2012). 

 

- O pós 25 de abril  

 

O pós 25 de abril iniciou um novo período de expansão da Rádio Renascença. 

As emissões a partir dos estúdios de Lisboa recomeçam em janeiro de 1976 e, dois 

anos depois, no ano em que comemorava o seu 40º aniversário, a RR já transmitia 

diretamente para a Madeira e para os Açores. 

A 9 de abril de 1978, o Cardeal Patriarca de Lisboa, D. António Ribeiro, 

discursava na missa de comemoração dos 40 anos da Rádio Renascença, frisando a 

importância desta rádio privada ao serviço dos interesses da população portuguesa: 

“Compete à emissora católica abordar todos os temas para os quais tenha 

competência, com a preocupação de sempre e em tudo revelar e propor critérios 

evangélicos de pensamento e conduta; Cabe-lhe (…) manter reserva face às ideologias 
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contrárias à fé cristã e à dignidade humana; é essência da emissora católica não se 

enfeudar a nenhuma política partidária ou a qualquer grupo de pressão. A Rádio 

Renascença não serve interesses privados por mais legítimos que sejam (…) não 

consentir que o relativo apareça como absoluto e o interesse egoísta como norma do bem 

comum” (Renascença, 2012, p.168).  

A cada ano que passava a Rádio Renascença foi crescendo, tornando-se numa das 

três grandes estações de radiodifusão, a par da Emissora Nacional (representada hoje pela 

RTP)4.  

No que ao carácter dos programas diz respeito, este revelou-se dinâmico e mesmo 

inovador no programa radiofónico nacional. Ainda que a Renascença tenha afirmado uma 

posição evangelizadora, a transmissão de programas de cariz que não o litúrgico e 

doutrinário nunca foi posta de parte. Conforme frisou Monsenhor Lopes da Cruz, a 

programação teria um forte cunho da ação católica, funcionando a estação, acima de tudo, 

para fins do apostolado, de propagação das verdades cristãs, da defesa dos direitos 

sagrados de Deus e da Igreja. Porém, Lopes da Cruz considerava que a Emissora Católica 

não se destinaria apenas a transmitir longos sermões. Faria também o que as outras 

emissoras fazem, embora sempre com critério e sentido católicos (Neves, F. M., 1980, p. 

37-38).  

Entre os exemplos que testemunham os programas mais marcantes da história 

estão o «Diário do Ar», emitido entre 1959 e 1963, realizado por Paulo Cardoso e que 

assentava nos pilares da reportagem e informação. Relatou, entre outros acontecimentos, 

a travessia do Canal da Mancha, pelos nadadores portugueses Joaquim Batista Pereira – 

detentor do recorde mundial nesta modalidade, em 1954 – e Primo Ferreira. 

Num formato diferente esteve no ar, a partir de 1960, «Quando o telefone toca», 

conduzido pelo jornalista Matos Maia (1932-2005), entre outros, que pode ser 

considerado o primeiro espaço interativo da rádio portuguesa, com o início dos “discos 

pedidos”, após a repetição de um slogan publicitário. O programa fez igual sucesso, anos 

mais tarde, na Rádio Clube Português (RCP). 

                                                           
4 A Emissora Nacional foi fundada em 1935, tendo adotado esta designação até 1955, ano em que 
passou a chamar-se Radiotelevisão portuguesa. Só em 2004 alterou a sua identidade para a atual Rádio 
e Televisão de Portugal (RTP). 
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Da história mais marcante da programação da Rádio Renascença fazem, também, 

parte: o famoso  «Despertar», programa diário que abria as emissões da manhã no final 

dos anos 70 e que se prolongou por 17 anos consecutivos, apresentado por António 

Sala e Olga Cardoso; e  «Bola Branca», programa de desporto ainda no ar, conduzido e 

editado por Pedro Azevedo. 

A estação transmite ainda, inserida na programação de cariz religioso, as orações 

do Angelus (ou toque das Avé-Marias), diariamente ao meio-dia, que relembram aos 

católicos o momento da Anunciação, feita pelo Anjo Gabriel a Maria. Também as orações 

do Santo Rosário, transmitido diariamente em direto da Capelinha das Aparições, a partir 

do Santuário de Fátima, e, aos Domingos, é transmitida, também, a celebração da 

Eucaristia, a partir de uma igreja portuguesa. 

 

O Grupo Renascença (R/com) é hoje o grupo líder de audiências em Portugal. 

De acordo com os dados do Anuário da Comunicação 2012-2013 da Obercom, o 

Grrupo registava, em 2013, uma AAV (Audiência Acumulada de Véspera)5 de 23.6%, 

seguida pelo Grupo Media Capital, com 22.4%. De entre as quatro rádios do grupo r/com, 

a RFM é a mais ouvida, a Renascença encontra-se em segundo lugar, a Mega FM em 

terceiro e a Rádio Sim em quarto.  

                                                           
5 AAV: Número ou percentagem de indivíduos que escutaram uma estação, no período de um dia, 
independentemente do tempo despendido. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3nio_Sala
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3nio_Sala
http://pt.wikipedia.org/wiki/Olga_Cardoso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Angelus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anuncia%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gabriel_(arcanjo)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maria,_m%C3%A3e_de_Jesus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Ros%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santu%C3%A1rio_de_F%C3%A1tima
http://pt.wikipedia.org/wiki/Missa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Missa
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Tabela 1: Evolutivo da Audiência Acumulada de Véspera (%), 2002 a 2013  

Fonte: Anuário de Comunicação 2012-2013 

 

Já em 2014, e de acordo com os dados do Bareme de Rádio da Marktest, o Grupo 

registava uma AAV de 23,9% na última vaga disponível, de Junho, mostrando assim um 

ligeiro crescimento de AAV para o grupo. Na segunda posição surge a Media Capital 

Rádio, com uma AAV de 22,8%, seguida pelo Grupo RTP com 7.9%6.  

                                                           
6 Dados disponíveis em: http://www.marktest.com/wap/a/n/id~1d85.aspx 
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Em relação ao perfil dos ouvintes da Rádio Renascença e das outras rádios do 

grupo, podemos verificar, na tabela abaixo apresentada, que a maioria dos ouvintes da 

Renascença são homens na faixa etária entre os 55 e os 64 anos. 

 

Geograficamente, e olhando para a Tabela 3, podemos ainda dizer que os ouvintes 

da Renascença estão localizados maioritariamente no norte do país. a região do Grande 

Porto tem a mais alta AAV, com 8.1%, seguida pelo Litoral Norte, com 8.0 e pelo Interior 

Norte, com 7.9% de AAV. A Grande Lisboa está ainda um pouco distante destes 

resultados, com uma AAV de 7.1% em 2013. 

Tabela 2: Audiência Acumulada de Véspera (%) por género e idade, 2013 

Fonte: Anuário de Comunicação 2012-2013 
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Os anos 80 e 90 viram nascer as três outras rádios hoje pertencentes ao Grupo 

Renascença: a RFM, criada em 1987, a Mega FM em 1998 e, em 2008, nasce a mais 

recente rádio do grupo: a Rádio Sim. O Grupo integra ainda uma empresa de organização 

de eventos – a Genius y Meios – e um departamento comercial – a Intervoz. 

Para além destes, a RR expandiu-se na rede e trabalha, também, nas emissões 

regulares de vídeo que disponibiliza no site (V+). Publica ainda, de segunda a sexta-feira, 

o Página 1, jornal eletrónico que inclui a síntese das principais notícias do dia, e sobre o 

qual nos debruçaremos mais à frente. 

Em 2010, o Grupo Renascença adquire nova identidade, passando a chamar-se de 

Grupo R/com. A mudança, conforme explicou José Ramos Pinheiro, administrador do 

grupo, visou “espelhar na nova designação as diversas áreas de atividade e empresas do 

Tabela 3: Audiência Acumulada de véspera por regiões Marktest, 2013 

Fonte: Anuário de Comunicação 2012-2013 
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grupo que já não estão só centradas na rádio FM e onda média”7, mas que estão também 

nas estações de comercialização e publicidade e na Web Tv. 

O capital da empresa é detido pelo Patriarcado de Lisboa e Conferência Episcopal 

Portuguesa. 

 

1.1 O Página 1 

 

O Grupo R/Com criou, a 21 de fevereiro de 2007, o Página 1 - um jornal online 

gratuito, desenvolvido inteiramente por jornalistas da Rádio Renascença, na sede do 

Porto. Para além de ser o primeiro jornal digital pertencente a uma rádio em Portugal, 

este constitui um dos esforços do Grupo em se adaptar às novas tecnologias e aos novos 

constituintes da arena dos média. Usa como slogan “o mundo num minuto” e é distribuído 

diariamente, entre segunda e sexta-feira, ao princípio da tarde, em formato PDF via 

correio eletrónico. Para além desta distribuição, o jornal está acessível em todas as 

plataformas, assim como dispositivos móveis, e as notícias podem ser comentadas e 

partilhadas nas redes sociais. 

Os ouvintes, e o público em geral, podem inscrever-se no Website do próprio 

jornal, <http://www.pagina1.pt/>, recebendo, diariamente, um exemplar eletrónico do 

mesmo, constituído pelo essencial da informação. Diariamente, são enviados cerca 

80.000 exemplares da edição do dia, mas destes, apenas cerca de 6.000 são efetivamente 

abertos pelos destinatários. Este número de edições lidas diariamente apenas ascendeu 

consideravelmente em edições especiais como a do Euro 2004, o Mundial de 2010 ou a 

vinda do Papa Bento XVI ao Porto, em 2010. 

O Página 1 foi criado e desenvolvido na redação do Porto, onde ainda hoje é 

produzido e editado pelo seu editor – Raúl Santos – (e, na ausência deste, por Hugo 

Monteiro) e pelo jornalista Pedro Rios. 

As seções informativas que preenchem as páginas deste jornal são, por esta ordem: 

Destaque, Opinião, Nacional, Internacional, Religião, Cultura, Desporto, Olhares e 

                                                           
7 Meios & Publicidade, 2010, 22 de fevereiro 
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Últimas. As notícias e textos aqui publicados provêm, na sua totalidade, das notícias já 

disponibilizadas no site da Renascença, sendo que o Página 1 não tem conteúdos 

exclusivos ou diferenciados daqueles que o leitor pode consultar na página da rádio. A 

seleção das notícias que vão entrar diariamente em cada edição do jornal fica a cargo do 

editor que, conforme nos explicou, não segue um critério rigoroso, mas, por outro lado, 

edita de acordo com o espaço disponível em cada secção. 

O jornal recebe ainda, diariamente, a opinião do jornalista Francisco Sarsfield 

Cabral, num artigo que tem o nome de “Ponto de Vista” e que é composto por, geralmente, 

três ou quatros parágrafos de um tema à sua escolha. Para além deste, escreve ainda na 

secção de Desporto o jornalista Ribeiro Cristóvão, num espaço intitulado de “Ponto 

Final”. 

A ausência de um Editorial no interior do jornal é um dos aspetos curiosos do 

Página 1. 

É um jornal totalmente suportado pela rádio Renascença, uma vez que não há 

publicidade presente no mesmo. 

Página 1, o nome com que se batizou este jornal em 2007, foi inspirado no antigo 

programa da Renascença, que dava pelo mesmo nome. “Foi um nome histórico e, ao 

mesmo tempo, inovador na altura”, explica Raúl Santos. 

O programa "Página Um" teve início no dia 2 de Janeiro de 1968, na Onda Média 

da Rádio Renascença, entre as 19h30 e as 20h30, de segunda-feira a sábado. Os primeiros 

apresentadores foram Jorge Schnitzer e Maria Helena Fialho Gouveia. Foi depois 

realizado e apresentado por José Manuel Nunes, Luís Paixão Martins e, mais tarde, 

por Artur Albarran. Na reportagem, um dos pontos fortes do programa, colaboraram 

nomes como Adelino Gomes ou José Duarte. 

Um dos destaques do programa foi a divulgação musical da música da época. 

O Diário de Lisboa de 7 de fevereiro de 1969 define o "Página Um" como 

“um programa dinâmico, considerado o melhor da Rádio Renascença, com um cunho 

altamente jornalístico, pois nas suas emissões aparecem reportagens sobre casos 

humanos, variados e interessantes”. (Moreno Pinto, 2009) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1dio_Renascen%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jorge_Schnitzer&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Manuel_Nunes&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_Paix%C3%A3o_Martins
http://pt.wikipedia.org/wiki/Artur_Albarran
http://pt.wikipedia.org/wiki/Adelino_Gomes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Duarte
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O programa foi suspenso após comentários aos acontecimentos dos jogos 

olímpicos de Munique de 1972, que ficaram conhecidos como o “Massacre de 

Munique”8. Mais tarde é retomado, tendo terminado, por fim, no ano de 1975. 

O jornal Página 1 alterou, a partir de Fevereiro de 2014, a sua apresentação, 

passando a estar disponível numa página um pouco diferente da anterior. As razões da 

mudança, conforme refere o seu editor, foram “simplificar a produção e torna-lo mais 

moderno”. 

  

                                                           
8 No dia 5 de setembro de 1972, cinco árabes do grupo terrorista “Setembro Negro” invadiram a vila 
olímpica, mataram dois membros da equipe de Israel e fizeram outros nove de reféns. O que se seguiu, 
com a paralisação temporária dos Jogos e a morte de todos os reféns israelitas, ficou conhecido como o 
“Massacre de Munique”. 
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2. Análise do trabalho efetuado no âmbito do estágio 

 

2.1 Enquadramento 

2.1.1 Cronologia/ Duração 

 

O estágio na Rádio Renascença teve a duração de 500 horas, correspondentes a 

seis horas diárias, e decorreu durante o período de 16 de setembro de 2013 a 13 de 

dezembro de 2013. O referido tempo foi descriminado no protocolo entre a Rádio 

Renascença e a Faculdade de Letras da Universidade do Porto, representados pelo diretor-

adjunto Pedro Leal, em delegação de competências, pela professora Ana Isabel Reis, 

orientadora deste estágio, e pela aluna. O período de duração do estágio, acordado na 

primeira reunião com Pedro Leal, compreendia-se entre as 8h00 e as 15h00, com pausa 

para almoço, em horário e duração indefinida. No entanto, chegou-se à conclusão, com o 

editor Raúl Santos, que, uma vez que o jornal Página 1 – onde decorreu a quase totalidade 

das atividades do estágio – terminava a sua edição e era disponibilizado online, por volta 

das 17h30, seria mais produtivo e útil, tanto para a aluna como para o jornal em si, que as 

atividades se prolongassem até às 15h30. 

 

2.1.2   Objetivos do estágio  

 

Essencialmente, pretendeu-se complementar a nossa formação através de uma 

experiência académico-profissional num órgão de comunicação que é reconhecido a nível 

nacional. 

Durante a licenciatura foram-nos introduzidos conhecimentos de gravação e 

edição de vídeo, através do programa Adobe Premiere Pro. Assim, um dos objetivos 

inicialmente propostos pelo diretor-adjunto foi a edição de peças, em vídeo, que seriam 

posteriormente reproduzidas nos noticiários da V+, disponibilizados online no site da 

Rádio Renascença, em <http://vmais.rr.sapo.pt/>. Esta atividade representaria, a início, 
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50% da duração total do estágio. A outra fatia seria preenchida pelo trabalho de produção 

escrita no jornal Página 1 e também no site da rádio. 

Ambas as fatias acabaram por ser preenchidas com a composição de notícias para 

o site da rádio, bem como para o jornal, mas, maioritariamente, com a edição deste mesmo 

jornal. Por necessidade de colaboração e porque o contributo de edição seria até mais útil, 

acabamos por manter a rotina diária preenchida em volta do programa Adobe InDesign, 

com o qual compúnhamos as páginas das várias secções noticiosas do Página 1. 

Sob a orientação direta do editor - Raúl Santos - aprofundámos e pusemos em 

prática conhecimentos adquiridos ao longo da formação académica na área das ciências 

da comunicação e do jornalismo.   

 

2.2   A escolha da Rádio Renascença  

 

Um grupo líder de audiências em Portugal, um jornalismo clássico, de excelência, 

uma história de mais de sete décadas, uma rádio acarinhada pelos portugueses. Poderiam 

bastar estes fatores para a escolha da Rádio Renascença como o nosso local de estágio. 

Mas na base dessa decisão esteve, também, a enorme vontade de conhecer e experimentar 

o mundo da rádio. Pudemos, então, descobrir que, a tantas vezes designada “magia da 

rádio”, de facto existe, e este é um bom testemunho da sua existência, dentro dos estúdios 

ou dentro da redação do jornal. 

  O alcance obtido ao longo destes agora 77 anos de história e o facto de se manter 

inserida num grupo que é top de audiências em Portugal, conferem na Rádio Renascença 

a qualidade e o exemplo que qualquer órgão de comunicação desejaria alcançar. 

O jornalismo clássico, imparcial, rigoroso que nesta rádio se pratica desencadeiam 

em qualquer estudante de jornalismo o desejo de uma experiência de trabalho junto dos 

profissionais que dela fazem parte. 

Os valores pelos quais se rege a Rádio Renascença, a sua história, o trabalho junto 

dos que sempre foram tão acarinhados pelo povo português e a novidade de uma 

experiência no mundo da rádio nacional, que nunca tínhamos tido, fizeram parte da lista 

de fatores motivacionais que decidiram a opção pela Rádio Renascença. 
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2.3   Atividades realizadas 

 

A primeira semana de trabalho, de 16 a 20 de setembro, representou, para nós, a 

adaptação àquilo que seria o nosso papel de jornalista estagiária nas semanas que se 

seguiram. Nestes primeiros dias foram-nos dadas as passwords de acesso ao sistema 

informático e as primeiras informações acerca das aplicações informáticas que iríamos 

utilizar.  

Nesta semana publicámos as nossas primeiras notícias no site da rádio e, 

posteriormente, no jornal Página 1. A primeira delas (Ver Anexo 1) foi escrita a partir de 

um comunicado, enviado pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP) 

para o e-mail da Renascença, que nos informava que o melhor estudante da Universidade 

do Porto pertencia a esta Faculdade.  

Começávamos, assim, a assumir o nosso papel de recetor e, ao mesmo, de 

transmissor de informação. 

Na semana seguinte, de 23 a 27 de setembro, o trabalho de escrita de notícias 

manteve-se, sendo que estas eram feitas tendo como fontes de informação, ou como base 

informativa, comunicados, entrevistas em áudio feitas por jornalistas da Rádio 

Renascença ou mesmo outras notícias já publicadas. As secções do Página 1 onde 

publicámos, nestes dias, foram as seguintes: País, Internacional e Desporto (com um 

maior número de notícias na secção Internacional). 

Aprendemos, ainda, com a orientação do jornalista e editor Raúl Santos, os 

primeiros conhecimentos básicos do programa de design, Adobe InDesign CS3, onde 

trabalhámos, juntamente com Raúl Santos e com o jornalista Pedro Rios, na composição 

de páginas do Página 1. Aqui, preenchíamos cada seção com as notícias correspondentes 

à mesma, que eram sempre retiradas do site, e procurávamos também, quando havia 

espaço, completar com uma imagem alusiva. A imagem era normalmente escolhida de 

entre aquelas que a Lusa nos disponibilizava, uma vez que, na Renascença, estávamos 

autorizados a utilizar os seus dados livremente. 

(Nos Anexos 2, 3 e 4 temos alguns exemplos de publicações no jornal, realizadas 

durante a semana referida). 

Houve ainda espaço para revisão de algumas notícias publicadas pelos nossos 

colegas no Página 1, para detetar possíveis falhas na escrita das mesmas. 
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Nos tempos de estágio que se seguiram, estas passaram a ser as nossas tarefas 

mais comuns. No que toca à escrita de notícias, procurámos sempre estar ao corrente do 

que já tinha sido noticiado no site, fazendo uma busca por informação ainda não 

publicada. Esta busca centrou-se, usualmente, nas notícias internacionais. Para este efeito, 

fazíamos as nossas pesquisas em fontes como a agência portuguesa Lusa9, a inglesa 

Reuters10, a emissora pública de rádio e televisão do Reino Unido – BBC News11 –, a 

televisão inglesa Sky News12 ou o canal noticioso europeu EuroNews13. 

O valor-notícia, isto é, os critérios de noticiabilidade que determinam se um 

assunto é suscetível de se tornar notícia ou não, esteve sempre presente aquando da 

seleção e elaboração de notícias. 

 Para Lorenzo Gomis (1991, p. 12), um facto que tem maior repercussão é mais 

facilmente considerado notícia. Tudo aquilo que não se comenta, não produz efeitos de 

notícia, do seu ponto de vista. 

Ainda segundo o mesmo autor, os recetores preferem a informação manipulada, 

mas verosímil e significativa, a uma visão livre e direta de todos os factos que ocorrem 

no mundo, pois isso seria extremamente aborrecedor (Gomis, L., 1991, p. 18). Coube-nos 

a nós, jornalistas, a seleção daquilo que era notícia, na secção Internacional, indo ao 

encontro daquelas que eram as necessidades do nosso recetor. 

Contudo, nem sempre fomos ao encontro da teoria defendida por Gomis, quando 

este nos revela que “a imagem do jornalista não deve ser a daquele que busca as notícias, 

mas a daquele que as seleciona apenas”. Para cada notícia publicada, costuma dizer-se 

que nove são desprezadas, segundo o autor (Gomis, L., 1991, p. 76). 

Na Rádio Renascença, os nossos critérios para a busca de informação e 

consequente seleção noticiosa, foram definidos antes da sua publicação (não dependendo 

totalmente da sua repercussão na sociedade o valor-notícia, conforme defendeu Gomis) e 

basearam-se, mais concretamente, naqueles que são para Nelson Traquina (2005) os mais 

conhecidos valores-notícia. 

Na época contemporânea, de acordo com Traquina (2005), existem duas formas 

de ver o jornalismo: o polo ideológico e o polo económico. O primeiro acredita que o 

                                                           
9 http://www.lusa.pt/default.aspx?page=home 
10 http://www.reuters.com/ 
11 http://www.bbc.com/ 
12 http://news.sky.com/ 
13 http://pt.euronews.com/ 
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jornalismo é um serviço público. O segundo, que é um negócio. Podemos dizer que, hoje, 

esses são os dois grandes valores do jornalismo. 

Neste caso, seguindo os fundamentos que estiveram na génese da sua criação e a 

linha editorial da Renascença, no Página 1, os assuntos relacionados com a temática da 

Religião teriam sempre uma relevância elevada. 

E quanto aos critérios defendidos por Traquina, o Imediatismo revelou-se num 

dos mais preciosos e principais valores-notícia. Este imediatismo é definido pelo autor 

como um conceito temporal que se refere ao espaço de tempo (dias, horas, segundos) que 

decorre entre o acontecimento e o momento em que a notícia é transmitida, dando 

existência a esse acontecimento (Traquina, N., 2005, p. 37). 

Para pegar num exemplo, quando um grupo terrorista islâmico, o Al-Shabaab, 

invadiu um centro comercial em Nairobi, capital do Quénia, fazendo mais de 70 mortos 

e centenas de reféns, acompanhámos e seguimos o desenrolar dos factos (Ver Anexo 5). 

Preocupou-nos sempre este imediatismo de que nos fala Traquina, bem como a 

frequência, ou seja, a duração do acontecimento – que neste caso do Quénia perdurou por 

quase uma semana –, a amplitude do evento, a significância, a sua continuidade, isto é, a 

continuação como notícia do que já ganhou noticiabilidade no site da Renascença e no 

jornal Página 1 e mesmo o critério da negatividade, ou seja, segundo a máxima de 

Traquina, “bad news is good news” (Traquina, N., 2005, p. 70). Numa situação idêntica 

esteve o tufão ocorrido nas Filipinas, a 10 de novembro de 2013 (Ver Anexo 6), que 

mereceu destaque nas primeiras páginas do Página 1, e que pudemos trabalhar, até ao 

final do mês de novembro, segundo os mesmos valores-notícia acima referidos. 

Para além da composição de notícias, nesta segunda semana de trabalho tivemos 

a oportunidade de realizar a nossa primeira entrevista por telefone, gravada em áudio no 

estúdio da Rádio Renascença, através do programa Mar4Shedule. Ganhámos, assim, mais 

uma nova competência, que viria a ser utilizada mais tarde noutras duas entrevistas do 

mesmo género. Esta primeira foi realizada no âmbito das comemorações dos 15 anos do 

Visionarium (centro de experiências ligadas às ciências) de Santa Maria da Feira. A 

entrevistada foi a responsável de Marketing e Comunicação, Carla Barros, e a entrevista 

teve a duração de cerca de oito minutos. O áudio acabou depois por ser editado por outros 

jornalistas, e a peça reproduzida nos noticiários do dia 27 de setembro da Rádio 

Renascença. Quanto à reportagem escrita (Ver Anexo 7), essa foi realizada por nós e 

publicada nos dois meios, jornal e site da rádio. 
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Trabalhámos também a vertente da investigação, no Projeto Geração 2114, com 

vista a auferir resultados de novos estudos e publicá-los, posteriormente, na Renascença. 

Contudo, durante o período de tempo em que decorreu a nossa investigação, quer 

telefonicamente com os responsáveis, quer com base nos dados disponíveis online, não 

nos foi possível chegar a um assunto que tivesse valor-notícia, uma vez que os mais 

recentes estudos elaborados por este projeto não tinham ainda, àquela data, conclusões 

definitivas ou 100% esclarecedoras. 

No Página 1, o nosso trabalho perdurou até ao final do estágio e acabámos por 

conseguir compor páginas de quase todas as secções do jornal. 

Neste trabalho de composição e edição do Página 1, cabe ao editor Raúl Santos 

decidir o espaço ocupado, secção e posição de cada notícia. Muitas das vezes, na 

composição do jornal, quem decide o espaço ocupado pelo texto e pela respetiva imagem 

é também a própria esquematização de cada página e os conteúdos que esta merece ter. 

Ainda assim, identificamo-nos com os critérios defendidos por Gomis, desta vez, 

concordando e aplicando os mesmos, que se resumem desta forma, adaptada à realidade 

de um jornal: “As notícias que se publicam são mais notícia do que aquelas que se atiram 

ao lixo; as notícias que abrem um noticiário são mais notícia do que as que vêm a seguir; 

as que intitulam cinco colunas são mais que as que titulam uma, na mesma página; as que 

se publicam na capa são mais notícia que as que vão nas páginas interiores” (Gomis, L., 

1991, p.98).  

A secção “Olhares” preenche a última página do Página 1 e, normalmente, é um 

espaço propício para a divulgação de uma notícia de menor destaque, em comparação 

com as que estão nas restantes páginas, ocorrida no respetivo dia de saída do jornal (Ver 

Anexo 8). Esta página é composta por duas notícias breves, que se fazem, sempre, 

acompanhar por uma respetiva fotografia bastante descritiva. Coube-nos, também a nós, 

por algumas vezes, a escolha dessas duas notícias, ou de apenas uma, bem como a seleção 

da fotografia ilustrativa. No exemplo deste último anexo, de 2 de dezembro, decidimos 

dar duas notícias internacionais: na primeira temos o encontro do primeiro-ministro de 

Israel, Benjamin Netanyahu com o Papa Francisco, numa audiência no Vaticano. Na 

segunda optámos por noticiar a aprovação, por parte da Croácia, de uma emenda 

                                                           
14 O Projeto Geração 21 acompanha, desde 2005, cerca de 8700 crianças e as respetivas famílias, 
procurando obter respostas ao nível da saúde destes indivíduos, desde que nasceram até à idade adulta. 
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constitucional que proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em ambas as 

notícias podemos observar uma imagem descritiva da própria notícia. 

Muitas vezes acabava mesmo por ser a fotografia o principal mote para a redação 

da notícia, em vez de ser pela ordem inversa, ou seja, primeiro a notícia, depois a 

fotografia, já que esta secção de nome “Olhares” tinha também esse mesmo propósito, de 

destaque de imagem. Baseávamo-nos, quase sempre, nas fotografias cedidas pela 

Agência Europeia de Fotografia (EPA) à agência Lusa, uma vez que tínhamos a sua 

divulgação autorizada. 

O Gráfico 1 sintetiza todo o trabalho realizado ao longo destes três meses de 

estágio. Durante os 65 dias de trabalho foram escritas e publicadas por nós, no site da 

Rádio Renascença, 39 notícias. Em áudio, foram realizadas apenas três entrevistas e, 

destas, um dos sons foi editado por nós. Quanto ao Página 1, 240 páginas foram 

compostas por nós, no programa InDesign. 

 

 

       Gráfico 1: Trabalho efetuado ao longo dos três meses de estágio na Rádio Renascença 
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2.4   Contributos 

2.4.1 Contributo para a aluna  

 

Para além de uma qualificação complementar para o mercado de trabalho, esta 

experiência providenciou-nos também a nós uma formação profissional e um 

conhecimento empírico que as aulas, por si só, não conseguiriam, de facto, alcançar. Em 

primeiro lugar, e olhando para o percurso académico percorrido até aqui, entendemos que 

esta experiência fez tanto sentido porque se realizou aliada a toda uma formação teórica 

adquirida na universidade.  

A construção de notícias, partindo da técnica de construção da pirâmide invertida, 

desenvolvida pelo austríaco Carl Tiuí Hummenigge, os valores-notícia apontados por 

Lorenzo Gomis, Nelson Traquina, entre outros e os critérios de notícia, a importância das 

fontes de informação e a consulta diversificada das mesmas, a fidelidade às ideologias 

praticadas no órgão de comunicação e a pluralidade funcional do jornalista são algumas 

das competências que desenvolvemos nestes três meses de estágio e que se revelaram 

fulcrais para um futuro profissional nesta área do jornalismo. 

O envolvimento no meio de e com os profissionais desta área jornalística também 

se revelaram cruciais, pois pudemos colher frutos que tiveram tanto de inesperado quanto 

de encantador para alguém que é estagiário e se deixa encantar pelos passos daqueles que 

são o seu objeto de admiração e imitação, aspirando ser aquilo que o nosso modelo é, 

conforme nos ensinou Alexis de Tocqueville. 

Assim, a voracidade com que se planeia um noticiário, na rádio ou na V+, a ânsia 

de ser o primeiro, o querer encher os olhos do leitor do Página 1 com a melhor informação 

e as melhores imagens encheram-nos, a nós, de um enorme entusiamo e encorajamento e 

de um desejo, igualmente grande, de seguir aqueles profissionais que acabaram por se 

tornar no nosso objeto de admiração. 

Os conhecimentos do programa InDesign, onde nunca tínhamos trabalhado e onde 

não esperávamos trabalhar, foram um grande contributo, na medida em que ganhámos 

mais uma competência de destaque para o mercado de trabalho. 
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Estes três meses de estágio contribuíram também para a visualização de 

proximidade entre a igreja, os seus agentes e os meios de comunicação. O lugar que esta 

ocupa na agenda mediática de um média católico, o nosso ponto de partida para este 

estudo de caso, ficou então claramente descoberto. 

 

2.4.2   Contributo para a Rádio Renascença 

 

Em suma, o contributo que conseguimos dar, enquanto jornalista estagiária, à 

nossa entidade de acolhimento, encontra-se resumido no tópico anterior, onde 

descrevemos as atividades por nós realizadas.  

Reconhecemos que, mesmo sem a nossa presença, o jornal funcionaria, mas 

sentimos que abrandamos um pouco a carga de trabalho que estava destinada, naqueles 

três meses, ao editor Raúl Santos e ao jornalista Pedro Rios, ainda que, por vezes, 

acontecesse mesmo estar o editor a compor o jornal sozinho. Assim, o auxílio prestado 

contribuiu para uma mais rápida conclusão dos trabalhos planeados para o Página 1. 

Durante estes três meses em que trabalhámos mais vezes a secção internacional, 

acompanhámos acontecimentos de extrema importância como o início do conflito entre 

a Ucrânia e Rússia, a destruição do arsenal químico na Síria, a formação do novo Governo 

alemão em novembro ou o resgate de imigrantes ilegais ao largo da ilha de Lampedusa. 

O nosso contributo revelou-se muito importante e de grande responsabilidade na 

divulgação destas temáticas no jornal Página 1. 

Consideramos igualmente importantes as três entrevistas em áudio que 

realizámos e que fizeram parte dos noticiários da rádio.  

 

2.5   Avaliação sintética 

 

 Concluído este estágio, sentimos que saímos da Renascença mais cheios e mais 

completos, pessoal e profissionalmente. Profissionalmente, como é evidente de observar, 

levamos, mais do que uma experiência que nos enche o currículo e que nele ganha 

destaque, as ferramentas e o know-how adquiridos que jamais se devem perder e que, ao 
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longo da futura carreia profissional, serão peças-chave. Conforme o religioso e 

historiador britânico Thomas Fuller (1608-1661) afirmou, “o conhecimento dirige a 

prática; no entanto, a prática aumenta o conhecimento”. 

Pessoalmente, foi muito enriquecedor perceber bem de perto a solidariedade, 

espírito de equipa, fraternidade e profissionalismo, aliados à descontração e às boas 

relações que são vividas, quer entre jornalistas, quer entre os restantes membros da 

equipa, na redação do Porto da Rádio Renascença.  

A experiência foi muito gratificante, não só pela motivação em si, mas também 

pela possibilidade de integração num grupo de trabalho de uma das rádios mais antigas 

do nosso país. Aspeto sempre reforçado pelo trabalho de equipa e pelo relacionamento 

interpessoal já mencionados. 

Saímos muito satisfeitos deste estágio e com a certeza de que foi um privilégio 

poder realizá-lo juntos dos profissionais que nos acompanharam. 

A realização deste estágio foi fundamental para a nossa formação e essencial para 

estabelecer uma relação entre a aprendizagem no ensino e o mercado de trabalho. 

A versatilidade e multiplicidade de tarefas é uma caraterística cada vez mais 

inerente à nossa profissão, e para a qual as universidades, ao longo dos anos de formação, 

têm preparado e alertado os alunos. Ainda que muito nos agarremos à “antiga romântica 

visão” do jornalista todo-o-terreno, repórter internacional, micro na mão, entrevistado na 

frente, profundo trabalho de campo, pesquisa avançada, entrevista de rua em formato vox 

pop, etc., se nos mandarem para uma redação de uma rádio paginar um jornal digital com 

o recurso a um programa de design, sabemos que estamos preparados e que realizaremos 

naturalmente o cargo. Contudo, gostávamos de ter explorado um pouco mais, ao longo 

deste estágio, as vertentes de edição em áudio ou vídeo, conforme ficou estipulado no 

início do mesmo, ou mesmo a saída em reportagem de rua. 

Ainda assim, destacar mais uma vez, nesta avaliação, tudo o que foram os 

contributos para a aluna, já mencionados acima. 

Outra das condicionantes verificadas desde o primeiro dia de estágio foram as 

dificuldades de acesso informático no nosso computador. As falhas de ligação à internet 

condicionavam também a pesquisa e leitura de informação noticiosa. 

A resistência de alguns dos nossos entrevistados na prestação de declarações sobre 

determinado acontecimento também se tornou uma condicionante, ainda que em pequena 

escala.  
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“Quem comunica faz-se próximo”. 

(Papa Francsico, 2014, 1 de junho) 

 

II. - A Igreja nos Meios de Comunicação Social 

 

3.  Relação histórica entre a Igreja católica e os meios de 

comunicação 

 

A 25 de dezembro de 1961 foi convocado, através da Constituição Apostólica do 

Papa João XXIII Humanae Salutis15, o Concílio Ecuménico Vaticano II. O Concílio só 

terminou no dia 8 de dezembro de 1965, já no Papado de Paulo VI. Ao longo destes quatro 

anos, mais de 2000 Prelados convocados de todo o mundo discutiram e regulamentaram 

vários temas da Igreja Católica, entre eles, os meios de comunicação social. 

Em 1995, o Papa João Paulo II discursava no encerramento do Congresso 

Internacional Sobre a Atuação dos Ensinamentos Conciliares, dizendo, a propósito do 

Concílio Vaticano II, que este foi “um momento de reflexão global da Igreja sobre si 

mesma e sobre as suas relações com o mundo". O Papa acrescentou também que este 

Concílio “constituiu uma dádiva do Espírito à sua Igreja. É por este motivo que 

permanece como um evento fundamental para compreender a história da Igreja no fim do 

século" (Papa João Paulo II, 1965). 

Deste importante Concílio, onde se discutiu a ação da Igreja nos tempos modernos 

da atualidade, debateu-se também acerca da atuação e relação dos meios de comunicação 

com a Igreja. Daqui surgiram dois decretos que são, a nosso ver, fundamentais para que 

melhor se compreenda a forma de comunicação da Igreja e o seu papel junto dos média. 

                                                           
15 Bula papal disponível em: 
http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/apost_constitutions/documents/hf_j-
xxiii_apc_19611225_humanae-salutis_po.html 
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O Decreto Ad Gentes Sobre a Atividade Missionária na Igreja, de 7 de dezembro 

de 196516, detém-se sobre a atividade missionária da Igreja, salientando que “a afirmação 

de que a fé católica não se vincula diretamente a nenhuma expressão cultural em 

particular, mas deve adequar-se às diversas culturas dos povos aos quais a mensagem 

evangélica é transmitida". 

O Decreto Inter Mirifica Sobre os Meios de Comunicação Social17, que foi 

aprovado a 4 de dezembro de 1966, pronuncia-se sobre os média, a norma moral, as 

normas para o seu uso, solicitando-os a tornarem-se "admiráveis dons de Deus, 

respeitando o bem comum de todo o homem”. 

Também a propósito dos média, este último decreto refere que “a mãe Igreja sabe 

que estes meios, retamente utilizados, prestam ajuda valiosa ao género humano, enquanto 

contribuem eficazmente para recrear e cultivar os espíritos e para propagar e firmar o 

reino de Deus”. A Igreja reconhece então aqui a importância deste poderosa ferramenta, 

quando corretamente utilizada, na difusão da mensagem cristã ao mundo. 

O apoio às emissoras e estações de televisão católicas foi prestado a partir do 

momento em que a Igreja reconheceu nos média esse poderoso aliado da evangelização. 

“Preste-se apoio eficaz às emissões radiofónicas e televisivas honestas, antes de mais 

àquelas que sejam apropriadas para as famílias. E fomentem-se (…) as emissões católicas, 

mediante as quais os ouvintes e os espetadores sejam estimulados a participar na vida da 

Igreja (…). Com toda a solicitude, devem promover-se, onde for oportuno, as estações 

católicas; cuide-se, porém, que as suas transmissões primem pela sua perfeição e pela sua 

eficácia”, referiu Papa Paulo VI no mesmo decreto, frisando, uma vez mais, a utilização 

adequada dos média católicos. O incentivo dado a estas emissoras revelou-se também nos 

apoios financeiros. “Este sagrado Concílio chama a atenção para a obrigação de sustentar 

e auxiliar os diários católicos, as revistas e iniciativas cinematográficas, as estações e 

transmissões radiofónicas e televisivas, cujo fim principal é divulgar e defender a 

verdade, e prover à formação cristã da sociedade humana”. 

 

                                                           
16 Decreto disponível em: 
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-
ii_decree_19651207_ad-gentes_po.html 
17 Consultar decreto em Anexos, na secção “Documentos” 
Decreto disponível em: http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-
ii_decree_19631204_inter-mirifica_po.html 
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A Igreja foi sentindo então uma necessidade de ter os média por perto e, na 

imprensa, na rádio e, mais tarde, também nos meios audiovisuais e nos digitais ela foi 

conquistando terreno e criando os seus próprios canais. 

Ainda antes do Concílio Vaticano II, em fevereiro de 1931 a Santa Sé cria a sua 

própria emissora, a Rádio Vaticano, dando-se início à transmissão, pela rádio, das 

mensagens papais. Construída sob a orientação de Marconi, esta é, ainda hoje, uma das 

mais antigas e mais influentes rádios em todo o mundo. 

A rádio revelou-se num meio fácil de chegar ao povo e de os cristãos ficarem a 

par da atualidade religiosa e da doutrina cristã e, a Igreja, depressa se apercebeu disso. O 

rádio tem uma propagação mais eficaz que o jornal, a televisão ou a internet, chegando 

mais facilmente a todo o lado. A sua difusão foi tal que, em 1928 cria-se a Sociedade 

Católica Internacional de Radiodifusão. 

No Brasil esta realidade propagou-se massivamente. Helena Corazza (2000, cit. 

in Venturini, M. O., 2008, pp. 4) afirma que “no início, o objetivo da radiodifusão no 

Brasil era diretamente educativo, tendo como pioneira a Rádio Roquette Pinto, criada em 

1923 no Rio de Janeiro e, em seguida, em 1924, em São Paulo, a Rádio Educativa 

Paulista”. Mas estes ainda não divulgavam as atividades da Igreja, essas só marcaram 

presença após a inauguração da Rádio Vaticano em 1931. 

As televisões aperceberam-se, no seu tempo, deste processo de evangelização e, 

mais tarde, também a internet, onde começaram a surgir os sites de cariz religioso. 

O primeiro objetivo destes média é, conforme refere Corazza, “despertar, 

mobilizar, informar” (pp. 4). A informação ou mesmo o despertar as pessoas podem 

facilitar a sua integração na comunidade e até uma aproximação à fé cristã. Contudo, para 

Corazza (pp. 5), o objetivo não é o aprofundamento da fé. Esse é um trabalho que deve 

ser realizado na comunidade.  

Mas os média católicos podem e devem trabalhar ligados à comunidade. 
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3.1  A evangelização através dos novos média 

 

Até aqui vimos que, de facto, a Igreja sentiu necessidade, ao longo dos tempos, de 

utilizar a comunicação social como uma ferramenta que se revelou importante na difusão 

das suas mensagens. Mas serão os meios de comunicação utilizados nos dias de hoje como 

meios de evangelização pelos membros que lideram a Igreja Católica? 

Para Miguel Ferreira, padre jesuíta a quem interrogámos sobre esta questão, “os 

meios de comunicação social são encarados como uma maravilhosa invenção que, bem 

usada, pode ajudar a humanidade a crescer e progredir, e, mal usada, pode causar grandes 

danos. Os meios de comunicação podem e devem ser usados no anúncio do Evangelho, 

ainda que nada substitua o testemunho de vida e o encontro pessoal”18. 

 Na perspetiva de António Spadaro, também padre jesuíta, “a comunicação já não 

é uma ferramenta, é um ambiente. A Igreja tem de compreender melhor o que significa a 

comunicação. O objetivo da Igreja não é usar uma ferramenta, mas saber viver bem no 

tempo da internet”19, afirma, em entrevista à Renascença. 

 Do ambiente digital falou-nos também o Santo Padre, na sua primeira mensagem 

para o 48º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Francisco indica que “abrir as portas 

das igrejas significa também abri-las no ambiente digital, seja para que as pessoas entrem, 

independentemente da condição de vida em que se encontrem, seja para que o Evangelho 

possa cruzar o limiar do templo e sair ao encontro de todos”. (Papa Francisco, 2014, 24 

de janeiro). 

 Observamos que a Igreja busca uma aproximação à atual rotina dos cidadãos 

católicos, procurando marcar a sua posição junto da nova era digital. Contudo, nem só na 

conexão a este ambiente na rede se promove o encontro verdadeiro; conforme atenta o 

Papa, ainda na mesma mensagem, a internet e as suas redes sociais, a televisão e todas as 

plataformas multimédia, podem ser espaço “rico de humanidade, na condição de não 

serem apenas uma rede de fios, mas de pessoas humanas”. 

                                                           
18 Entrevista pessoal, feita por e-mail, em 25 de junho de 2012 
19 Entrevista à Renascença, por Filipe d’Avillez; disponível em: 
http://rr.sapo.pt/informacao_detalhe.aspx?fid=29&did=124502 
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 Também o Papa Bento XVI tinha já alertado para esta realidade quotidiana, esta 

nova dinâmica de comunicação que cria relações e que devemos compreender bem por 

dentro, e, para ele, o ponto basilar é mesmo «a compreensão deste novo meio»: “Uma 

solícita compreensão por este ambiente é o pré-requisito para uma presença significativa 

dentro do mesmo” (Papa Bento XVI, 2013, 24 de janeiro). Bento XVI discursava, neste 

dia, no âmbito do 47º Dia Mundial das Comunicações Sociais, observando ainda que “o 

desafio, que as redes sociais têm de enfrentar, é o de serem verdadeiramente abrangentes: 

então beneficiarão da plena participação dos fiéis que desejam partilhar a Mensagem de 

Jesus e os valores da dignidade humana que a sua doutrina promove. Na realidade, os 

fiéis dão-se conta cada vez mais de que, se a Boa Nova não for dada a conhecer também 

no ambiente digital, poderá ficar fora do alcance da experiência de muitos que consideram 

importante este espaço existencial”. 

 Para concluir, o Papa emérito faz referência, no final da sua mensagem, aos 

cristãos que vivem isolados, e, assim, leva-nos a compreender nos novos média a 

oportunidade de abertura a outras dimensões da fé: 

“As redes sociais, para além de instrumento de evangelização, podem ser um fator 

de desenvolvimento humano. Por exemplo, em alguns contextos geográficos e culturais 

onde os cristãos se sentem isolados, as redes sociais podem reforçar o sentido da sua 

unidade efetiva com a comunidade universal dos fiéis. As redes facilitam a partilha dos 

recursos espirituais e litúrgicos, tornando as pessoas capazes de rezar com um revigorado 

sentido de proximidade àqueles que professam a sua fé”. 

 Ficámos então com a convicção, também já defendida pelo cardeal Bergoglio, de 

que a presença da Igreja nos média digitais “é fundamental mas, é insuficiente para a 

evangelização” (Papa Francisco, 2013, 22 de julho). 

Quanto ao lugar ocupado pela religião em meios de comunicação independentes, 

o padre Miguel Ferreira considera que depende muito do jornal, rádio ou televisão em 

questão. “Há alguns casos de trabalhos (reportagens, artigos, etc.) muito bem feitos. Mas 

é bastante comum a superficialidade e a falta de rigor na informação veiculada. É também 

frequente a ocorrência de notícias ou opiniões desfavoráveis à religião sem que esteja 

assegurado o contraditório”20. 

                                                           
20 Entrevista pessoal, feita por e-mail, em 25 de junho de 2012 
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3.2  Os meios de comunicação católicos em Portugal 

 

 

Em Portugal há hoje meios de comunicação católicos disponíveis em praticamente 

todo o país. O processo de evangelização está mais facilitado que nunca; contudo, saber 

comunicar a religião é um processo que requer sempre uma adaptação à atualidade. 

No 50.° aniversário da Rádio Renascença, em 1988, o cardeal Ribeiro ressalvava 

que a necessidade de a Igreja Católica possuir meios de comunicação próprios só se 

compreendia em função da sua missão evangelizadora: a emissora católica “justifica-se, 

e só nessa medida interessa à Igreja, se o seu conteúdo e o tom dos seus programas 

estiverem em consonância com o Evangelho de Jesus Cristo e o magistério da Igreja” 

(Fontes, P., 2012). 

 Decorridos apenas sete anos da entrada da rádio da Santa Sé em funcionamento, 

surgiu a Rádio Renascença, demonstrando a dimensão que a Igreja Católica representava, 

na altura, em Portugal. 

 Em Portugal, os meios de comunicação católicos são, atualmente, 74, entre rádios, 

publicações, editoras, agências noticiosas, assessores de imprensa, canais televisivos e 

encontram-se apresentados na Tabela 4. 

 

Tipo de média Nome Distrito 

Publicação Liturgia Diária Lisboa 

Publicação Espaço Solidário Porto 

Rádio Rádio Regional Sanjoanense Porto 

Editora Paulinas Região Autónoma dos 

Açores 

Rádio Rádio Voz de Alcanena Lisboa 

Editora PAULUS Editora Lisboa 

Rádio Rádio Voz de Alenquer Lisboa 

Rádio Rádio Calheta Região Autónoma dos 

Açores 
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Rádio Rádio Voz do Neiva Braga 

Rádio Rádio Lumena Região Autónoma dos 

Açores 

Rádio Clube Asas do Atlântico Região Autónoma dos 

Açores 

Rádio Rádio Guadiana Faro 

Rádio Rádio Lajes Região Autónoma dos 

Açores 

Rádio Rádio Larouco Vila Real 

Agência de Notícias Agência Ecclesia Lisboa 

Rádio Rádio Jornal da Madeira Região Autónoma da 

Madeira 

Rádio Rádio Despertar Évora 

Publicação Família Cristã Lisboa 

Rádio Rádio Montemuro Viseu 

Rádio Rádio Nova Cidade Região Autónoma dos 

Açores 

Rádio Rádio Vida Nova Leiria 

Rádio Rádio Cultura e Espectáculo Santarém 

Rádio Rádio Graciosa Região Autónoma dos 

Açores 

Rádio Rádio Região de Basto Braga 

Rádio Rádio Região de Basto Viseu 

Rádio Rádio Clube Lamego Viseu 

Rádio Rádio Clube da Meda Guarda 

Rádio Rádio Clube da Pampilhosa Coimbra 

Rádio Rádio Gilão Faro 

Rádio Rádio Foia Faro 

Rádio Posto Emissor do Funchal Região Autónoma da 

Madeira 

Assessoria de 

Imprensa 

Conferência Episcopal Portuguesa Lisboa 

Rádio Rádio Urbana Castelo Branco 

Rádio Rádio Clube de Angra Região Autónoma dos 

Açores 

Rádio Rádio Pico Região Autónoma dos 

Açores 

Rádio Rádio Onda Livre Bragança 

Rádio Rádio Trofa Porto 

Rádio Rádio Vidigueira Beja 

Rádio Rádio Voz do Marão Vila Real 
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Rádio Rádio Terra Nova Aveiro 

Rádio Águia Azul Porto 

Rádio Rádio Torres Lisboa 

Rádio Rádio Voz de Vagos Aveiro 

Rádio Antena Dez – Rádio Stº. António Faro 

Rádio Antena Mirobriga Beja 

Rádio Rádio Clube da Lourinhã Lisboa 

Rádio Rádio Pal FM Setúbal 

Rádio Telefonia Local de Aljustrel Évora 

Rádio Rádio Centro FM Viseu 

Rádio Rádio São Vicente Região Autónoma da 

Madeira 

Rádio Rádio Praia Região Autónoma da 

Madeira 

Rádio Rádio Canção Nova Leiria 

Publicação Jornal VOZ DA VERDADE Lisboa 

Rádio Rádio Ribatejo Lisboa 

Canal de Televisão TV Canção Nova Internacional Leiria 

Rádio Rádio Europa Lisboa 

Rádio Rádio Renascença Lisboa 

Rádio Rádio Nova Antena Portalegre 

Publicação O Montemorense Évora 

Rádio Rádio Cidade de Tomar Santarém 

Rádio Rádio Santo André Coimbra 

Publicação Correio do Vouga Aveiro 

Publicação “a defesa” Évora 

Rádio Rádio Liberdade Região Autónoma da 

Madeira 

Rádio Rádio Campo Maior Évora 

Rádio Rádio Campanário – Voz de Vila 

Viçosa 

Évora 

Publicação Síntese Lisboa 

Rádio Rádio Castrense Beja 

Rádio Rádio Bragançana Bragança 

Rádio Rádio Cais Região Autónoma dos 

Açores 

Rádio Santana FM Região Autónoma da 

Madeira 
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Rádio Antena Nove Região Autónoma dos 

Açores 

Rádio Rádio Atlântida Região Autónoma dos 

Açores 

Rádio Boa Nova Coimbra 

Tabela 4: Os Média Católicos em Portugal 

Fonte: Inter Mirifica 21 

 

Uma vez quantificados e qualificados os média católicos portugueses, analisamos 

agora no Gráfico 2 como estes se distribuem por tipo e por distrito. 

 

 

Gráfico 2: Média distribuídos por distritos 

 

A Tabela 5, completada por este último Gráfico, ajuda-nos a melhor compreender 

os valores descritos, que dizem respeito à totalidade dos média católicos portugueses. 

 

                                                           
21 Dados disponíveis em: 
http://www.intermirifica.net/records.aspx?Sort=Country&Ascending=True&PageIndex=135. 
Nota: Os média católicos presentes na tabela foram consultados por ordem alfabética de país. 
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Contagem de 

Nome  

Agência de 

Notícias  

Assessoria de 

Imprensa  

Canal de 

Televisão  
Editora  Publicação  Rádio  

Total   

Geral  

Aveiro          1  2  3  

Beja            3  3  

Braga            2  2  

Bragança            2  2  

Castelo 

Branco  
          1  1  

Coimbra            3  3  

Évora          2  4  6  

Faro            4  4  

Guarda            1  1  

Leiria      1      2  3  

Lisboa  1  1    1  4  7  14  

Portalegre            1  1  

Porto          1  3  4  

Região 

Autónoma da 

Madeira  

          6  6  

Região 

Autónoma dos 

Açores  

      1    11  12  

Santarém            2  2  

Setúbal            1  1  

Vila Real            2  2  

Viseu            4  4  

Total Geral  1  1  1  2  8  61  74 

 

 Tabela 5: Média distribuídos por distrito II 

 

 

 

Neste Gráfico 2 e Tabela 5 podemos verificar a forte predominância das rádios 

católicas em Portugal, que são, atualmente, 61. Seguem-se as publicações, com oito 

exemplares, e todas as outras, com pouca expressão.  

É possível observar ainda que Lisboa é o distrito que apresenta uma maior 

concentração de média católicos, com 14 no total, sendo que metade destes, ou seja sete, 

correspondem a rádios. Não muito diferente deste resultado, a Região Autónoma dos 

Açores é sede de 12 média católicos, mas neste arquipélago as rádios católicas são 11, 
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sobrando apenas uma agência de notícias. Comparando com os restantes distritos e ilha 

do país, nenhum deles alberga de mais de seis média católicos. 

Este diretório online dos meios de comunicação católicos, o Inter Mirifica, foi 

criado em 2009 pelo Conselho Pontifício das Comunicações Sociais, juntamente com a 

CELAM - Conselho Episcopal Latino-americano e a Signis (Associação de Comunicação 

Católica do Brasil), com o principal objetivo de colocar estes média a comunicarem entre 

si, trocando projetos e ideias. 

Pela altura dos anos XX, a Igreja em Portugal deu particular atenção à imprensa 

regional de inspiração cristã, tendo sido então criados a maioria dos jornais diocesanos. 

Foi também assinalável a publicação de livros católicos (da União Gráfica e outras 

editoras) e de diversos jornais e revistas, sobretudo dos institutos religiosos.  

Depois da revista Renascença, em 1933 e da Rádio Renascença, em 1937, 

Falharam, porém, as tentativas de um canal de televisão (TVI) e de um semanário 

nacional (Nova Terra) (Falcão, M. F.). 
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3.3  A Rádio Renascença e a relação com a Igreja 

 

Se recordarmos todos os antecedentes que estiveram na base da Rádio 

Renascença, tal como a conhecemos hoje, observamos decerto um passado vitorioso. 

Mesmo no clima de tensão e agravamento político que marcaram o “verão quente”, e que 

ameaçou abrir, na altura, feridas entre o Estado e a Igreja, os líderes religiosos em 

Portugal mantiveram-se firmes na decisão de manter a Rádio no domínio da Igreja. A 

Igreja e a Rádio Renascença saíram vitoriosas do conflito e a emissora católica reafirma 

hoje, diariamente, a sua posição e papel junto desta. 

Embora a doutrina da Igreja Católica não seja especificamente mencionada no 

Estatuto Editorial, no que diz respeito à atividade jornalística, Aura Miguel atenta que 

“em tudo, a Rádio Renascença deve propor sempre critérios de pensamento e de conduta 

certa, e que portanto não podem deixar de ser evangélicos”, considerando que “mesmo 

nos noticiários se deve encontrar presença da missão católica da estação” (Miguel, A., cit. 

in Renascença, 2012) 

Na Renascença, para além de Aura Miguel, que é vaticanista e a única jornalista 

portuguesa acreditada na Sala de Imprensa da Santa Sé, há três outros jornalistas 

especializados em assuntos de religião: Ângela Roque - editora de Religião, Filipe 

d’Avillez – jornalista da web e Domingos Pinto. 

 

- O tratamento de informação 

 

A posição tomada pela Rádio Renascença na divulgação de informação “obriga-a 

a ter muito cuidado com a forma como trata a religião em geral, mas sobretudo a 

informação que aborda a Igreja Católica”22, explica Filipe d’Avillez, entrevistado por nós 

sobre esta temática. “Se por um lado não temos qualquer interesse em tratar os assuntos 

de forma leviana e sensacionalista (aliás, como noutras áreas), também temos de ter 

cuidado para não sermos «mais papistas que o Papa». Ou seja, se há uma notícia que afeta 

                                                           
22 Entrevista pessoal, feita por email, em maio de 2012. 
    Entrevista completa em Anexo – capítulo IV: Entrevistas 
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negativamente a Igreja, e nós não a dermos, imediatamente surgirão críticas de que não 

estamos a dar a notícia por sermos um órgão da Igreja”. 

Filipe d’Avillez conta-nos também que nenhum assunto que afete, de alguma 

forma, a Igreja Católica, é ignorado, há é a tentativa constante de dar as notícias de forma 

«rigorosa e pedagógica».  

 O jornalista pega no exemplo de casos como o aborto, o casamento ou a eutanásia, 

mostrando a posição de imparcialidade que sempre se procura tomar nesta rádio: “Estes 

são assuntos em que se dá a opinião de ambas as partes, mas não precisam de ser dados 

com neutralidade. Às vezes a questão é resolvida através de Notas de Abertura, lidas antes 

dos noticiários e publicadas no site. Noutras alturas nota-se no estilo em que a notícia é 

redigida. Por exemplo, não falamos de «casais homossexuais», uma vez que um casal é 

composto por um homem e uma mulher, nem de «casamentos homossexuais», porque a 

opinião da casa é a de que essas uniões não correspondem a casamentos. Nesses casos 

usa-se aspas, por exemplo”. 

 Com a intenção de chegar ao maior número possível de cidadãos, os jornalistas da 

Rádio Renascença procuram adaptar a linguagem, aplicando termos mais simples e mais 

comuns ao quotidiano em geral.  

O público ouvinte e leitor da Renascença pode dividir-se, segundo Avillez, em 

dois: “os ouvintes gerais, que têm relativamente poucos conhecimentos ao nível da 

religião, e um público mais especializado, que se interessa muito pelo tema e vai à procura 

de informação especializada, esperando encontrar na Renascença um órgão que tem a 

obrigação de tratar a religião de forma séria, aprofundada e especializada”. 
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III. – Estudo de Caso 

 

   

4.  O impacto da editoria de religião no jornal Página 1 
  

Queremos agora perceber, através deste estudo de caso, qual o impacto da religião 

na elaboração de conteúdos de carácter informativo num meio assumidamente católico 

como jornal Página 1. 

Entre os dias 1 de outubro e 31 de dezembro de 2013 foi analisado um total de 65 

edições do jornal Página 1. Referimo-nos a um período de 66 dias da semana, sendo que 

em que apenas um dos feriados – 25 de dezembro – não houve edição produzida, o que 

nos dá uma amostra de 65 exemplares. Foi feita uma análise quantitativa e qualitativa de 

todos os textos relacionados com a temática da religião, publicados entre estas datas e 

tentámos aferir e avalia-los em diversas categorias temáticas, que procuram espelhar o 

lugar e o impacto da editoria de religião neste jornal. 

 

4.1  Objetivos 

Os principais objetivos neste estudo de caso são, em primeiro lugar, e numa 

análise quantitativa e percentual, avaliar a presença da temática da religião neste órgão 

de comunicação, comparativamente ao restante grosso do jornal.  

Quisemos também entender dentro de que eixo temático foram estes textos de 

religião noticiados - se inseridos no âmbito da política, economia, cultura e sociedade, ou 

se relacionados apenas com a temática do Papa. 

Por outro lado, analisámos também o tipo de notícias de religião presentes no 

jornal e outros aspetos como a secção – nacional ou nacional -, a presença ou não de um 

enviado e de uma imagem a acompanhar a notícia. 

Procurámos depois aferir quais as fontes de informação mais utilizadas para o 

suporte das notícias redigidas neste jornal. 

Os artigos de opinião e, por fim, a capa do Página 1, fizeram ainda parte dos 

nossos objetos de estudo para este caso. 
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4.2  Metodologia 

Para a concretização deste estudo de caso, foi feita uma primeira contagem geral 

de notícias dentro dos 65 exemplares do Página 1 selecionados para o caso. Feita a 

contagem, pudemos chegar a um universo de 2265 notícias no total. De seguida, 

centrámo-nos apenas naquelas cuja temática era a religião e reduzimos a nossa amostra 

para 361 notícias de religião, nas quais pretendemos trabalhar – chagávamos assim à 

primeira resposta quantitativa deste estudo: 16% das notícias publicadas no jornal Página 

1, durante estes três meses, centraram-se na temática da religião. 

Estas 361 notícias foram subdivididas nas categorias de: Notícia, Breve, 

Entrevista e Destaque. Quanto à secção, inserimo-las na Nacional e na Internacional. As 

temáticas selecionadas foram: Papa, Cultura e Sociedade, Economia e Política. 

Houve ainda uma avaliação que aferiu quais as fontes de informação mais 

utilizadas para o suporte das notícias redigidas neste jornal. As fontes em análise são: 

Oficial, Empresarial, Institucional, Individual, Interna e Externa. 

Na tabela de análise das notícias constam ainda aspetos como a presença ou não 

de um enviado e também de imagem descritiva a acompanhar cada um dos textos.  

Dos artigos de opinião fizemos ainda uma análise quantitativa e comparativa entre 

a quantidade de opinião generalista e a opinião dentro do eixo temático da religião. 

Por fim, foi analisada a capa do jornal, na tentativa de perceber o espaço e lugar 

que a religião ocupa na mesma. Aqui, dividimos a posição das notícias por: Manchete, 

Destaque, Últimas e Outras. 

Na tabela abaixo podemos constatar todos os valores obtidos deste estudo, sendo 

que uma explicação mais detalhada de cada conceito se segue logo abaixo, na nossa 

Análise de Dados. 

 

 

Número total de Notícias 2265 

Número de Notícias de Religião 361 
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Género Número de Notícias 

Notícia 254 

Breve 60 

Entrevista 9 

Destaque 38 

Tema  

Papa 97 

Cultura / Sociedade 235 

Política 10 

Economia 19 

Secção  

Nacional 171 

Internacional 190 

Estatuto da Fonte de Informação  

Oficial 5 

Empresarial 42 

Institucional 148 

Individual 99 

Interna 12 

Externa 55 

Enviado  

Com 42 

Sem 319 
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4.3  Análise de Dados 

 

 Observamos desde já, e em termos percentuais, que nestes três meses de análise, 

a religião esteve presente em 16% das notícias do Página 1. Os restantes 84% dizem 

respeito às restantes temáticas que preenchem o jornal diariamente. O Gráfico 3 

apresenta-nos as duas fatias correspondentes a estes valores. 

Fotografia  

Com 109 

Sem 252 

  

Total Artigos Opinião 197 

Artigos Opinião Religião 16 

  

Capa 

Número total de Notícias 499 

Número Notícias de Religião 65 

Espaço Ocupado  

Manchete 6 

Destaque 39 

Últimas 5 

Outras 15 

Tabela 6: Contagem e classificação dos textos de Religião entre 
os dias 1/10/2013 e 31/12/2013. 
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              Gráfico 3: Total de notícias de religião e restantes notícias no Página 1 entre os dias 1/10/2013 e 31/12/2013 

 

Relativamente ao género jornalístico das notícias de religião que integram o 

Página 1, elas passam pelo tipo mais comum de notícia, pela notícia de destaque e 

também pelas breves e pelas entrevistas. 

Por Breve entendemos ser uma notícia mais resumida e menos descritiva e 

corresponde, dentro deste jornal, às notícias que vêm inseridas na última página do jornal 

ou na secção “Olhares”, representada no Anexo 8. Durante estes três meses de 

investigação, foram encontradas 60 breves no jornal, que correspondem a 17% das 

notícias de religião – ver Gráfico 4. 

Embora não sendo um género de jornalismo clássico, a notícia de Destaque foi 

considerada na grelha de análise pelo lugar que ocupa na paginação do jornal, tendo sido, 

por isso, relevante, diferenciar a Notícia da notícia de Destaque.  

No Página 1, este Destaque ocupa as primeiras páginas do jornal, logo a seguir à 

capa, e a sua dimensão costuma ter, em média duas páginas. (Ver Anexo 6). 38 notícias 

de religião encontravam-se nesta secção, ou seja, 11% da religião noticiada mereceu 

destaque no Página 1.  

O jornal tem ainda um espaço de Entrevista, feita pela Rádio Renascença e cujo 

tema central é, neste caso, a religião em Portugal e no mundo. Este género jornalístico 

84%

16%

Total de Notícias e Notícias de Religião

Nº Notícias das Restantes
Secções (1904)

Nº Notícias de Religião (361)

Nº Total de Notícias (2265)
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fez-se representar em apenas 2% das notícias analisadas, o que se traduz, em números, a 

nove entrevistas realizadas em três meses. 

Sobra-nos, por fim, o mais vulgar dos géneros jornalísticos, a notícia comum, do 

qual contabilizámos 254 notícias, que correspondem a uma larga maioria de 70% das 

notícias publicadas. 

 

          Gráfico 4: Género jornalístico das notícias de religião 

 

Outros aspetos analisados neste estudo de notícias foram os temas das mesmas, as 

secções onde se encontram, as fontes de informação, a presença de enviados e de 

fotografias, conforme podemos observar na “Grelha de Análise do Página 1” apresentada 

nos Anexos. 

Ao analisar os temas em que se inserem as notícias de religião, pretendemos saber 

de que forma se pode envolver e conjugar a religião com os restantes temas do nosso 

quotidiano. A economia do país, que tem tido nos últimos anos, e de forma crescente, 

comentada e noticiada nos vários média, ganha também, para a Igreja, valor de 

noticiabilidade. Os membros da Igreja, nas paróquias, dioceses, no Vaticano e mesmo em 

outras Instituições de cariz religioso, interessam-se pelo modo de vida e pela saúde 

financeira dos cidadãos em tempo de crise, acabando por se envolver diretamente na 

atualidade económica.  

Notícia Breve Entrevista Destaque

Género 70% 17% 2% 11%
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Ainda que a percentagem nesta temática da Economia seja baixa – apenas 5% -, 

acaba, no entanto, por ser ligeiramente superior à temática da Política. Nesta última, a 

Igreja envolve-se apenas em 3% das notícias. Em números, falamos de 19 em Economia 

e 10 em Política. 

O tema que gera, neste estudo, maior número de notícias é a Cultura/Sociedade. 

Dentro deste tema constam notícias como exposições, debates ou conferências, 

efemérides religiosas, cinema, literatura ou outras artes, Fátima, outras religiões e suas 

tradições, cargos ocupados ou desocupados pelos membros da Igreja, atualidade dentro 

das paróquias ou dioceses, entre outras questões do foro religioso. Mais de metade das 

notícias – 65%, que correspondem a 235 - de religião publicadas no Página 1 inserem-se 

neste tema. 

O quarto tema em que nos centrámos foram as notícias que giram em torno do 

Papa Francisco ou do Papa emérito, Bento XVI, pois verificámos que era bastante 

recorrente a sua abordagem. A agenda, homilias, vida pública ou privada, ideologias ou 

práticas do Santo Padre interessam ao Página 1 e estão presentes em 97 destas notícias, 

isto é, 27% das mesmas. 

 

 

    Gráfico 5: Temas das notícias de religião 
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Quanto à presença de um enviado nas notícias referidas e também de imagens 

descritivas – Gráfico 6 -, verificou-se que é pouco frequente a presença de um enviado 

nas notícias de religião (aconteceu em 42 casos) e relativamente comum a existência de 

fotografia (aconteceu em 109 dos 361 casos). 

 

       Gráfico 6: Presença de enviado e existência de fotografia 

 

Em relação ao espaço geográfico em que estas notícias se dão, constatamos no 

Gráfico 7 que, ainda que a diferença seja pouca, a maioria, 53%, ocorreu em território 

internacional e 47% ocorreu dentro do país. 

      

Gráfico 7: Secção Nacional e Internacional 
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 As fontes de informação de onde provêm estas notícias foram divididas em seis, 

que considerámos serem as mais relevantes para o caso. Assim, identificamos as fontes 

de informação oficiais, empresariais, institucionais, individuais, internas e externas. 

 A fonte de informação oficial refere-se, segundo Lage (2001, p. 63) a instituições 

que preservam algum poder de Estado ou alguém que preserva os poderes constituídos 

(executivo, legislativo e judiciário), bem como organizações agregadas.  

Sigal (1973, cit. in Ribeiro, F. V., 2006, pp. 15) concluiu que a maioria das notícias 

resulta de fontes oficiais: «Há mais notícias emanadas por fontes oficiais do que por 

qualquer outra fonte». 

 Por fonte empresarial, Lage (2001, cit. in Schmitz, A. A., pp. 10) entende ser quem 

representa uma corporação empresarial da indústria, comércio, serviços ou do 

agronegócio. Responsáveis por atividades ou outras áreas de negócio, muitas vezes com 

algum cariz religioso, fazem parte destas fontes. 

Hall et al. (1999, cit. in Ribeiro, F. V., 2006, pp. 21) inserem, dentro das fontes 

institucionais, as «fontes autorizadas». Segundo este autor, “é da relação estruturada com 

estas fontes poderosas que resulta o «papel ideológico» dos média, papel esse que assenta 

na construção de uma imagem particular da sociedade, de acordo com os interesses da 

classe dominante”. 

São as também designadas, por Lage, de “fontes independentes” e a elas pertencem todas 

as organizações sem fins lucrativos ou grupos sociais, como é o caso da Amnistia 

Internacional, o Vaticano, as dioceses, a Santa Casa da Misericórdia, a Cáritas, os 

sindicatos e outras instituições ou ONG’s. 

 Chaparro (2009, cit. in Schmitz, A. A., pp. 10) denomina as fontes individuais de 

“fontes informais”, por estas “humanizarem a narrativa jornalística”. Podemos referir-nos 

então a pessoas comuns, personalidades políticas, culturais, artísticas ou profissionais 

liberais, como os bispos, padres, porta-vozes, patriarcas ou professores, desde que não 

falem por uma organização ou grupo social. 

 Restam as fontes interna e externa. A primeira diz respeito a notícias apuradas por 

jornalistas da Rádio Renascença e os seus correspondentes ou ao arquivo do jornal e a 

segunda diz respeito a agências de comunicação ou outros média (outros jornais, na 

maioria dos casos). 
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A partir do Gráfico 8 constatamos que a grande maioria das notícias de religião 

derivou de fontes de informação institucionais. Instituições católicas e o Vaticano 

estiveram na origem de 148 notícias de religião, isto é, 41% das notícias. 

 Seguem-se as fontes de estatuto individual, com 99 notícias elaboradas. Nestes 

27% destacam-se os padres, bispos ou outros patriarcas que não falavam em nome de 

nenhuma organização. 

 As fontes externas e as empresariais apresentam-se com resultados semelhantes, 

sendo de 15% a primeira e 12% a segunda. Destacamos, nas fontes externas, a Agência 

Ecclesia23, responsável pela divulgação da grande maioria das notícias deste estatuto. 

 Com muito poucas notícias divulgadas encontram-se as fontes de informação 

oficiais e as internas. Os órgãos do Estado, como os tribunais, algumas vezes presentes 

nestas fontes oficiais, apresentam apenas cinco notícias, não sendo, de todo, uma forte 

fonte de informação de notícias de religião. 

 

 

Gráfico 8: Estatuto das Fontes de Informação 

 

 Para além de uma página do jornal dedicada à opinião dos leitores – que contém, 

normalmente, apenas um artigo -, o Página 1 conta também com a opinião diária dos 

                                                           
23 Agência de informação da Igreja Católica em Portugal. Disponível em: 
http://www.agencia.ecclesia.pt/home/ 
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jornalistas Francisco Sarsfield Cabral e Ribeiro Cristóvão, sendo que este último escreve 

apenas na secção de Desporto.  

 Tentámos perceber a frequência com que os leitores e o jornalista escreviam 

dentro da temática da religião e, os números do Gráfico 9 mostram-nos uma percentagem 

de 8% de artigos de religião escritos em três meses. De entre os 197 artigos de opinião 

que foram publicados, 16 incidiam sobre a religião. Os restantes 181 são generalistas, 

abordam outros temas. Quer isto dizer, e tendo em conta que Ribeiro Cristóvão nunca 

escreve sobre religião, que os leitores e o jornalista que aqui dão a sua opinião no Página 

1 interessam-se razoavelmente pela temática em causa. 

 

 

        Gráfico 9: Artigos de Opinião no Página 1 

 

 Uma última análise recaiu sob a capa do jornal, na tentativa de perceber o espaço 

e lugar que a religião ocupa na mesma. O gráfico abaixo dá-nos essa primeira perspetiva 

percentual e mostra-nos que 13% das notícias que aparecem na capa falam de religião, 

um número semelhante aos 16% de notícias de religião que aparecem ao longo de todo o 

jornal. Na capa foram contabilizadas 499 notícias e 65 delas inseriam-se neste tema. 
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           Gráfico 10: Notícias na capa do jornal Página 1 

 

 Para conhecermos melhor o lugar onde cada notícia se posiciona, a Ilustração 

abaixo elucida-nos acerca da estrutura de uma capa do Página 1. 
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          Últimas 

           

          Manchete 

           

          Outras 

  

           

          Destaque 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 A Manchete – título principal - é o lugar de maior importância da capa, sucedido 

logo a seguir pelo “Destaque”, logo abaixo desta. O espaço das “Outras” notícias é de 

menor dimensão e, por fim, as “Últimas”, incluem apenas notícias lançadas mesmo antes 

do fecho de edição.  

 Constatamos, de seguida, que as notícias de religião ocupam, em mais de metade, 

um dos lugares mais nobres da capa: o Destaque. O espaço de menor visibilidade, as 

“Últimas”, é, por sua vez, aquele que menos notícias de religião apresenta, com apenas 

8%. 

      Ilustração 1: Capa da edição de 11 de novembro de 2013, do jornal Página 1 
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 Seis notícias de religião – 9% - foram noticiadas na manchete do jornal e 23% em 

“Outras”. 

  

 

Gráfico 11: Espaço ocupado pelas notícias de religião na capa do jornal 
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Conclusões 

 

O objetivo principal do estudo de caso apresentado neste relatório de estágio foi o 

de entender o lugar ocupado pela religião num meio de comunicação católico. Chegados 

a esta fase conclusiva podemos afirmar que 16% das notícias publicadas no Página 1 

relacionam-se com Religião, revelando este aspeto que o jornal confere à Igreja valor-

notícia prioritário, defendido no seu Estatuto Editorial. Também com a capa deste jornal 

podemos confirmar a forte predominância dos assuntos pertencentes à Igreja, com uma 

incidência de 13% de notícias em que, destas, mais de metade (60%) mereceram um lugar 

de destaque. Verifica-se assim que os conteúdos de cariz religioso influenciam, neste 

sentido, a agenda mediática. 

O testemunho de Filipe d’Avillez deixa-nos com uma certeza mais concreta da 

relevância acrescida que a Religião, enquanto notícia, traz à Renascença. O tratamento 

cuidado e imparcial da informação, “com pinças”, “de forma rigorosa e, onde possível, 

de forma pedagógica, porque estamos perante assuntos que nem sempre são simples ou 

diretos” também nos elucidou acerca da forma de tratamento de notícias pejorativas, que, 

de alguma forma, comprometem o papel da Igreja na sociedade.  

Nesta análise de conteúdos do Página 1 pudemos concluir ainda que a Religião 

tem uma relação de proximidade com as restantes áreas - sociedade, cultura, economia e 

política - e sabemos que há uma importância acrescentada quando o assunto se relaciona 

com o Papa. Contudo, é na cultura e sociedade que esta relação mais se evidencia, com 

65% de notícias publicadas. 

Realçamos também o género jornalístico em que se inserem as notícias de religião. 

Ainda que as entrevistas tenham obtido e menor fatia percentual, com apenas 2% de 

notícias, não deixa contudo de ser positivo que nove entrevistas, em três meses, tenham 

um conteúdo religioso, isto é, são realizadas, em média, três entrevistas por mês, 

abrangendo esta temática. 

 Também o resultado referente aos artigos de opinião nos surpreende, com 8% - 

isto é, 16 artigos publicados pelos leitores e jornalistas, com temas que envolvem a Igreja. 

Sigal (1973) conclui que a maioria das notícias surge de fontes oficiais e, com este 

estudo, podemos provar que as notícias de religião no Página 1 são um bom exemplo de 
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uma minoria que não provém praticamente nunca dessas fontes, mas sim das 

institucionais e, de seguida, das individuais. Este dado deve-se, em parte, ao facto de não 

existirem muitos casos de notícias que envolvam a presença do poder judicial, pois essas 

são, em grande parte, e conforme afirma também Filipe d’Avillez, as sensacionalistas. 

Podemos concluir, por fim, que a Igreja encontrou nos novos média da era digital 

uma forma de expressão capaz de alcançar a massa e a população do século XXI. Levar 

o Evangelho ao ambiente digital é um processo cada vez mais fácil e acessível a todos; 

no entanto, jamais poderá ser posto de lado, no mundo católico, o encontro verdadeiro e 

presencial no processo de evangelização. Estes novos média devem antes ser aproveitados 

como um bom complemento, que ajudará, certamente, a Igreja Católica, a afirmar e a 

aprofundar a sua relação com os meios de comunicação social em todo o mundo. 
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I. Publicações da estagiária no período de 16 de setembro a 13 

de dezembro de 2013 
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Anexo 1: Notícia para o site da RR 
 
Notícia disponível em: http://rr.sapo.pt/informacao_detalhe.aspx?fid=25&did=122121 
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Anexo 2: Publicação no jornal Página 1 
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Anexo 3: Publicação no jornal Página 1 - II 
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      Anexo 4: Publicação no jornal Página 1 - III 
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Anexo 5: Sequência de notícias referentes a um atentado no Quénia
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       Anexo 6: Destaque no Página 1
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Anexo 7: Notícia para o site da RR - II 



75 
 

 

         Anexo 8: Publicação no jornal Página 1 - IV 
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II. Grelha de Análise do jornal Página 1 
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. Grelha de Análise – Página 1 

Contagem e classificação dos textos de Religião entre os dias 1/10/2013 e 31/12/2013. 

Total de 65 edições do jornal analisadas. 

 

Número total de Notícias 2265 

Número de Notícias de Religião 361 

 

Género Número de Notícias 

Notícia 254 

Breve 60 

Entrevista 9 

Destaque 38 

Tema  

Papa 97 

Cultura / Sociedade 235 

Política 10 

Economia 19 

Secção  

Nacional 171 

Internacional 190 

Estatuto da Fonte de Informação  

Oficial 5 

Empresarial 42 

Institucional 148 
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Individual 99 

Interna 12 

Externa 55 

Enviado  

Com 42 

Sem 319 

Fotografia  

Com 109 

Sem 252 

  

Total Artigos Opinião 197 

Artigos Opinião Religião 16 

  

Capa 

Número total de Notícias 499 

Número Notícias de Religião 65 

Espaço Ocupado  

Manchete 6 

Destaque 39 

Últimas 5 

Outras 15 
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Decreto  Inter Mirifica 

Sobre os Meios de Comunicação Social 

  

Proémio 

Importância dos meios de comunicação social 

1. Entre as maravilhosas invenções da técnica que, principalmente nos nossos dias, o engenho 

humano extraiu, com a ajuda de Deus, das coisas criadas, a santa Igreja acolhe e fomenta 

aquelas que dizem respeito, antes de mais, ao espírito humano e abriram novos caminhos para 

comunicar facilmente notícias, ideias e ordens. Entre estes meios, salientam-se aqueles que, por 

sua natureza, podem atingir e mover não só cada um dos homens mas também as multidões e 

toda a sociedade humana, como a imprensa, o cinema, a rádio, a televisão e outros que, por isso 

mesmo, podem chamar-se, com toda a razão meios de comunicação social. 

Relação com a ordem moral 

2. A mãe Igreja sabe que estes meios, rectamente utilizados, prestam ajuda valiosa ao género 

humano, enquanto contribuem eficazmente para recrear e cultivar os espíritos e para propagar e 

firmar o reino de Deus; sabe também que os homens podem utilizar tais meios contra o desígnio 

do Criador e convertê-los em meios da sua própria ruína; mais ainda, sente uma maternal 

angústia pelos danos que, com o seu mau uso, se têm infligido, com demasiada frequência, à 

sociedade humana. 

Em face disto, o sagrado Concílio, acolhendo a vigilante preocupação de Pontífices e Bispos em 

matéria de tanta importância, considera seu dever ocupar-se das principais questões respeitantes 

aos meios de comunicação social. Confia, além disso, em que a sua doutrina e disciplina, assim 

apresentadas, aproveitarão não só ao bem dos cristãos, mas também ao progresso de toda a 

sociedade humana. 

CAPÍTULO I 

A Igreja e os meios de comunicação social 

3. A Igreja católica, fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo para levar a salvação a todos os 

homens, e por isso mesmo obrigada a evangelizar, considera seu dever pregar a mensagem de 

salvação, servindo-se dos meios de comunicação social, e ensina aos homens a usar rectamente 

estes meios. 

À Igreja, pois, compete o direito nativo de usar e de possuir toda a espécie destes meios, 

enquanto são necessários ou úteis à educação cristã e a toda a sua obra de salvação das almas; 

compete, porém, aos sagrados pastores o dever de instruir e de dirigir os fiéis de modo que 

estes, servindo-se dos ditos meios, alcancem a sua própria salvação e perfeição, assim como a 

de todo o género humano. 

Além disso, compete principalmente aos leigos vivificar com espírito humano e cristão estes 

meios, a fim de que correspondam à grande esperança do género humano e aos desígnios 

divinos. 
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Normas para o seu recto uso 

4. Para o recto uso destes meios, é absolutamente necessário que todos os que servem deles 

conheçam e ponham fielmente em prática, neste campo, as normas da ordem moral. 

Considerem, pois, as matérias que se difundem através destes meios, segundo a natureza 

peculiar de cada um; tenham, ao mesmo tempo, em conta todas as circunstâncias ou condições, 

isto é, o fim, as pessoas, o lugar, o tempo e outros factores mediante os quais a comunicação se 

realiza e que podem mudar ou alterar inteiramente a sua bondade moral; entre estas 

circunstancias, conta-se o carácter específico com que actua cada meio, nomeadamente a sua 

própria força, que pode ser tão grande que os homens, sobretudo se não estão prevenidos, 

dificilmente serão capazes de a descobrir, dominar e, se se der o caso, a pôr de lado. 

Formação de uma consciência recta sobre a informação 

5. É necessário, sobretudo, que todos os interessados na utilização destes meios de comunicação 

formem rectamente a consciência acerca de tal uso, em especial no que se refere a algumas 

questões acremente debatidas nos nossos dias. 

A primeira questão refere-se à chamada informação, ou obtenção e divulgação das notícias. É 

evidente que tal informação, em virtude do progresso actual da sociedade humana e dos 

vínculos mais estreitos entre os seus membros, resulta muito útil e, na maioria das vezes, 

necessária, pois a comunicação pública e oportuna de notícias sobre acontecimentos e coisas 

facilita aos homens um conhecimento mais amplo e contínuo dos factos, de tal modo que pode 

contribuir eficazmente para o bem comum e maior progresso de toda a sociedade humana. 

Existe, pois, no seio da sociedade humana, o direito à informação sobre aquelas coisas que 

convêm aos homens, segundo as circunstâncias de cada um, tanto particularmente como 

constituídos em sociedade. No entanto, o uso recto deste direito exige que a informação seja 

sempre objectivamente verdadeira e, salvas a justiça e a caridade, íntegra. Quanto ao modo, tem 

de ser, além disso, honesto e conveniente, isto é, que respeite as leis morais do homem, os seus 

legítimos direitos e dignidade, tanto na obtenção da notícia como na sua divulgação. Na 

verdade, nem toda a ciência aproveita, «mas a caridade é construtiva» ( 1 Cor. 8,1). 

Sobre a relação entre arte e moral 

6. Uma segunda questão se põe sobre as relações que medeiam entre os chamados direitos da 

arte e as normas da lei moral. Dado que, não raras vezes, as controvérsias que surgem sobre este 

tema têm a sua origem em falsas doutrinas sobre ética e estética, o Concílio proclama que a 

primazia da ordem moral objectiva há-de ser aceite por todos, porque é a única que supera e 

coerentemente ordena todas as demais ordens humanas, por mais dignas que sejam, sem excluir 

a arte. Na realidade, só a ordem moral atinge, em toda a sua natureza, o homem, criatura 

racional de Deus e chamado ao sobrenatural; quando tal ordem moral se observa íntegra e 

fielmente, condu-lo à perfeição e bem-aventurança plena. 

Sobre a apresentação do mal moral 

7. Finalmente, a narração, descrição e representação do mal moral podem, sem dúvida, com o 

auxílio dos meios de comunicação social, servir para conhecer e descobrir melhor o homem e 

para fazer que melhor resplandeçam e se exaltem a verdade e o bem, obtendo, além disso, 

oportunos efeitos dramáticos; todavia, para que não produzam maior dano que utilidade às 

almas, hão de acomodar-se plenamente às leis morais, sobretudo se se trata de coisas que 

merecem o máximo respeito ou que incitam mais facilmente o homem, marcado pela culpa 

original, a desejos depravados. 

Justiça e caridade na formação da opinião pública 
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8. Visto que a opinião pública exerce hoje uma poderosa influência em todas as ordens da vida 

social, pública e privada, é necessário que todos os membros da sociedade cumpram os seus 

deveres de justiça e de caridade também nesta matéria e, portanto, que com o auxílio destes 

meios, se procure formar e divulgar uma recta opinião pública. 

Deveres dos destinatários 

9. Deveres peculiares competem a todos os destinatários da informação, leitores, espectadores e 

ouvintes, que, por pessoal e livre escolha, recebem as informações difundidas por estes meios de 

comunicação. Na realidade, uma recta escolha exige que estes favoreçam plenamente tudo o que 

se destaca pela perfeição, ciência e arte, e evitem, em contrapartida, tudo o que possa ser causa 

ou ocasião de dano espiritual para eles e para os outros, pelo mau exemplo que possam 

ocasionar-lhes, e o que dificulte as boas produções e favoreça as más produções e boas, o que 

sucede amiúde, contribuindo economicamente para empresas que somente atendem ao lucro 

com a utilização destes meios. 

Assim, pois, para que os destinatários da informação cumpram a lei moral, devem cuidar de 

informar-se oportunamente sobre os juízos ou critérios das autoridades competentes nesta 

matéria e segui-los segundo as normas da recta consciência Todavia, para que possam, com 

maior facilidade, opor-se aos maus conselhos e apoiar plenamente os bons, procurem dirigir e 

formar a sua consciência com os recursos adequados. 

Moderação e disciplina no seu uso 

10. Os destinatários, sobretudo os jovens, procurem acostumar-se a ser moderados e 

disciplinados no uso destes meios; ponham, além disso, empenho em entenderem bem o que 

ouvem, lêem e vêem; dialoguem com educadores e peritos na matéria e aprendam a formar um 

recto juízo. 

Recordem os pais que é seu dever vigiar cuidadosamente por que os espectáculos, as leituras e 

coisas parecidas que possam ofender a fé ou os bons costumes não entrem no lar e por que os 

seus filhos não os vejam noutra parte. 

Deveres dos realizadores e autores 

11. Importante obrigação moral incumbe, quanto ao bom uso dos meios de comunicação social, 

aos jornalistas, escritores, actores, produtores, realizadores, exibidores, distribuidores, 

empresários e vendedores, críticos e, além destes, a todos quantos intervêm na realização e 

difusão das comunicações. Na realidade, é de todo evidente a transcendente importância desta 

obrigação nas actuais condições humanas, já que eles, informando e incitando, podem 

encaminhar recta ou torpemente o género humano. 

Portanto, é sua missão tratar as questões económicas, políticas ou artísticas de modo que não 

causem prejuízo ao bem comum; para se conseguir isto mais facilmente, bem será que se 

associem profissionalmente – incluindo-se, se for necessário, o compromisso de observar, desde 

o começo, um código moral – àquelas associações que imponham a seus membros o respeito 

pelas leis morais nas empresas e trabalhos da sua profissão. 

Lembrem-se sempre de que a maior parte dos leitores e espectadores é composta de jovens 

necessitados de imprensa e de espectáculos que lhes ofereçam exemplos de moralidade e os 

estimulem a sentimentos elevados. Procurem, além disso, que as comunicações sobre assuntos 

religiosos se confiem a pessoas dignas e peritas e se tratem com a devida reverência. 

Deveres das autoridades civis 
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12. As autoridades civis têm peculiares deveres nesta matéria em razão do bem comum ao qual 

se ordenam estes meios. Em virtude da sua autoridade e em função da mesma, compete-lhes 

defender e tutelar a verdadeira e justa liberdade de que a sociedade moderna necessita 

inteiramente para seu proveito, sobretudo no que se refere à imprensa; promover a religião, a 

cultura e as belas artes; defender os receptores, para que possam gozar livremente dos seus 

legítimos direitos. Por outro lado, à autoridade civil compete fomentar aquelas iniciativas que, 

sendo especialmente úteis à juventude, não poderiam de outro modo ser realizadas. 

Por último, a mesma autoridade pública, que legitimamente se ocupa da saúde dos cidadãos, 

está obrigada a procurar justa e zelosamente, mediante a oportuna promulgação e diligente 

execução das leis, que não se cause dano aos costumes e ao progresso da sociedade através de 

um mau uso destes meios de comunicação. Essa cuidada diligência não restringe, de modo 

algum, a liberdade dos indivíduos ou das associações, sobretudo quando faltam as devidas 

precauções por parte daqueles que, por motivo do seu oficio, manejam estes meios. 

Tenha-se um especial cuidado em proteger os jovens contra a imprensa e os espectáculos que 

sejam perniciosos para a sua idade. 

CAPÍTULO II 

Os meios de comunicação social e o apostolado 

13. Procurem, de comum acordo, todos os filhos da Igreja que os meios de comunicação social 

se utilizem, sem demora e com o máximo empenho nas mais variadas formas de apostolado, tal 

como o exigem as realidades e as circunstâncias do nosso tempo, adiantando-se assim às más 

iniciativas, especialmente naquelas regiões em que o progresso moral e religioso reclama uma 

maior atenção. 

Apressem-se, pois, os sagrados pastores a cumprir neste campo a sua missão, intimamente 

ligada ao seu dever ordinário de pregar. Por seu lado, os leigos que fazem uso dos ditos meios, 

procurem dar testemunho de Cristo, realizando, em primeiro lugar, as suas próprias tarefas com 

perícia e espírito apostólico, e oferecendo, além disso, no que esteja ao seu alcance, mediante as 

possibilidades da técnica, da economia, da cultura e da arte, o seu apoio directo à acção pastoral 

da Igreja. 

Iniciativas dos católicos 

14. Há que fomentar, antes de mais, a boa imprensa. Porém, para imbuir plenamente de espírito 

cristão os leitores, deve criar-se e difundir-se uma imprensa genuinamente católica que – sob o 

estímulo e a dependência directa quer da autoridade eclesiástica quer de homens católicos – 

editada com a intenção de formar, afirmar e promover uma opinião pública em consonância 

com o direito natural e com a doutrina e princípios católicos, ao mesmo tempo que divulga e 

desenvolve adequadamente os acontecimentos relacionados com a vida da Igreja. Devem 

advertir-se os fiéis da necessidade de ler e difundir a imprensa católica para conseguir um 

critério cristão sobre todos os acontecimentos. 

Promovam-se por todos os meios eficazes e assegurem-se a todo o custo a produção e a exibição 

de filmes destinados ao descanso honesto do espírito, proveitosos para a cultura e arte humana, 

sobretudo aqueles que se destinam à juventude; isto consegue-se, sobretudo, apoiando e 

coordenando as realizações e as iniciativas honestas, tanto da produção como da distribuição, 

recomendando as películas que merecem elogio por juízo concorde e pelos prémios dos críticos, 

fomentando e associando entre si as salas pertencentes a bons empresários católicos. 
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Preste-se, também, apoio eficaz às emissões radiofónicas e televisivas honestas, antes de mais 

àquelas que sejam apropriadas para as famílias. E fomentem-se com todo o interesse as 

emissões católicas, mediante as quais os ouvintes e os espectadores sejam estimulados a 

participar na vida da Igreja e se compenetrem das verdades religiosas. Com toda a solicitude, 

devem promover-se, onde for oportuno, as estações católicas; cuide-se, porém, que as suas 

transmissões primem pela sua perfeição e pela sua eficácia. 

Cuide-se, enfim, de que a nobre e antiga arte cénica, que hoje se propaga amplamente através 

dos meios de comunicação social, trabalhe a favor dos valores humanos e da ordenação dos 

costumes dos espectadores. 

Formação técnica e apostólica para o seu uso 

15. Para prover às necessidades acima indicadas hão-de formar-se oportunamente sacerdotes, 

religiosos e também leigos, que possuam a devida perícia nestes meios e possam dirigi-los para 

os fins do apostolado. 

Em primeiro lugar, devem ser instruídos os leigos na arte, doutrina e costumes, multiplicando o 

número das escolas, faculdades e institutos, onde os jornalistas, autores cinematográficos, 

radiofónicos, de televisão e demais interessados possam adquirir uma formação íntegra, 

penetrada de espírito cristão, sobretudo no que toca à doutrina social da Igreja. Também os 

actores cénicos hão-de ser formados e ajudados para que sirvam convenientemente, com a sua 

arte, a sociedade humana. Por último, hão-de preparar-se cuidadosamente críticos literários, 

cinematográficos, radiofónicos, da televisão e outros meios, que dominem perfeitamente a sua 

profissão, preparados e estimulados para emitir juízos nos quais a razão moral apareça sempre 

na sua verdadeira luz. 

Formação da juventude 

16. Tendo-se na devida conta que o uso dos meios de comunicação social, que se dirigem a 

pessoas diferentes na idade e na cultura, requer nestas pessoas uma formação e uma experiência 

adequadas e apropriadas, devem favorecer-se, multiplicar-se e encaminhar-se, segundo os 

princípios da moral cristã, as iniciativas que sejam aptas para conseguir este fim – sobretudo se 

se destinam aos jovens – nas escolas católicas de qualquer grau, nos Seminários e nas 

associações apostólicas dos leigos. Para que se obtenha isto com maior rapidez, a exposição e 

explicação da doutrina e disciplina católicas nesta matéria devem ter lugar no ensino do 

catecismo. 

Ajuda económica 

17. Como não convém absolutamente aos filhos da Igreja suportar insensivelmente que a 

doutrina da salvação seja obstruída e impedida por dificuldades técnicas ou por gastos, 

certamente volumosos, que são próprios destes meios, este sagrado Concílio chama a atenção 

para a obrigação de sustentar e auxiliar os diários católicos, as revistas e iniciativas 

cinematográficas, as estações e transmissões radiofónicas e televisivas, cujo fim principal é 

divulgar e defender a verdade, e prover à formação cristã da sociedade humana. Igualmente 

convida insistentemente as associações e os particulares, que gozam de uma grande autoridade 

nas questões económicas e técnicas, a sustentar com largueza e de bom grado, com os seus bens 

económicos e a sua perícia, estes meios, enquanto servem o aposto lado e a verdadeira cultura. 

Dia mundial 

18. Para que se revigore o apostolado da Igreja em relação com os meios de comunicação social, 

deve celebrar-se em cada ano em todas as dioceses do mundo, a juízo do Bispo, um dia em que 
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os fiéis sejam doutrinados a respeito das suas obrigações nesta matéria, convidados a orar por 

esta causa e a dar uma esmola para este fim, a qual ser destinada a sustentar e a fomentar, 

segundo as necessidades do orbe católico, as instituições e as iniciativas promovidas pela Igreja 

nesta matéria. 

Organismo da Santa Sé 

19. Para exercitar a suprema cura pastoral sobre os meios de comunicação social, o Sumo 

Pontífice tem à sua disposição um peculiar organismo da Santa Sé (1). 

Vigilância e solicitude pastoral dos Bispos 

20. Será da competência dos Bispos, nas suas próprias dioceses, vigiar estas obras e iniciativas e 

promovê-las e, enquanto tocam ao apostolado público, ordená-las, sem excluir aquelas que se 

encontram submetidas à direcção dos religiosos isentos. 

Organismos nacionais 

21. Todavia, como a eficácia do apostolado em toda a nação requer unidade de propósitos e de 

esforços, este sagrado Concílio estabelece e manda que em toda a parte se constituam e se 

apoiem, por todos os meios, secretariados nacionais para os problemas da imprensa, do cinema, 

da rádio e da televisão. A missão destes secretariados será de velar por que a consciência dos 

fiéis se forme rectamente sobre o uso destes meios e estimular e organizar tudo o que os 

católicos realizem neste campo. 

Em cada nação, a direcção destes secretariados há-de confiar-se a uma Comissão especial do 

Episcopado ou a um Bispo delegado. Nestes secretariados, hão de participar também leigos que 

conheçam a doutrina da Igreja sobre estas actividades. 

Associações Internacionais 

22. Posto que a eficácia de tais meios ultrapassa os limites das nações, e é como se convertesse 

cada homem em cidadão da humanidade, cooperem as iniciativas deste género, tanto no plano 

nacional como no internacional. Aqueles secretariados, de que se fala no número 21, hão-de 

trabalhar denodadamente em união com a sua correspondente Associação católica internacional. 

Estas Associações católicas internacionais, porém, são legitimamente aprovadas só pela Santa 

Sé e dela dependem. 

CLÁUSULAS 

Preparação de uma instrução pastoral pontifícia 

23. Para que todos os princípios deste sagrado Concílio e as normas acerca dos meios de 

comunicação social se levem a efeito, publicar-se-á, por expresso mandato do Concilio e com a 

colaboração de peritos de várias nações, uma instrução pastoral; a sua publicação ficar a cargo 

do organismo da Santa Sé, de que se fala no número 19. 

Exortação final 

24. Além do mais, este sagrado Concílio confia em que estas instruções e normas serão 

livremente aceites e santamente observadas por todos os filhos da Igreja, os quais, por esta 

razão, ao utilizarem tais meios, longe de padecer dano, como sal e como luz darão sabor à terra 

e iluminarão o mundo. O Concílio convida, além disso, todos os homens de boa vontade, 
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especialmente aqueles que dirigem estes meios, a que se esforcem por os utilizar a bem da 

sociedade humana, cuja sorte depende cada dia mais do uso recto deles. 

Assim, pois, como nos monumentos artísticos da antiguidade, também agora, nos novos 

inventos, deve ser glorificado o nome do Senhor, segundo o que diz o Apóstolo: «Jesus Cristo, 

ontem e hoje, Ele mesmo por todos os séculos dos séculos» (Hebr. 13,8). 

  

Vaticano, 4 de Dezembro de 1966. 

PAPA PAULO VI 
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IV. Entrevista 
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Questionário elaborado por nós em maio de 2012 e respondido, por email, pelo 

jornalista Filipe d’Avillez 

 

• Existe um jornalista especializado em religião? 

Na Renascença temos, neste momento, pelo menos quatro jornalistas especializados em Religião. 

Ângela Roque, editora de Religião, Domingos Pinto, Aura Miguel (vaticanista) e Filipe d’Avillez. 

No meu caso trabalho mais ligado ao site. 

• Há uma linguagem específica no tratamento de notícias de religião? 

Penso que o principal desafio é precisamente tentar transmitir as notícias de religião numa 

linguagem mais simples, de todos os dias. Os temas religiosos têm muitos termos específicos, 

alguns dos quais podem ter outro significado em linguagem comum, o que exige muito cuidado 

na forma como se faz a abordagem. É preciso encontrar um equilíbrio, porque queremos chegar 

a todos, mas sabemos que alguns dos nossos leitores/ouvintes têm outros níveis de exigência. 

Com cuidado é possível tratar os assuntos de forma séria, traduzindo-o para quem não se sente 

muito à vontade no meio, sem “infantilizar” a notícia. A nossa posição enquanto órgão da Igreja 

obriga-nos, contudo, a um cuidado dobrado no rigor dos termos. 

• Que fontes de informação ou outras parcerias existem na Rádio Renascença? 

A nível de parcerias penso que não há nada de particular, temos as agências do costume (Reuters 

e Lusa) e cada jornalista tem outros sites e agências que consulta com frequência. A Ecclesia é, 

claro, uma referência, sobretudo a nível nacional. 

• O que procura o público ouvinte da Rádio Renascença? 

Como expliquei antes penso que na Renascença temos dois públicos diferentes. Os ouvintes 

gerais, que têm relativamente poucos conhecimentos ao nível da religião, e um público mais 

especializado que se interessa muito pelo tema e vai à procura de informação especializada, 

esperando encontrar na Renascença um órgão que tem a obrigação de tratar a religião de forma 

séria, aprofundada e especializada. Penso que a Renascença tem conseguido satisfazer ambos 

estes universos, mas é preciso equilibrar. 

  

Na segunda parte, procuro explorar temas mais externos, mas bem conhecidos no meio 

jornalístico: 

  

• Nos diferentes órgãos de comunicação, a religião é abordada de diferentes perspetivas. Que 

posição procura tomar a Rádio Renascença, especialmente quando as notícias a dar envolvem 

algum problema na Igreja Católica? 
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A nossa posição obriga-nos a ter muito cuidado com a forma como tratamos a religião em geral, 

mas sobretudo a informação que aborda a Igreja Católica. Se por um lado não temos qualquer 

interesse em tratar os assuntos de forma leviana e sensacionalista (aliás, como noutras áreas), 

também temos de ter cuidado para não sermos “mais papistas que o Papa”. Ou seja, se há uma 

notícia que afeta negativamente a Igreja, e nós não a dermos, imediatamente surgirão críticas de 

que não estamos a dar a notícia por sermos um órgão da Igreja. 

Por regra não ignoramos qualquer assunto, tentamos é dar as notícias sempre de forma rigorosa 

e, onde possível, de forma pedagógica, porque estamos perante assuntos que nem sempre são 

simples ou diretos e têm muitos níveis diferentes de análise que o comum dos ouvintes não 

compreenderá imediatamente. 

A religião é um tema particularmente sensível, as pessoas ficam ofendidas e levam a mal quando 

se ferem suscetibilidades. É um tema que é preciso tratar “com pinças”, por vezes, mas não há 

assunto noticioso que ignoremos por ser difícil. Pode é haver assuntos que outros órgãos pegam 

mas nós não pegamos por uma questão de princípio, porque achamos que não são sérios e não 

temos obrigação de ir atrás dos outros só porque sim. 

• Que lugar ocupa a imparcialidade jornalística em meios de comunicação assumidamente 

católicos? 

É fundamental, com o peso acrescido de afetar a instituição da Igreja se não formos. Agora, e falo 

em meu nome, penso que é importante distinguir imparcialidade de neutralidade. A Renascença 

não é um órgão neutro para muitos assuntos, tem uma posição institucional que é conhecida. Isto 

acaba por afetar não tanto os temas religiosos, onde nem há grandes conflitos, mas sobretudo o 

temas morais e sociais em que a Igreja tem posições assumidas. 

Aborto, Eutanásia, casamento, etc. são alguns exemplos. Estes assuntos podem ser tratados com 

rigor e imparcialidade, no sentido em que se dá a opinião de ambas as partes, mas não precisam 

de ser dados com neutralidade. Às vezes a questão é resolvida através de Notas de Abertura, lidas 

antes dos noticiários e publicadas no site. Noutras alturas nota-se no estilo em que a notícia é 

redigida. Por exemplo, não falamos de “casais” homossexuais, uma vez que um casal é composto 

por um homem e uma mulher, nem de casamentos homossexuais, porque a opinião da casa é a de 

que essas uniões não correspondem a casamentos. Nesses casos usa-se aspas, por exemplo. 

• A trajetória do jornalismo político pode dividir-se em duas fases: a primeira metade do século 

XX, com um jornalismo descritivo, mais baseado em citações na íntegra (Exº: “António Ferro 

propõe novas reformas…”); na segunda metade do século XX o jornalista passa a analisar o caso 

das novas propostas do ministro; passa a interpretar os factos em vez de se limitar a descrevê-los. 

No jornalismo de religião esta realidade também aconteceu? 

Não serei a melhor pessoa para responder a esta questão, mas diria que sim, que o jornalismo 

religioso acompanhou as restantes áreas neste respeito. 

• Nos média online, as notícias de religião são alvo de muitos comentários depreciativos, debates 

e partilhas nas redes sociais. O que é que leva estas notícias a originar tanta polémica entre os 

leitores? 

A religião é um assunto muito sensível. Mesmo as pessoas que não ligam ou não se interessam 

por religião tendem a ter opiniões muito fortes sobre o assunto. É isso que torna esta área 

potencialmente tão fascinante. A religião é das poucas coisas que move as pessoas a cometer tanto 
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atos de enorme altruísmo, como de terrível violência. Mexe muito com os sentimentos mais 

profundos das pessoas e das populações, tem ligações à própria identidade dos indivíduos e das 

nações. 

Neste momento, na nossa sociedade, estamos a passar uma fase de rejeição cultural do património 

religioso. Isto conduz a uma grande ignorância também, sobre questões religiosas, o que se nota 

em muitos desses comentários a que se refere. 

 

 


