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INTRODUÇÃO 

 

Vivemos numa época paradoxal. Nunca existiu tanta ferramenta disponível à mão de 

todos, e de cada um, tanta interligação, tanta comunicação. Paralelamente, a necessidade 

de permanecer em contacto, o “estar comunicável”, é cada vez maior. Vivemos uma 

comunicação global, mas quanto nos é esta próxima? 

Carlos Camponez (2002) alerta para um distanciamento que se propiciou com a era da 

globalização. Segundo este autor, 

“Quando as notícias longínquas nos chegam à hora dos noticiários da noite, apercebemo-nos que nada 

sabemos do que se passou ao fundo da nossa rua”. (CAMPONEZ, 2002)  

Levanta-se a questão dos media regionais e locais. Num espaço global, onde fica o 

local? Na paróquia ou no café? Já não interessa o que se passa no bairro mas sim o que 

aconteceu do outro lado do mundo? 

No século XXI deparamo-nos com novos – e grandes – desafios para os media. O 

ciberjornalismo, na fusão da Internet com o jornalismo; o papel do cidadão enquanto 

“jornalista” e o jornalismo de proximidade, albergando os media locais e regionais, são 

exemplo destes desafios da era contemporânea.  

Contudo, globalização não rejeita nem afasta o local.  

“Seremos, então, levados a compreender que o local e o global não são extremos que se opõem, mas espaços 

que interagem, ainda que de forma desequilibrada. (…) O local é o lugar de compromissos comunicativos, que 

tanto podem direccionar-se para as denominadas de lugar como para as lógicas globais mais 

desterritorializadas.” (CAMPONEZ, 2002).  

A imprensa local não é novidade. Pequenas comunidades têm os seus títulos de 

imprensa, dão a conhecer as notícias locais, as estórias da sua comunidade, num 

trabalho que nasce da colaboração com essa mesma comunidade. 

Um mundo em rápida e constante mudança, onde ‘ter tempo’ é um luxo, numa era 

globalizada, anula-nos.  

Mas, numa época em que o digital nos irrompe pela casa, pelo escritório, pela vida do 

dia-a-dia. Quando um clique basta para saber o que aconteceu do outro lado do mundo, 
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há dois minutos… faz sentido que haja “media bairristas”? Faz sentido que não se saiba 

o que aconteceu ao fundo da rua e, ao mesmo tempo, se saiba o que se passou a 

milhares de quilómetros de distância, numa realidade diferente? 

Será que teremos populações informadas sem jornalismo de proximidade? Será que ao 

sermos globais deixamos de ser locais? Estas são questões que se impõem.  

  

 

1. Jornalismo de proximidade: a imprensa regional e local 

 

Em Portugal, e especificamente sobre jornalismo de proximidade, não existe um grande 

aprofundamento na área da investigação.  

Como referências mais recentes, aponto o estudo levado a cabo pelo jornalista e 

investigador Pedro Jerónimo, sobre os media locais digitais e o caso de Leiria1, e o 

artigo de Ângela Duarte, “Twitter no jornalismo de proximidade”, tratando-se este 

último de uma reflexão mais especifica do uso das redes sociais por parte da imprensa 

regional2. 

Contudo, em nenhum dos casos, nem em nenhum outro estudo encontrado, é 

apresentada uma reflexão sobre o jornalismo local – que não o regional -, de uma 

comunidade particular. 

Já em 1964 Marshall McLuhan reduz o mundo a uma aldeia, onde tudo e todos se 

conhecem. É a primeira vez que se introduz o conceito de Aldeia Global, numa espécie 

de antevisão que McLuhan fez da globalização. 

Com o digital, o espaço mediático sofre alterações na sua territorialização. O global 

começa por ser local e o local pode tornar-se global. Temos agora, como refere 

Camponez (2002), o “lugar de transformação dos particularismos numa cultura global”.  

                                                           
1
 “Da Imprensa aos Media Locais Digitais – O caso do distrito de Leiria”, Pedro Jerónimo, 2010. 

2
 “Twitter no jornalismo e proximidade”, Abril de 2010. Ensaio para o seminário de Questões 

Contemporâneas do Jornalismo, do mestrado de Ciências da Comunicação, da Universidade Nova de 

Lisboa, sob orientação do docente António Granado. 
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Para López García (2008), nos últimos anos tem havido uma relação tensa, diacrónica e 

permanente entre o local, o global e o glocal
3. Dados indicam que os homens, quanto 

mais mergulham na mundialização, mais querem afirmar as suas raízes. A identidade 

passa a ser uma condição ao invés de ser um obstáculo. 

É esta glocalização do século XXI, potenciada pelo digital, que fertiliza e reconstrói o 

conceito de proximidade e de jornalismo de proximidade.  

Como avança este autor,   

“Ahora la proximididad hay que entenderla no sólo en su vertiente geográfica, sino también en sus vertientes 

social, cultural o, incluso, psicológica.” (LÓPEZ GARCÍA, 2008) 

Falar de proximidade passa, obrigatoriamente, por falar do território e dos destinatários 

das mensagens.  

Camponez (2002), afirma que 

“A antropologia mostrou-nos a importância da fronteira para a representação das noções de ‘nós’ e de 

‘outros’. Do mesmo modo, o próximo em jornalismo é também a representação que o medium faz do seu 

território e, consequentemente, dos destinatários das suas mensagens. E, nesse sentido, a imprensa local e 

regional é tanto vocação como intencionalidade.”  

A questão da proximidade não é característica específica da imprensa regional e local, 

mas sim transversal ao jornalismo. Contudo, mais demarcada neste tipo de imprensa. 

Esmiuçar o que são órgãos de informação de proximidade, não é tarefa fácil. 

Especialmente, e como avança Ribeiro  

“numa altura em que as comunicações são mais globais a cada dia que passa. Neste cenário, para além da 

ligação territorial, a afinidade cultural ou a comunhão de interesses tornam-se factores cada vez mais 

importantes.” (RIBEIRO, 2006) 

Para Camponez, 

“o papel estratégico da proximidade leva a que alguns considerem a Imprensa Regional como a Imprensa do 

século XXI. A ideia é sustentada na tese de estarmos hoje perante um campo da comunicação virado do 

avesso: quanto mais fácil é tomarmos conhecimento dos acontecimentos longínquos, mais nos distanciamos 

da realidade mais próxima.” (CAMPONEZ 2002). 

                                                           
3
 Termo que se refere à fusão do local + global.  
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Ao falar-se de jornalismo de proximidade, tem de se falar, como já foi referido, de 

jornalismo regional e local. Referimo-nos a conceitos implicados, mas não idênticos.  

Dos órgãos de imprensa regional espera-se o mesmo do que dos órgãos nacionais. 

Apenas com uma diferença bem demarcada: mais atenção ao próximo. Imprensa 

regional, remete, à partida, mais para media vocacionados para a história do quotidiano 

das comunidades locais do que para o país ou o mundo. 

Segundo o Estatuto da Imprensa Regional, e conforme o Decreto-Lei n.º 106/88, a 

definição de imprensa regional centra-se em  

“…todas as publicações periódicas de informação geral, conformes à Lei de Imprensa, que se destinem 

predominantemente às respectivas comunidades regionais e locais, dediquem, de forma regular, mais de 

metade da sua superfície redactorial a factos ou assuntos de ordem cultural, social, religiosa, económica e 

política a elas respeitantes e não estejam dependentes, directamente ou por interposta pessoa, de qualquer 

poder político, inclusive o autárquico.” 

Ainda segundo o estatuto de 1988, a imprensa regional assume um papel importante “na 

informação e contributo para a manutenção de laços de autêntica familiaridade entre as 

gentes locais e as comunidades de emigrantes dispersas pelas partes mais longínquas do 

mundo.”  

O Estatuto fala-nos de imprensa regional. Mas, será esta sinónimo de imprensa local? 

A verdade é que vários autores que abordam esta temática, do jornalismo de 

proximidade, não fazem distinção entre imprensa regional e local. Contudo, são 

realidades diferentes que não devem estar colocadas no mesmo saco. 

Na imprensa regional, na grande maioria das vezes, deparamo-nos com a realidade de 

grupos empresariais4, com uma estrutura sólida quer a nível de mão-de-obra 

especializada, com jornalistas profissionais, quer a nível de estruturas e recursos 

financeiros.  

Daqui, separo a imprensa local. Os mensários – usualmente é esta a periodicidade – das 

freguesias e das pequenas localidades. Refiro-me a pequenos títulos – propriedades de 

associações culturais, juntas de freguesia, fábricas de Igreja, particulares – que se vêem 

                                                           
4
 Veja o caso da Sojormedia (http://www.sojormedia.pt), o maior grupo de comunicação social regional 

do país, que pertence à holding Grupo Lena. 
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mais limitados nos seus recursos masque se encontram no mesmo barco dos títulos 

regionais. 

L. Miguel Ferraz, chefe de redacção do semanário regional de Leiria O Mensageiro e 

director do mensário local Jornal da Golpilheira, defende5 que deverá ser feita distinção 

entre os dois géneros de imprensa. Para o jornalista, “há pequenos títulos regionais [os 

locais] com conteúdos bem mais interessantes e bem redigidos do que outros (tanto de 

nível nacional, como concorrentes de âmbito regional) que ostentam uma qualidade 

gráfica superior, maior projecção no mercado e mesmo reconhecimento nas 

‘instituições’ públicas, até as ligadas ao sector da comunicação social. As políticas dos 

últimos anos têm seguido essa norma de avaliação, em muitos casos, injusta.”  

Ferraz lembra ainda que é necessária a distinção para estes media que, não usufruem 

dos apoios públicos e estatais e, ao mesmo tempo, batalham contra a escassez de 

recursos e que podem oferecer postos de trabalho junto de uma aldeia, vila ou 

comunidade. “Só subsistirão aquelas [publicações] que contarem com o trabalho 

voluntário e não remunerado ou pouco remunerado dos seus ‘fazedores’.”6 

O estudo do Bareme Imprensa Regional deste ano, apresentado em Maio, aponta para 

um aumento do interesse, geral, por este tipo de imprensa (51,9% em 2010 e 49,7% em 

2009) e a preferência dos leitores pelos semanários (28%) e, logo de seguida, os 

mensários (11,4%). 

Perante estes dados, importa referir que os mensários são, por norma, os títulos locais, 

de freguesias, pequenas localidades ou pequenos municípios, títulos mais próximos da 

comunidade, ajudando na preservação da história de um povo ou mesmo promovendo a 

literacia, mas são, muitas das vezes ignorados e esquecidos pelos órgãos públicos.  

Importa ainda esclarecer que esta proximidade não é apenas do media com a 

comunidade local, mas da comunidade local com o media. A população é interveniente 

e mais participativa, colaborando, por vezes, na própria execução do jornal local. 

                                                           
5
 Em “Imprensa Regional Independente: fundamental mas asfixiada”, artigo de opinião no site Local 

Media PT (http://localmediapt.wordpress.com), publicado a 11 de Março de 2010, e consultado em 30 

de Maio de 2010. 

6
 Ibidem.  
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Também Alfredo Maia, presidente do Sindicato dos Jornalistas, afirma que “os meios 

de informação estão a subestimar a importância da informação local e regional”7 

considerando-as basilares para a promoção da cidadania. Como defendem vários autores 

(Duarte, 2005; Bandeira, 2007; Santos, 2008; Vieira, 2009; Jerónimo, 2009) esta mesma 

tese aos afirmar que a imprensa regional é uma realidade que vive com dificuldades, 

mas que tem muito potencial. 

Posto isto, caberá aqui a imprensa local no Estatuto da Imprensa Regional? Não deverá 

estar com contornos legais distintos? Numa época de proliferação de publicações locais, 

não estará na hora de rever o Decreto-Lei de 1988? Estará uma nova esperança do 

jornalismo na proximidade? Será o jornalismo de proximidade a resposta ideal para uma 

época glocal?  

Exposto o estado de arte relativo ao jornalismo de proximidade, apresentamos um 

pequeno estudo sobre imprensa local, seguindo o conceito aqui apresentado, de forma a 

compreender qual o papel informativo da imprensa local no jornalismo de proximidade.  

 

2. Metodologia 

 

Para a execução do presente estudo, recorreu-se a várias metodologias que permitissem 

responder à questão de partida8. 

Antes de mais, importa justificar a escolha destes três títulos – Jornal da Golpilheira
9, 

Notícias de Colmeias
10 e Notícias da Freguesia – Souto da Carpalhosa

11.  

                                                           
7
 In, http://localmediapt.wordpress.com/2010/03/25/%e2%80%9cos-meios-de-informacao-estao-a-

subestimar-a-importancia-da-informacao-local-e-regional%e2%80%9d, consultado a 31 de Maio de 

2010. 

8
 Teremos populações informadas sem jornalismo de proximidade? 

9
 Website http://www.jornaldagolpilheira.com/. 

10
 Website http://www.noticiasdecolmeias.com/. 

11
 Website http://noticiasdafreguesia.blogspot.com/.  
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Foram seleccionados três títulos de imprensa local do distrito de Leiria. A escolha do 

distrito de Leiria deve-se a dois factos concretos: segundo o Bareme de Imprensa 

Regional 2010, Leiria continua no pódio dos distritos onde se consome mais imprensa 

regional, ocupando o terceiro lugar; por outro lado, a proximidade geográfica da autora 

desta mesma pesquisa com Leiria, influenciou a escolha. 

Jornal da Golpilheira é um mensário que cobre a freguesia da Golpilheira, zonas 

limítrofes, pertence ao concelho da Batalha, distrito de Leiria, e conta uma tiragem 

média que varia entre os 1.700 e 2.000 exemplares. A escolha do título recaiu no critério 

da longevidade. O jornal nasce em Setembro de 1996, sob o nome de Das Duasuma, e, 

em Janeiro de 2001 como Jornal da Golpilheira e tem como seu público-alvo os 1.609 

habitantes da freguesia (Censos 2001) e os emigrantes. Propriedade do Centro 

Recreativo da Golpilheira, instituição de utilidade pública, tem como director Luís 

Miguel Ferraz, também jornalista e chefe-de-redacção do semanário O Mensageiro.  

O segundo título escolhido para esta análise sobre o jornalismo de proximidade foi o 

Notícias de Colmeias. Também com uma periodicidade mensal, faz cobertura à 

freguesia de Colmeias, concelho e distrito de Leiria, e área circundante. Com uma 

tiragem de 1.550 exemplares, numa freguesia com 3.717 habitantes (Censos 2001), o 

Notícias de Colmeias tem 10 anos (Dezembro de 1999) e foi também a duração o 

critério para optar por este título. Propriedade da empresa Inforletra tem como director 

Joaquim Santos, escritor e também jornalista do regional O Mensageiro.  

A última escolha recaiu no título Notícias da Freguesia – Souto da Carpalhosa. 

Igualmente mensário falamos aqui de um boletim informativo e não de um jornal, pois 

trata-se uma publicação propriedade de uma Junta de Freguesia, no caso, a de Souto da 

Carpalhosa, Leiria. Desta forma, e apesar de anotado na Entidade Reguladora para a 

Comunicação Social (ERC), não se enquadra nos parâmetros legais de um jornal, como 

define o Estatuto da Imprensa Regional. Esta particularidade neste boletim levou-nos a 

englobá-lo neste trio. O facto de pertencer a uma autarquia poderá ser encarado com 

veículo de propaganda, e esse foi um dos pontos a averiguar. O director é o presidente 

de junta, José Carlos Gomes, e é editado por Ângela Duarte, com formação superior na 

área (Comunicação Social). O boletim, gratuito, tem uma tiragem de 1.000 exemplares, 

cobre uma freguesia com 4.018 habitantes (Censos 2001) e áreas fronteiriças. 
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Para conhecer um pouco mais estas publicações, foi solicitado aos seus directores o seu 

estatuto editorial, bem como lhes fora realizada uma breve entrevista. As perguntas, dez 

no total, foram iguais para as três partes. O cerne da entrevista baseou-se em perceber 

que importância davam os directores a este jornalismo de proximidade e como viam os 

seus leitores e o seu jornal.  

Na impossibilidade e inexequibilidade de serem presencias, as entrevistas foram 

realizadas via correio electrónico.  

No que respeita às publicações, foram analisadas as primeiras quatro edições do ano 

2010 (Janeiro, Fevereiro, Março e Abril) dos três títulos noticiosos. Foi elaborada uma 

grelha de análise com os seguintes critérios de análise: n.º total de páginas; n.º de 

páginas de notícias locais; n.º de páginas de opinião local; n.º de páginas com outras 

notícias; e n.º de páginas com outros conteúdos. 

No número de notícias locais foram apenas consideradas aquelas que davam ênfase à 

área de cobertura da publicação (territorialidade da comunidade onde está inserida a 

publicação). Para as páginas de opinião local, consideraram-se as que tinham artigos de 

opinião e/ou crónicas de indivíduos das freguesias dos títulos de imprensa ou que 

fossem sofre factos concretos desses lugares. Como outras notícias foram consideradas 

todas as outras que não as locais, como, por exemplo, notícias sobre o município. Como 

outros conteúdos foram considerados, por um lado, passatempos, agenda, informações 

úteis; e, por outro lado, a publicidade.  

A análise foi realizada com o propósito de averiguar que percentagem dos jornais está 

verdadeiramente direccionada para o âmbito local.  

Numa abordagem em que se pretende conhecer o grau de envolvimento e importância 

para a população local deste tipo de publicações, não poderíamos deixar de a ouvir. 

Assim, foram aplicados 18 inquéritos de rua – seis em casa freguesia, três ao sexo 

masculino e três ao sexo feminino – nas localidades de Golpilheira, Colmeias e Souto 

da Carpalhosa, a pessoas de idade, classe política, religiosa ou qualquer outra, 

indiferenciadas. Os inquéritos tinham seis questões – três fechadas e três abertas.  

Por fim, foi ainda averiguado que rentabilidade dão estes media à Internet. Isto é, para 

além da presença das publicações na Web, se recorrem a mais alguma ferramenta, 

como, por exemplo, as redes sociais. 
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3. Estudo de Caso 

 

Um dos dados que se pretendia analisar era a forma como os jornais locais em estudo 

distribuíam os seus conteúdos noticiosos. 

Para tal, importa apresentar a análise das primeiras quatros edições do ano de 2010, de 

cada um dos títulos. 

Tabela 1 – Distribuição de conteúdos, nas primeiras quatros edições de 2010 do Jornal da Golpilheira. 

Tabela 2 - Distribuição de conteúdos, nas primeiras quatros edições de 2010 do Notícias de Colmeias. 
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Tabela 3 - Distribuição de conteúdos, nas primeiras quatros edições de 2010 do Notícias da Freguesia – 

Souto da Carpalhosa. 

Perante o apresentado, podemos tirar algumas conclusões, nomeadamente: 

O Jornal da Golpilheira (JG) e o Notícias de Colmeias (NC) têm, habitualmente, o 

mesmo número de páginas (24). A título excepcional, no mês de Março o JG apresentou 

uma edição com mais quatro páginas e, curiosamente, foi a edição com menor 

percentagem de notícias locais.  

Apesar desta diferença do mês de Março, o JG apresenta uma média de um terço de 

notícias locais. Uma percentagem similar, à volta de um terço, refere-se a outros 

conteúdos, que se distribuem entre passatempos e publicidade. Um pouco abaixo de um 

terço fica o espaço destinado às outras notícias, fora do âmbito local. Neste jornal, os 

artigos de opinião local não têm lugar para grande destaque (não vai além de um por 

cento), um característica inversa quando comparado com os outros dois títulos.  

Quanto ao NC também cerca de um terço do jornal está direccionado para as notícias 

locais – exceptuando o mês de Fevereiro, com um registo de 19% destas –, mas, este 

título apresenta também cerca de ¼ de outros conteúdos, que, no caso, são 

maioritariamente publicidade.  

O boletim informativo Notícias da Freguesia – Souto da Carpalhosa (NF) é o título de 

menor dimensão, com apenas oito páginas. Contudo é o que apresenta maior espaço 

para o local12, sempre com mais de metade do seu espaço dirigido à freguesia de Souto 

da Carpalhosa, e mesmo com uma elevadíssima percentagem na opinião local. Importa 

                                                           
12

 O facto de o Notícias da Freguesia – Souto da Carpalhosa ser propriedade de uma autarquia local, 

interditando que haja publicidade nesta publicação, possa justificar o porquê deste maior espaço.  
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lembrar que o NF, ao ser propriedade de uma autarquia local, vê o seu financiamento 

todo a emergir das mãos do proprietário. Uma vez que se trata de uma publicação de 

uma autarquia, não pode praticar a inserção de publicidade. Este exemplo de prática 

jornalística sem qualquer fonte de receita, que não o seu proprietário, e tendo em conta 

as questões de crise económica actual em Portugal, apresenta-se como um caso raro de 

aposta na informação da comunidade local. O leitor podia questionar: mas não será o 

NF um veículo de propaganda política? É certo que poderia passar por tal, mas depois 

da análise feita às quatro edições, tal não se verificou, parecendo ser esta uma aposta do 

proprietário em fomentar um veículo que se ligue a uma comunidade informada.  

De forma geral, podemos afirmar que há uma verdadeira preocupação destes media de 

proximidade estarem junto do leitor, junto da comunidade local à qual pertencem. Só 

assim se justifica uma percentagem de notícias locais sempre acima de um terço – não 

contabilizando as opiniões locais.  

Nas entrevistas efectuadas aos directores dos mensários, procurou-se averiguar o que 

mantém estes órgãos. O “amor à camisola” é, sem dúvida, um forte baluarte na 

consolidação e manutenção dos jornais locais. Segundo Luís Miguel Ferraz, director do 

JG, “só o facto de lerem, já é enriquecedor”.13 Para este, a população da Golpilheira está 

mais, e melhor informada com o JG, pois, apesar de não terem indicadores estatísticos, 

o director afirma ter indicadores do senso comum, “as pessoas comentam os assuntos do 

jornal nas conversas de café, falam-nos de assuntos que leram ou gostariam de ler, 

participam mais activamente do que antes em actos de cultura e civismo, mesmo em 

relação a populações vizinhas.”  

Sem concorrência directa na sua área de actuação – característica comum aos três títulos 

em análise, o JG vive de mão-de-obra em regime de voluntariado. “Continuamos sem 

trabalhadores pagos, fazendo todo este trabalho de forma voluntária e nos tempos 

livres”, afirma Ferraz, salientando a “importância que tem um meio de comunicação na 

promoção do desenvolvimento geral de uma região.” 

Joaquim Santos, do NC, partilha das mesmas ideias do director do JG. Para este, não há 

dúvida de que os colmeenses estão mais bem informados desde que contam com o NC, 

                                                           
13

 Vide anexo II, entrevista ao director do Jornal da Golpilheira, Luís Miguel Ferraz. 



 13

ainda mais quando “vários trabalhos foram feitos, muitos deles completamente 

inéditos”, afirma14.  

De salientar que, neste jornal, um dos objectivos definidos no seu estatuto editorial 

prende-se com “a amizade entre os que sejam residentes na freguesia, noutros pontos do 

país ou no estrangeiro”, demarcando uma ideia intencional de boa relação com a 

comunidade. Questionado sobre o que seria da população de Colmeias sem o NC, 

Joaquim afirma que esta seria “uma comunidade com menos história, sem registos das 

suas vivências, sem fundo local”. 

No NC contamos com uma particularidade diferente dos outros dois títulos. 

Pontualmente, têm colaboradores que “recebem por cada trabalho efectuado, embora a 

maioria trabalhe graciosamente”. 

Na verdade, a preservação da história de uma comunidade local, o querer manter a 

população informada do que a sua terra e as suas gentes oferecem, promover a 

participação activa das gentes, são pontes comuns nos três títulos. 

O mensário da freguesia de Souto da Carpalhosa, apesar de se inserir num regime legal 

diferente, apresenta-se como um projecto muito semelhante aos anteriores15. Nasce com 

os objectivos principais de “assegurar a todos os leitores da freguesia de Souto da 

Carpalhosa o direito à informação; ser um veículo de promoção da freguesia de Souto 

da Carpalhosa; ter informação, predominantemente, de âmbito local e interesse público; 

salvaguardar o rigor e a objectividade da informação e das fontes”, conforme expresso 

no seu estatuto editorial.  

Elaborado em regime de voluntariado, o director afirma que o feedback que a população 

tem transmitido, demonstra que esta “está melhor informada da realidade à sua volta”. 

O NF é, dos três títulos, o que demonstra ter uma maior preocupação com a presença no 

online, como poderemos ver mais de seguida. O querer chegar ao maior número de 

leitores ligados ou interessados no Souto, caminhando pelos vários canais – on e offline 

– parece ser uma aposta para uma maior proximidade.  

                                                           
14

 Vide anexo III, entrevista ao director do Notícias de Colmeias, Joaquim Santos. 

15
 Vide anexo IV, entrevista ao director do Notícias da Freguesia – Souto da Carpalhosa, José Carlos 

Gomes. 
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Incidindo com maior persistência na questão da proximidade, os directores das 

publicações foram questionados sobre se faria sentido, numa era global, olhar para o 

local. Para os três, “faz cada vez mais sentido”. Ferraz afirma que “a informação global 

chega por todos os meios, mas cada vez mais standardizada, uniforme, 

despersonalizada”, características a que a imprensa local não corresponde, uma vez que 

se apresenta mais como exclusiva, heterogénea e personalizada. O mesmo director 

defende ainda que “a informação local é a que mais dificilmente chega aos mass media 

da grande escala global. Por isso se torna tão valioso o papel dos meios locais que a 

transmitem”.   

Nesta análise é ainda de referir que esta imprensa local goza da colaboração das 

associações, instituições e colectividades existentes no seu território, sendo, muitas 

vezes, o braço direito das publicações locais. 

 

Para compreender melhor esta proximidade da imprensa local para com a comunidade, 

fomos ouvir a população das freguesias de onde provém os títulos: Golpilheira, 

Colmeias e Souto da Carpalhosa. 

Foram inquiridas16, aleatoriamente, pessoas de ambos os sexos, e de idades 

compreendidas entre os 23 e os 76 anos. De toda a população sondada, todos conheciam 

os títulos locais e, pontualmente, quatro dos 12 inquiridos apenas “às vezes” 

consultavam a publicação e, um colmeense disse não ter por hábito consultar/ler o 

mensário local. Todos os outros, sete, consultam e lêem a sua publicação local 

regularmente.  

Conforme se poderá verificar nos inquéritos realizados, as opiniões locais são muito 

semelhantes, independentemente do título.  

 

No jornal NC notou-se que a população, apesar de dar uma enorme importância ao 

título, porque “faz a história da evolução da terra”, como refere uma residente da 

freguesia, de 57 anos, a maioria dos inquiridos assinala uma excessiva cobertura 

noticiosa que não de Colmeias – “gosto do jornal, mas gostaria mais se trouxesse mais 

notícias das Colmeias”, residente do sexo masculino, 30 anos.  

                                                           
16

 Vide anexo I com respostas dos inquiridos nas freguesias de Golpilheira, Colmeias e Souto da 

Carpalhosa. 
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Ainda assim, e como já fora avançado anteriormente, cerca de um terço do NC está 

direccionado para as notícias locais, como acontecesse com o JG.  

 

Sobre a importância atribuída à existência de um jornal local, e independentemente de 

serem leitores regulares ou não, os inquiridos foram unânimes ao destacar a utilidade 

destes media.  

Dentro desta importância imputada, salientam-se quatro características: 

- Media que trazem informação local; 

- Promovem o que se faz na comunidade; 

- São escuta activa da população – indo onde os “grandes” não vão; 

- Elo importante para a população emigrante. 

 

E, perante os leitores, será que temos populações informadas sem jornalismo de 

proximidade? 

Colocando um hipotético cenário de “fim” dos três títulos – JG, NC e NF – a 

comunidade afirma não saber onde ir procurar a informação local. Na realidade, e 

perante esta questão, as reacções imediatas eram sinónimo de “o jornal não pode 

acabar”. O café, a Junta de Freguesia ou o simples “não procurar” a informação, são 

respostas mais apontadas como alternativa. 

 

4. Internet 

 

Como já foi referido nesta reflexão, todos os títulos analisados têm presença na Web17. 

Contudo, falamos de presenças diferentes. 

Recaindo no NC, este remete-se unicamente a colocar os conteúdos, da edição em 

papel, online. Dos seis inquiridos sobre este jornal, nenhum o consulta ou consultou na 

Internet. Contudo, e conforme o director do jornal explica, esta presença é importante 

principalmente para a comunidade emigrante. Para Joaquim Santos, a versão online 

surge como complemento da versão em papel, “mas o digital também não pode 

                                                           
17

 Notícias de Colmeias em http://www.noticiasdecolmeias.com/; Jornal da Golpilheira em 

http://www.jornaldagolpilheira.com/; e Notícias da Freguesia – Souto da Carpalhosa em 

http://noticiasdafreguesia.blogspot.com/.  
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substituir ou remeter para segundo plano a importância que o jornalismo de 

proximidade tem junto dos seus leitores”. 

O Jornal da Golpilheira, por seu turno, para além do site tem também um blogue 

(http://jgolpilheira.blogspot.com) onde são colocadas as edições do jornal em PDF 

digital folheável, tal como no site, e outras informações passíveis de serem comentadas 

por quem passa no blogue. A aposta nas redes sociais, este também presente neste 

jornal, com a criação de uma conta no Twitter (twitter.com/JGolpilheira). No entanto, e 

apesar de poder ser utilizado um maior potencial com a presença nesta rede social, o JG 

recorre a esta ferramenta apenas para indicação da consulta da edição do mês.  

À semelhança do NC, nenhum dos inquiridos consulta ou já consultou o site do jornal. 

Apesar disso, L. Miguel Ferraz afirma que “o site, o blogue e a edição em PDF digital 

tem uma média de 200 acessos mensais, espalhados um pouco por todo o mundo, mas 

sobretudo em Portugal”. Para o director, o objectivo de um jornal local estar online 

passa por “alargar os meios de difusão, potenciando a chegada da mensagem mais 

longe, possivelmente a quem nem conhece o jornal em papel, a quem a descobre por 

acaso, mas também a quem prefere esse tipo de meios aos meios tradicionais, como é o 

caso da população mais jovem da freguesia”.  

Por fim, importa olhar para o boletim da freguesia de Souto da Carpalhosa, que nasce 

em Janeiro de 2005.  

No Souto da Carpalhosa a aposta no jornalismo de proximidade não está apenas 

concentrada no offline (papel), mas também em grande parte no online (digital). À 

semelhança do que acontece com o JG e o NC, também as edições do NF estão 

disponíveis online (em http://noticiasdafreguesia.blogspot.com), num formato 

semelhante às edições do JG (em PDF digital folheável). Para além do blogue, o NF 

está presente no Twitter (twitter.com/NF_Souto), utilizando a conta, à semelhança do 

que acontece também com o título da Golpilheira, para indicar aos seguidores que 

edição mensal se encontra online, e, em Abril de 2010, abre conta no Facebook.  

“A presença no Facebook tem também sido um forte meio para uma maior participação 

da população local”, conforme admite o director, José Gomes, sinal de que “o jornal é 

acompanhado”.  
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A presença nesta rede social levou o boletim a estar mais próximo da população, 

principalmente, os mais jovens. Os “amigos” do NF no Facebook são, quase na 

totalidade, residentes na freguesia, emigrantes, ou com alguma ligação mais ou menos 

directa à mesma.   

A conta tem sido utilizada para lançar inquéritos online sobre actualidade nacional, 

puxando-os para a realidade da comunidade soutense, de forma a conhecer a opinião 

local. A participação, muito activa, levou ao emergir de uma nova rubrica na edição de 

papel, o Facebookérito, onde são espelhadas algumas das opiniões. 

Para José Gomes, “hoje não faz sentido ter um projecto, ainda mais falando de media, 

sem estar na rede Web”. O presidente da junta defende ainda a coexistência dos 

formatos, papel e digital, mesmo quando se fala na realidade local, pois “nem todos têm 

acesso aos meios digitais, seja por questões de habilitações ou quaisquer outros, e, nas 

camadas mais jovens, não faz sentido um projecto sem estar na Internet. E mesmo num 

projecto local, há que saber responder aos hábitos do nosso público-alvo”.  

Interessante referir também que apenas nos inquéritos realizados no Souto da 

Carpalhosa houve manifestações (duas inquiridas) de quem estivesse em contacto com o 

jornal online – uma ex-residente, de 44 anos, que consulta as edições no site, e uma 

residente, de 35 anos, seguidora e colaboradora activa no Facebook.  

 

5. Considerações finais 

 

Estamos perante uma era cada vez mais global. Mas nunca deixamos de ser locais. 

Pertencemos a um lugar. 

E é com sentido desse mesmo lugar de pertença, de ser membro de uma comunidade, 

que proliferam os media locais.  

Muitas vezes, a imprensa local é o único meio que dá visibilidade a determinada causa 

local, que outro media não faria. Nem mesmo um regional. 

Conforme comprovado pelos três exemplos aqui apresentados, gera-se um grau de 

afinidade, entre títulos de imprensa e os membros de uma comunidade, ajudando-se a 

construir mutuamente. 
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Muitas vezes, a imprensa local é a única forma de se saber as notícias do bairro, do 

fundo da rua… Muitas vezes, é também a única forma de um emigrante estar a par do 

que se passa na sua terra natal, de se sentir mais próximo dos seus. 

Falamos de jornalismo de rua, onde quem edita a notícia sai e não depende de agências 

noticiosas. Talvez também por isto haja uma afinidade da comunidade com o director: 

ele está no meio da população. O retomar de um “jornalismo de terreno” e uma prática 

face-to-face, exercido por estes pequenos media, talvez fosse um bom abanão para os 

mainstream que, hoje, se limitam muito a replicar informações de agência. 

Antes de sermos globais, somos locais. 

A imprensa local faz sentido. Faz cada vez mais sentido.  

Não fechando a resposta, o presente artigo deixa-nos indicadores de que a imprensa 

local, o jornalismo de proximidade são essenciais e, por vezes, as únicas formas de 

termos populações informadas. Futuros estudos, iniciativas como o projecto Local 

Media PT, podem ajudar a sustentar a presente tese. 
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Inquérito 

Q1. Conhece o jornal [nome]? 

Q2. Tem o hábito de o ler regularmente? 

Q3. Consulta-o, ou já o consultou, na Internet? 

Q4. Qual a sua opinião sobre o [nome do jornal]? Que importância atribui à existência 

de um jornal na sua freguesia? 

Q5. Que outros jornais lê/consulta? 

Q6. Se deixasse de existir o [nome do jornal], onde procuraria informações locais? 

 

Sobre o mensário Notícias da Freguesia - Souto da Carpalhosa, inquérito efectuado 

na localidade e freguesia de Souto da Carpalhosa, município e distrito de Leiria. 

Inquirido do sexo feminino, 44 anos de idade, ex-residente na freguesia de Souto da 

Carpalhosa, onde ainda exerce actividade associativa. Reside em Leiria. 

Q1. Sim. 

Q2. Sim. 

Q3. Sim. 

Q4. Muito bem feito e graficamente apelativo. Divulga amplamente o que se passa na 

freguesia. O facto de trazer a informação local, promover o que se faz por cá, é muito 

bom. E claro que não podemos esquecer os emigrantes, sempre vão estando em 

contacto com a freguesia. 

Q5. Regionais (Diário de Leiria, Jornal de Leiria e Região de Leiria). 

Q6. Em lado algum! Não há mais fontes de informação. 

 

Inquirido do sexo masculino, 49 anos de idade, residente na freguesia de Souto da 

Carpalhosa. 

Q1. Sim. 

Q2. Sim. 

Q3. Não. 



Q4. Opinião muito favorável. Tantos problemas e benefícios na freguesia que nos 

passariam ao lado se assim não fosse.  

Q5. Diário de Leiria, Correio da Manhã, Expresso e Sábado. 

Q6. Se calhar não as procurava. 

 

Inquirido do sexo masculino, 43 anos de idade, residente na freguesia de Souto da 

Carpalhosa. 

Q1. Sim. 

Q2. Por vezes, sim. 

Q3. Não. 

Q4. Tenho uma ideia muito positiva. Transmite-nos a ideia geral do que se passa aqui, 

e dá-nos informação que, se não perguntarmos, não temos acesso. E é claro que é 

muito importante para a população. 

Q5. Região de Leiria e Correio da Manhã. 

Q6. Junta de Freguesia, porque quando há alguma coisa, é lá que se sabe. 

 

Inquirido do sexo masculino, 63 anos de idade, residente na freguesia de Souto da 

Carpalhosa. 

Q1. Sim. 

Q2. Sim. 

Q3. Não. 

Q4. É muito bom! Importante para toda a freguesia, tem informação a que todos têm 

acesso e é fácil de ler. 

Q5. Diário de Leiria e Correio da Manhã. 

Q6. Cafés e Junta de Freguesia. 

 

 

Inquirido do sexo feminino, 35 anos de idade, residente na freguesia de Souto da 

Carpalhosa. 



Q1. Sim. 

Q2. Sim. 

Q3. Sim, via Facebook. 

Q4. É um jornal interessante! Mantém-nos actualizados, dá-nos outro nível social, a 

partir de um meio pequeno. 

Q5. Região de Leiria e Correio da Manhã. 

Q6. Se houvesse outro portal, via na Net. Como não há, perguntava. 

 

Inquirido do sexo feminino, 37 anos de idade, residente na freguesia de Souto da 

Carpalhosa. 

Q1. Sim. 

Q2. Por vezes [porque nem sempre consegue exemplar, visto ser muito procurado].  

Q3. Não. 

Q4. Acho-o bom. É uma mais-valia para a freguesia. É importante para saber o que 

ocorre e para ver fotografias de família e amigos. 

Q5. Correio da Manhã e Região de Leiria. 

Q6. Não ia. Ficava há espera do ‘boca a boca’. 

 

Sobre o mensário Notícias de Colmeias, inquérito efectuado na localidade e freguesia 

de Colmeias, município e distrito de Leiria. 

Inquirido do sexo masculino, 28 anos de idade, residente na freguesia de Colmeias. 

Q1. Sim. 

Q2. Não. 

Q3. Não. 

Q4. É sempre a mesma coisa, os mesmos assuntos (de edição para edição). [Ainda 

assim] é importante para haver notícias locais. 

Q5. Região de Leiria e A Bola. 

Q6. Não procuraria! Os outros não dariam tanta importância. 



 

Inquirido do sexo feminino, 66 anos de idade, natural da freguesia de Colmeias, a 

residir em Lisboa. 

Q1. Sim. 

Q2. Sim. 

Q3. Não. 

Q4. É um jornal com uma certa qualidade! Acho-o bastante positivo. Às vezes pode 

haver falhas, mas gosto. É importante especialmente para pessoas que estão fora, 

como eu, que gostam de saber o que se passa na sua freguesia. Temos raízes.  

Q5. Região de Leiria, Diário de Notícias e Expresso. 

Q6. Só se fosse nos regionais. Até poderiam dar alguma informação daqui [Colmeias] 

mas, de momento, não. 

 

Inquirido do sexo masculino, 76 anos de idade, residente na freguesia de Colmeias. 

Q1. Sim. 

Q2. Sim. 

Q3. Não. 

Q4. Gosto de ler. Vêm coisas de fora e das Colmeias. É importante porque lá lemos 

coisas que, por vezes, não estamos ao corrente. 

Q5. Correio da Manhã, A Bola, Record, Diário de Notícias… resumindo, todos os que 

apanho quando vou ao café. 

Q6. Julgo que nos jornais regionais, se bem que não dão tanta atenção. 

 

Inquirido do sexo feminino, 23 anos de idade, residente na freguesia de Colmeias. 

Q1. Sim. 

Q2. Sim. 

Q3. Não. 

Q4. Acho bom, porque fala das Colmeias e do que acontece por cá. 



Q5. Correio da Manhã, Jornal de Leiria e Região de Leiria. 

Q6. Em lado nenhum! [Jornais regionais?] não dão tanta atenção. 

 

Inquirido do sexo feminino, 57 anos de idade, natural da freguesia de Colmeias, a 

residir em Lisboa. 

Q1. Sim. 

Q2. Sim. 

Q3. Não. 

Q4. Acho interessante, porque faz a história da evolução da terra. O Joaquim [Santos, 

director do mensário] tem feito um bom trabalho. E depois as pessoas que já não 

moram cá gostam de acompanhar a evolução. Sem ele [jornal] não teríamos  nada 

disso. 

Q5. Expresso, Diário de Notícias, Público e, às vezes, o i. 

Q6. Nos jornais regionais, que sempre dão alguma informação. 

 

Inquirido do sexo masculino, 30 anos de idade, residente na freguesia de Colmeias. 

Q1. Sim. 

Q2. Sim. 

Q3. Não. 

Q4. Gosto do jornal, mas gostaria mais se trouxesse mais notícias das Colmeias. Por 

outro lado, se não for ele a dar conta do que por cá se passa, quem o fará? 

Q5. Regionais (Região de Leiria, Jornal de Leiria, Diário de Leiria, O Mensageiro e A Voz 

do Domingo), nacionais (Correio da Manhã, Público e i) e desportivos (A Bola e 

Record). 

Q6. Nos regionais, ainda que saiba que estes só se interessam por nós de vez em 

quando. Só se houver aqui algum grande acontecimento. 

 

Sobre o mensário Jornal da Golpilheira, inquérito efectuado na localidade e freguesia 

de Golpilheira, município da Batalha, distrito de Leiria. 



Inquirido do sexo feminino, 50 anos de idade, residente na freguesia de Golpilheira. 

Q1. Sim. 

Q2. Sim. 

Q3. Não. 

Q4. É uma mais-valia para a freguesia. Já acompanhava o jornal quando era o Das 

Duasuma. Traz muita informação útil, é aberto à comunidade e muito bem feito. 

Q5. Região de Leiria e Correio da Manhã. 

Q6. Era díficil deixar de haver o Jornal da Golpilheira. Ainda se houvesse outro. As 

pessoas procuram muito o jornal. Há sempre alguma coisa de quem estão à espera, a 

foto de algum familiar… está muito enraizado. 

 

Inquirido do sexo masculino, 36 anos de idade, residente na freguesia de Golpilheira. 

Q1. Sim. 

Q2. Sim. 

Q3. Não. 

Q4. É melhor do que nada! Pelo menos é um documento histórico que fica. 

Q5. Correio da Manhã, Público, Jornal de Notícias, Económico e Região de Leiria. 

Q6. Não ia. Passa-me um bocado ao lado o que se passa aqui. 

 

Inquirido do sexo masculino, 47 anos de idade, residente na freguesia de Golpilheira. 

Q1. Sim. 

Q2. Sim. 

Q3. Não. 

Q4. O jornal é útil para o lugar e é ideal para a Golpilheira. Sou assinante desde o 

início! 

Q5. Correio da Manhã. 

Q6. Leio sempre que chega a casa. Como raramente vou ao café, só assim [através do 

jornal] sei o que se passa aqui. 



 

Inquirido do sexo feminino, 56 anos de idade, trabalha na freguesia de Golpilheira, 

onde passa a maior parte do tempo (reside fora). 

Q1. Sim. 

Q2. Às vezes. 

Q3. Não. 

Q4. É bem feito. É a forma de se saberem as coisas que se passam aqui e à volta.   

Q5. Região de Leiria. 

Q6. Eu acho que as pessoas andam um bocado neutras ao que se passa aqui. 

 

Inquirido do sexo masculino, 63 anos de idade, residente na freguesia de Golpilheira. 

Q1. Sim. 

Q2. Sim. 

Q3. Não. 

Q4. É necessário! Muito completo e com assuntos da freguesia. Também se preocupa 

com o que se passa no concelho. 

Q5. Correio da Manhã, desportivos (A Bola e Record) e Região de Leiria. 

Q6. Deixava de saber tanta coisa… Ia à Junta de Freguesia ou tentaria procurar por 

outro lado. 

 

Inquirido do sexo feminino, 23 anos de idade, residente na freguesia de Golpilheira. 

Q1. Sim. 

Q2. Nem sempre. 

Q3. Não. 

Q4. É bem feito, completo e importante para o lugar. É uma forma das pessoas 

saberem o que se passa cá.  

Q5. Correio da Manhã e Região de Leiria. 

Q6. Café ou Junta de Freguesia. 



Anexo II 

Título:  

Jornal da Golpilheira 

Director: 

Luís Miguel Ferraz 

Data de fundação do jornal:  

Setembro de 1996 com o nome Das Duasuma (Janeiro de 2001 como Jornal da Golpilheira) 

Periodicidade / Tiragem: 

Mensal (tiragem entre 1700 a 2000 por mês) 

Estatuto Editorial: 

Estatuto Editorial actual (2010) 

O Jornal da Golpilheira é um órgão de comunicação social regional, de periodicidade mensal, 

que visa a promoção e o desenvolvimento da freguesia da Golpilheira, em estreita cooperação 

com os poderes e associações culturais da comunidade, legitimamente instituídos. 

O Jornal da Golpilheira é autónomo face aos poderes políticos, confessionais ou outros, 

orientando a sua conduta no espírito da liberdade de informação, de pensamento e de 

expressão. Não obstante, assume a sua inspiração cristã e a comunhão com a fé e a normativa 

da Igreja Católica. 

O Jornal da Golpilheira, consciente da importância do passado para a leitura do presente, tem 

na recolha e investigação das raízes e vivências desta freguesia uma das mais vincadas linhas 

da sua orientação temática, constituindo ele próprio um legado às gerações futuras, 

proporcionando-lhes uma leitura acessível sobre os seus elementos históricos, culturais, 

etnográficos e sociais em geral. 

O Jornal da Golpilheira, comprometido na realidade presente como forma de preparar 

seriamente o futuro, assume-se como tribuna da voz e eco dos anseios das populações, 

tendendo ao progresso das suas condições de vida, num desenvolvimento integrado de todas 

as suas forças vivas. Procurando a selecção criteriosa da informação, defende uma linha 

editorial positiva e construtiva, tendo sempre presente a salvaguarda do interesse colectivo. 

Não descurando o profissionalismo do trabalho apresentado, promoverá a real participação 

das gentes da terra na elaboração dos seus conteúdos, incluindo as pessoas mais simples, 

enquanto manifestarem a riqueza e diversidade do seu viver, pensar e sentir. 

O Jornal da Golpilheira compromete-se a respeitar os princípios deontológicos da imprensa e a 

ética profissional, de modo a não poder prosseguir apenas fins comerciais, nem abusar da boa 

fé dos leitores, encobrindo ou deturpando a informação. 



 

Breve resumo histórico do Jornal:  

No Verão de 1996, Luís Miguel Ferraz e Adélio Amaro, dois jovens jornalistas do jornal 

semanário O Mensageiro, decidiram fundar um jornal para as suas freguesias de naturalidade: 

Golpilheira e Barreira. Sendo duas freguesias vizinhas, as suas riquezas e problemas, as suas 

gentes e locais, a sua tradição e património, a sua acção presente e perspectivas de futuro 

seriam semelhantes e dariam corpo uniforme ao projecto. Embora com a consciência das 

dificuldades, o Das Duasuma apresentou o seu número O em Setembro desse ano. 

Um dos objectivos era a aproximação das populações, a partilha de informações e a promoção 

conjunta da vida social destas gentes que, apesar de viverem em freguesias e concelhos 

diferentes, aparentemente voltadas de costas, sempre se relacionaram bastante bem. A 

entidade escolhida para proprietária foi o Centro Recreativo da Golpilheira, mas pretendia-se 

que o jornal fosse a voz de todos, aberto a todas as pessoas e instituições que, nas duas 

freguesias, quisessem colaborar. 

Dizia-se no número de apresentação: “acreditamos que a informação, difusão de ideias e 

promoção dos valores culturais da nossa terra são uma aposta que vale a pena. Não sabemos 

ainda como nem até quando vai durar esta aventura. Desejamos que se prolongue para além 

da nossa própria existência, quem sabe até aos netos dos nossos netos. Mas tal longevidade 

depende, não só de nós, mas do bom fruto e acolhimento deste empreendimento. Depende 

de vós, leitores, anunciantes e colaboradores”. 

A reacção inicial dos destinatários foi boa. Para a Golpilheira e zonas limítrofes enviavam-se 

800 jornais e para a Barreira seguiam cerca de 1000. Desses, a grande maioria tornaram-se 

assinantes. Mas, passados 4 anos, notava-se que era diferente aceitação do jornal por parte 

das duas freguesias. Na Golpilheira, os anunciantes garantem mensalmente o seu 

financiamento, os assinantes pagam de boa vontade a sua assinatura, as pessoas falam do 

jornal como um parceiro de promoção da terra e uma leitura agradável em cada mês. Na 

Barreira, a oferta publicitária não consegue suprir a sua metade das despesas. A cobrança das 

assinaturas não resulta... as pessoas parecem desligadas do projecto. 

Assim, os directores tomaram a decisão de terminar a edição da publicação conjunta, a partir 

de Dezembro de 2000. O Das Duasuma foi transformado no Jornal da Golpilheira, a partir de 

Janeiro de 2001, com o mesmo director, o mesmo proprietário e o mesmo estatuto editorial. A 

continuação da publicação revelou-se um processo normal. Na Barreira, um novo título foi 

editado durante algum tempo, mas acabou por não vingar. 

O jornal tem mantido sempre um tamanho entre as 16 e as 28 páginas, com várias páginas a 

cores, e implantou-se definitivamente como órgão de comunicação social do Concelho, com 

boas referências entre os colegas da informação regional. Continuamos sem trabalhadores 

pagos, fazendo todo este trabalho de forma voluntária e nos tempos livres. Mas sempre com a 

noção da importância que tem um meio de comunicação na promoção do desenvolvimento 

geral de uma região. Por isso, cuidamos de forma especial a nossa isenção, a qualidade de 

escrita e o destaque permanente ao que consideramos os valores positivos da sociedade. 



Actual número de colaboradores: 

São todos voluntários na equipa. Com regularidade, apenas o director e o director adjunto. 

Esporadicamente, meia dúzia de jovens. Na publicidade e administração, mais duas ou três. 

1. O que motivou, e continua a motivar, a publicação do JORNAL DA GOLPILHEIRA? 

Para além do dito no estatuto editorial e na nota histórica, em resumo: promover a 

informação, cultura e desenvolvimento em geral na população da freguesia; promover 

a divulgação dos valores locais além das fronteiras da freguesia; promover a recolha e 

consolidação desses dados em ordem à memória futura. 

 

2. Passados estes anos, considera que a população está mais, e melhor informada? Que 

indicadores tem? 

Sem dúvida, está mais e melhor informada. Falamos não só da realidade local, mas de 

assuntos regionais e nacionais que interessa levar à discussão pública. Não temos 

indicadores estatísticos, mas temos indicadores do senso comum: as pessoas 

comentam os assuntos do jornal nas conversas de café, falam-nos de assuntos que 

leram ou gostariam de ler, participam mais activamente do que antes em actos de 

cultura e civismo, mesmo em relação a populações vizinhas (exemplos: uma das 

menores taxas de abstenção em eleições e referendos a nível concelhio, distrital e 

mesmo nacional; salas cheias em eventos que destacamos, como foi a edição de um 

livro histórico, a que vieram cerca de 300 pessoas. E só o facto de lerem (se não fosse 

o “seu” jornal, a maioria não leria qualquer outra coisa) já é enriquecedor. 

 

3. O JG tem concorrência directa na sua área de actuação? 

Na área específica da freguesia, seu público-alvo, não. Num âmbito mais alargado do 

concelho da Batalha, em que se movimenta também, existe um jornal que tem essa 

área, onde pode considerar-se alguma concorrência da nossa parte. É inevitável algum 

cruzamento de públicos e a comparação de abordagens feitas por cada um dos 

periódicos aos mesmos assuntos. Pelo facto de termos aí alguma penetração, julgamos 

agradar a alguns. 

 

4. Hoje tem mais colaboradores no jornal, ou mais no passado? 

No início, apareceram muitos voluntários. Com o tempo, as ideias e as vontades 

acusam o cansaço de trabalhar por “amor à camisola” e vão sendo menos. Chegámos a 

ter uma pequena equipa de uns 15 jovens a colaborar regularmente. Actualmente, 

temos uns 4 ou 5. 

 

5. Que perfil traçaria dos leitores de jornais da Golpilheira? Quem são (média de idades, 

classe profissional…) e que outros títulos lêem? 

Os leitores do JG são a população indiferenciada: homens e mulheres, crianças, jovens, 

adultos e velhos, de todas as condições, profissões e estratos sociais. O que os une é a 

naturalidade ou residência no mesmo espaço (freguesia/concelho) e não tanto um 

perfil sócio-económico ou etário. Quanto a outros títulos, terão a mesma expressão 

que se poderá considerar em estatísticas ao nível desta região. Há algumas pessoas, 

sobretudo jovens e população activa, que lê jornais nacionais ou da região mais 



alargada. E há os leitores por grupos de interesse: desportivos, femininos, vida social, 

etc. De qualquer modo, julgo serem minorias, sobretudo se comparados os números 

com os leitores do jornal local, que chega por assinatura a quase 90% dos agregados 

familiares da freguesia. 

 

6. Para além do papel, o jornal está também presente na Internet (website, redes sociais, 

etc.). Qual/quais os objectivos, quando estamos a falar de um jornal local? 

O objectivo é, sobretudo, alargar os meios de difusão, potenciando a chegada da 

mensagem mais longe, possivelmente a quem nem conhece o jornal em papel, a quem 

a descobre por acaso, mas também a quem prefere esse tipo de meios aos meios 

tradicionais, como é caso de alguma população mais jovem da freguesia. 

 

7. A população local segue o JG no online? 

Temos alguns ecos disso, sobretudo de jovens e profissionais liberais. Mas não 

conseguimos quantificar. Sabemos que o site, o blog e a edição em PDF digital tem 

uma média de 200 acessos mensais, espalhados um pouco por todo o mundo, mas 

sobretudo em Portugal. Julgamos que cerca de metade sejam acessos locais. 

 

8.  Actualmente, algumas das discussões em torno do jornalismo, estão relacionadas 

precisamente com os conteúdos online, que vão “matar” o papel, dizem uns, por um 

lado, ou que vão deixar de ser gratuitos, para serem pagos, por outro. Que futuro para 

a imprensa local e para o jornalismo de proximidade? Que população seria a da 

Golpilheira sem o seu jornal? 

Por muito que a informação online ganhe força, julgo que a informação local, mais do 

que qualquer outra, terá sempre importância em papel de jornal. Porque a maioria das 

pessoas não terá, mesmo a médio prazo, acesso aos meios digitais. E mesmo que 

tenham, gostam de ler, folhear, e guardar, as páginas que falam de si, do seu mundo 

particular, dos seus familiares e amigos, dos eventos em que participaram, das suas 

tradições e valores. Sem isso, seriam, sem dúvida, mais pobres culturalmente. 

 

9. Num presente tão global, faz sentido olhar para o local? 

Faz cada vez mais sentido. A informação global chega por todos os meios, mas cada 

vez mais standardizada, uniforme, despersonalizada. As pessoas sabem facilmente o 

que se passa no mundo e no país, mas vivem apressadamente, com rotinas que nem 

sempre deixam espaço para a relação pessoal física, para o contacto com a realidade 

concreta em que se movem, para fruir o espaço e o tempo em que vivem. 

Curiosamente, a informação local é a que mais dificilmente chega aos mass media da 

grande escala global. Por isso se torna tão valioso o papel dos meios locais que a 

transmitem. 

 

10. Considerando as antigas, actuais e futuras gerações, com interesses por diferentes 

meios (papel versus digital), qual seria, no seu entender, a melhor modelo para os 

media locais? 

O modelo passará por manter a identidade que a localidade específica lhe confere, 

numa diferenciação que legitime a sua existência no contexto da informação global. 



Por outro lado, possibilitar o acesso a essa identidade pelos vários meios disponíveis, 

para que qualquer dos utilizadores (de meios tradicionais ou digitais) possa facilmente 

consumir o produto desse trabalho informativo e, sem dúvida, formativo (porque 

transmissor de uma cultura específica). 

 

 
Obrigada! 
Ângela Duarte 
 
Miguel Ferraz 



Anexo III 

Título: NOTÍCIAS DE COLMEIAS 

Director: Joaquim Santos 

Data de fundação do jornal: 5 de Dezembro de 1999 

Periodicidade / Tiragem: 1550 exemplares mensais 

Estatuto Editorial: 

O NOTÍCIAS DE COLMEIAS assume-se como um órgão informativo da freguesia de 
Colmeias, alheio a qualquer movimento político ou religioso, de qualquer interesse 
empresarial ou outro, que não seja da ética jornalística, ou do interesse da freguesia de 
Colmeias.  
 
O NOTÍCIAS DE COLMEIAS estabelece com a comunidade em que se insere, a 
divulgação dos problemas locais e revela todas as ideias inovadoras cujas linhas se 
orientem em prol da freguesia.  
 
O NOTÍCIAS DE COLMEIAS tem como objectivos definidos, a amizade entre os que 
sejam residentes na freguesia, noutros pontos do país ou no estrangeiro.  
 
Como órgão independente, o NOTÍCIAS DE COLMEIAS não abdicará de divulgar o 
que mais possa prejudicar o interesse colectivo de toda a área integrante de Colmeias, 
não abusando da boa fé dos leitores, encobrindo ou deturpando a informação.  
 
O NOTÍCIAS DE COLMEIAS pretende contribuir para o desenvolvimento sócio-
económico e cultural da freguesia de Colmeias.  
 
Com periodicidade mensal, o NOTÍCIAS DE COLMEIAS tem como responsável o 
director, que respeita e faz respeitar os princípios deontológicos da imprensa e ética 
profissional.  

Breve resumo histórico do Jornal:  

(site) 

Actual número de colaboradores: 18, em regime voluntário 

 

1. O que motivou, e continua a motivar, a publicação do NOTÍCIAS DE COLMEIAS? 

A motivação principal consistiu na criação de um título jornalístico que caracterizasse 

melhor o seu meio, divulgando e apoiando nas actividades culturais, desportivas e de 

outras índoles da freguesia de Colmeias. Outra motivação base do nosso projecto é o 

desejo de além de informar queremos formar pessoas. 

 



2. Passados estes anos, considera que a população está mais, e melhor informada? Que 

indicadores tem? 

Sem dúvida. Vários trabalhos de investigação foram feitos, muitos deles completamente 

inéditos. Ex. a existência de dinossáurios em Colmeias, revelação de árvores históricas 

como um carvalho dos maiores da Europa ou o homem pré-histórico na nossa região.  

 

3. O NC tem concorrência directa na sua área de actuação? 

Na freguesia não existe outro título jornalístico. 

 

4. Hoje tem mais colaboradores no jornal, ou mais no passado? 

Temos mais colaboradores, alguns que recebem por cada trabalho efectuado, embora a 

maioria trabalhe graciosamente. 

 

5. Que perfil traçaria dos leitores de jornais de Colmeias? Quem são (média de idades, 

classe profissional…) e que outros títulos lêem? 

(OBS: livro dos 10 anos do jornal que tem dados estatísticos que caracterizam o perfil dos 

leitores.) 

 

6. Para além do papel, o jornal está também presente na Internet (website, redes 

sociais, etc.). Qual/quais os objectivos, quando estamos a falar de um jornal local? 

A versão de papel como prioridade mas a versão on-line como publicação 

parceira/associada. Ou seja, complementar. 

 

7. A população local segue o NC no online? 

Apenas a comunidade emigrante valoriza o online. 

 

8.  Actualmente, algumas das discussões em torno do jornalismo, estão relacionadas 

precisamente com os conteúdos online, que vão “matar” o papel, dizem uns, por um 

lado, ou que vão deixar de ser gratuitos, para serem pagos, por outro. Que futuro 

para a imprensa local e para o jornalismo de proximidade? Que população seria a de 

Colmeias sem o seu jornal? 

Os jornais vão ser selectivos nos assuntos a abordar. O homem das letras, o jornalismo da 

investigação, a reportagem e crónica, poderão ganhar espaço nas publicações de papel. As 

edições electrónicas vão privilegiar o imediatismo, a notícia na hora.  

A freguesia de Colmeias teria uma comunidade com menos história, sem registos das suas 

vivências, sem fundo local. 

 

9. Num presente tão global, faz sentido olhar para o local? 

Quer na pequena rua de uma aldeia ou na maior das avenidas de uma cidade, o 

acontecimento importante pode suceder. Faria a pergunta assim: faz sentido restringir as 

pequenas comunidades de acesso à leitura do jornalismo local? As grandes cidades têm 

acesso a múltiplas edições, de variadíssimos formatos. Por outro lado, são as publicações 

locais que promovem ou divulgam as iniciativas de cada terra, normalmente ignoradas 

pelos títulos/órgãos de comunicação de grande escala. 

 



10. Considerando as antigas, actuais e futuras gerações, com interesses por diferentes 

meios (papel versus digital), qual seria, no seu entender, a melhor modelo para os 

media locais?   

Ambos podem ser importantes. Podem ser complemento um do outro. O jornalismo local 

não poderá menosprezar o digital. Mas o digital também não pode substituir ou remeter 

para segundo plano a importância que o jornalismo de proximidade tem junto dos seus 

leitores. 

 

Obrigada! 

Ângela Duarte 



Anexo IV 

 

Título: NOTÍCIAS DA FREGUESIA – SOUTO DA CARPALHOSA 

Director: José Carlos Morgado Lopes Gomes 

Data de fundação do jornal: Janeiro de 2005 (edição n.º 1) 

Periodicidade / Tiragem: Mensal / 1000 exemplares 

Estatuto Editorial: (em anexo) 

Breve resumo histórico do Jornal: O jornal nasce, em Janeiro de 2005, enquanto boletim 

informativo, em formato A4, fotocopiado e de distribuição gratuita. Os conteúdos 

eram informação generalista sobre a freguesia de Souto da Carpalhosa, Leiria, e 

destinado à população desta mesma freguesia. Em Agosto de 2008, aquando da edição 

44, começa a circular em formato tablóide, com oito páginas (primeira, última e 

centrais a cores), mantendo a sua missão de informar a população, de forma gratuita. 

Actual número de colaboradores: Todos voluntários. Com regularidade, apenas o director e 

editora. Depois, pontualmente, o jornal conta com vários colaboradores e cronistas, que vão 

alterando todos os meses, e nunca além das 8 a 10 pessoas.  

1. O que motivou, e continua a motivar, a publicação do NOTÍCIAS DA FREGUESIA? 

O NF nasce em Janeiro de 2005, com os principais objectivos de assegurar a todos 

os leitores da freguesia de Souto da Carpalhosa o direito à informação; ser um 

veículo de promoção da freguesia de Souto da Carpalhosa; ter informação, 

predominantemente, de âmbito local e interesse público; salvaguardar o rigor e 

a objectividade da informação e das fontes, conforme expresso no seu estatuto 

editorial. 

 

2. Passados estes anos, considera que a população está mais, e melhor informada? Que 

indicadores tem? 

Do feedback que vamos tendo da população, não há dúvida de que está melhor 

informada da realidade à sua volta. Um dos indicadores que podemos apontar como 

tal é facto de, mesmo antes de o jornal estar “na rua”, já termos leitores que se 

dirigem à Junta de Freguesia em busca do mensário. Ao mesmo tempo temos 

constatado que por vezes o jornal “esgota” em pouco mais de 48h. Para um mensário 

local, com uma tiragem de mil exemplares e numa freguesia com cerca de 4 mil 

habitantes (censos 2001), parece ser um indicador muito positivo. Ao mesmo tempo, 

constatamos a presença do jornal em lugares periféricos à freguesia, em locais 

públicos, e temos vindo a ganhar assinantes no estrangeiro – emigrantes da freguesia, 

ou familiares que procuram saber o que se passa por cá.  

Para além destes factores, a presença na Web também tem sido um forte indicador de 

que o jornal é acompanhado. A edição está, todos os meses, disponível num website 



destinado ao jornal, com as edições em jornal electrónico e folheável, e pelo feedback 

com a nossa presença nas redes sociais (Twitter e Facebook). A presença no facebook 

tem também sido um forte meio para uma maior participação da população local. 

 

3. O NF tem concorrência directa na sua área de actuação? 

Directa, não. Este é o único mensário local especificamente direccionado à freguesia 

de Souto da Carpalhosa. Contudo, vivemos numa região em que há um forte consumo 

de imprensa regional. Constatamos isso pelo proliferar de publicações locais que se 

têm vindo a ver nesta região, sejam estas da responsabilidade de autarquias locais, ou 

outras entidades como associações. Contudo, como já foi referido, não há 

concorrência directa ao NF. 

 

4. Hoje tem mais colaboradores no jornal, ou mais no passado? 

O número de colaboradores não tem variado muito, em número. Contudo, têm 

surgido novas pessoas a querer colaborar, outras que deixam de o fazer por iniciativa 

própria, mas sem grandes oscilações.  

 

5. Que perfil traçaria dos leitores de jornais do Souto? Quem são (média de idades, 

classe profissional…) e que outros títulos lêem? 

Não há um perfil específico. Isto é, aqui são todos leitores de jornais, seja do NF, ou 

outros títulos. Novos, velhos, independentemente da idade, nível de escolaridade ou 

condição social. Tal como já foi referido, estamos numa região privilegiada no 

consumo de media. O único ponto em comum, talvez seja mesmo a questão 

geográfica – freguesia de Souto da Carpalhosa.  

Outros títulos lidos, daquilo que posso constatar, o diário regional “Diário de Leiria”, os 

semanários “Região de Leiria” e “Jornal de Leiria”, também os jornais de orientação 

religiosa, principalmente “A Voz do Domingo” e, claro, os jornais nacionais de café - 

“Correio da Manhã” e desportivos “A Bola” e “Record”. 

 

6. Para além do papel, o jornal está também presente na Internet (website, redes 

sociais, etc.). Qual/quais os objectivos, quando estamos a falar de um jornal local? 

Não faria sentido se assim não fosse. Hoje não faz sentido ter um projecto, ainda mais 

falando de media, sem estar na rede Web.  

Termos a nossa edição na Web permite que os interessados em ver o NF o possam 

fazer sem ter de estar, geograficamente, perto. Temos muita gente no estrangeiro 

que, de alguma forma, está ligado a esta freguesia. Estarmos na Internet é uma forma 

de colmatar a distância.  

Por outro lado, a presença nas redes sociais tem sido um meio muito eficaz também 

na divulgação do NF e, ao mesmo tempo, de ter a participação activa de pessoas da 

comunidade. Maior proximidade, maior participação e maior escuta activa, são os 

objectivos de nicho.  

 

7. A população local segue o NF no online? 

No que diz respeito ao site, temos uma afluência de…. (ver contador de visitas do 

blogue). 



No twitter, onde o NF dá menos “uso” limitando-se a replicação de conteúdos e dar 

conta da edição online, a conta do mensário tem 55 seguidores. 

No que diz respeito ao Facebook, e estando presente há um mês nesta rede social, o 

NF tem já mais de 100 “amigos” e quase todos com alguma ligação à freguesia: ou são 

cá residentes, ou emigrantes com laços ao Souto da Carpalhosa. 

 

8.  Actualmente, algumas das discussões em torno do jornalismo, estão relacionadas 

precisamente com os conteúdos online, que vão “matar” o papel, dizem uns, por um 

lado, ou que vão deixar de ser gratuitos, para serem pagos, por outro. Que futuro 

para a imprensa local e para o jornalismo de proximidade? Que população seria a do 

Souto da Carpalhosa sem o seu jornal? 

Não acredito que o papel “morra”, principalmente, quando nos referimos a jornalismo 

de proximidade e imprensa local. As pessoas gostam de folhear o jornal, de sentir o 

papel. Não faria sentido se fosse apenas no online. Considero que ambos devem 

coexistir, até porque, para chegar às camadas mais jovens, é sempre mais fácil pelo 

online. 

Sem o jornal, talvez fosse uma população menos rica culturalmente e mais desligada 

do meio que a rodeia. 

 

9. Num presente tão global, faz sentido olhar para o local? 

Faz cada vez mais sentido. As pessoas vivem o seu dia-a-dia numa azáfama constante, 

ouvem na rádio, enquanto vão no carro, que houve um desastre de avião ou sismo de 

grande magnitude, mas não sabem o que se passa no meio onde vivem, à porta de sua 

casa. E é preciso não esquecer que um acontecimento, antes de ser global é local. 

 

10. Considerando as antigas, actuais e futuras gerações, com interesses por diferentes 

meios (papel versus digital), qual seria, no seu entender, a melhor modelo para os 

media locais?   

Tal como já referido, a coexistência: papel e online. 

Nem todos têm acesso aos meios digitais, seja por questões de habilitações ou 

quaisquer outros, e, nas camadas mais jovens, não faz sentido um projecto sem estar 

na Internet. E num projecto local, há que saber responder aos hábitos do nosso 

público-alvo.  

 
Obrigada! 
 


