
O Bairro
dos Jornais

|[ É um livro de um
jornalista sobre

jornais, mas não só: é

um livro jornalístico
mas em simultâneo
de investigação, pelo
menos de jornalis-
mo de investigação:

O Bairro dos Jornais, de Paulo
Martins. Subtítulo: As histórias que
marcaram o Bairro Alto e os seus

jornais. Começa por ter uma parte
histórica sobre "um bairro, uma
comunidade", um bairro desde
cedo ligado às artes, ao fado e

mesmo às letras, com muitas tipo-
grafias, e no qual se concentraram,
sobretudo desde meados do século
XIX até à década de 1970, a grande
maioria das redações e instalações
dos jornais e das revistas de Lisboa.
Cerca de 600 até hoje, contabiliza
o autor, um bom jornalista, que foi

designadamente chefe de redação
em Lisboa do Jornal de Notícias,
tem sido ativo dirigente sindical, é

docente no ISCSP da Universidade
de Lisboa e já autor ou coautor de

outros livros, incluindo um sobre
ética jornalística.

Paulo Martins faz um levanta-
mento sério e exaustivo do tema

que se propôs tratar. Indo muito

para lá do que o título pode suge-
rir, pois não se limita a falar dos

jornais como tal, antes os insere no
contexto social e nacional, escreve
sobre o que foram e representaram,
mormente no aspe to político, refere
os seus mais importantes profissi-
onais e colaboradores, conta histó-
rias com estes e com eles (jornais)
relacionadas, etc, etc. E tem muita
coisa nova e reveladora. Sobretudo
no que toca ao último período da
ditadura (repressão da censura e

oposição a ela, certa solidariedade
de classe mesmo entre adversários

políticos, propriedade de imprensa
na mão de famílias e depois de ban-
cos, etc.) e aos primeiros tempos
após o 25 de Abril, designadamente
ao agitado período do chamado
PREC

,
O Bairro dos Jornais dá um

contributo precioso para a história
da imprensa em Portugal.

Ja agora, o autor, com tan-
ta investigação feita e que se vê
dominar tão bem o assunto, podia,
pelo menos quanto a estes períodos,
'prolongar' ou 'completar' a obra
com a história dos poucos órgãos
de imprensa, já existentes antes do

25 de Abril ou criados logo a seguir,
que não 'moravam' no Bairro Alto
- entre eles o Diário de Notícias,
o Expresso e O Jornal. O prefácio
do livro é de Appio Sottomaior,
jornalista e olissipógrafo, e o livro
tem ainda abundantes notas, bibli-
ografia e inventário dos órgãos de

imprensa que ali tiveram sede.
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