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A história do Jornal da Madeira e da imprensa da ilha confunde-se com a história da Diocese 

da Madeira, num tempo em que a Igreja viu na imprensa um motor de evangelização. Para 

compreender esse período é preciso ver o aggiornamento como pano de fundo dos 

acontecimentos e ouvir testemunhos vivos, como o sociólogo Paquete de Oliveira ou o padre 

Jardim Gonçalves. Mas também recuar um pouco na história, até ao momento em que a 

imprensa dava os primeiros passos e Portugal criava 48 periódicos por ano (entre 1851 e 1864) 

e chegava a ter em circulação 202 jornais (em 1863)1. É esta viagem que vos proponho com a 

comunicação que agora apresento. 

Houve um tempo, no final dos anos 1950, em que se chamava jornal a uma impressão com 

duas páginas, e outro ainda mais recuado, em 1860, em que o jornalismo estava ainda para 

descobrir a reportagem como forma crítica de contar uma história, em vez de se limitar a 

retransmitir a informação que chegava às redações. Tudo isto foi mudando, ora por vontades 

políticas, ora por vontades religiosas, ora por possibilidades técnicas. Por vezes, por 

coincidência de todas elas, como aconteceu com o Jornal da Madeira. 

No final dos anos 1950 os ventos de mudança do aggiornamento (que viria a refletir-se em 
medidas concretas entre 1961 e 1962) já se começavam a fazer sentir. Nesse contexto, a 
Madeira pode ser vista como um laboratório de experiências desse período. Primeiro com o 
Padre Jardim Gonçalves, a quem foi pedido um refrescamento do Jornal da Madeira, quando 
toma as rédeas da publicação, em 1957.  

Criado em 1906, pretendia-se um jornal de orientação cristã, mas virado para a população em 
geral. Começou por chamar-se O Jornal - Diário da Tarde e só em 1923 é batizado de Jornal da 
Madeira. O nome é trocado várias vezes, mas em 1932 passa a pertencer à Diocese do Funchal 
e em 1952 assume definitivamente o título por que ainda hoje é conhecido, embora tenha 
atualmente pouco ou nada que ver com a publicação original.  

Os estatutos ditavam que «tomasse a defesa enérgica da alma madeirense no que ela possui 
de mais íntimo e de mais caro - a sua fé e o amor à terra». Com morada mais do que 
apropriada ao propósito, situava-se na Rua do Seminário e era procurado por quem 
ambicionava um mundo melhor. Isto, num tempo em que o diretor podia entrar no jornal 
vestido com a farda da Mocidade Portuguesa e em que a redação era toda constituída por 
padres ou em que os revisores de texto podiam fazer um part-time como polícias. Então, o 
encerramento de um curso de corte e costura numa importante fábrica de máquinas era 
assunto de primeira página.  

Foi isto que encontrou, em Agosto de 1957, com 25 anos, Agostinho Jardim Gonçalves. 

«Convidaram-me para chefe de redação do Jornal da Madeira. Era um jornal sem expressão 
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viva no meio porque se estava em regime totalitário e de censura. Achavam que eu caía ali 

bem, mas não me deram orientação nenhuma.» Mesmo assim, rapidamente se notaram as 

diferenças, como resume Paquete de Oliveira: «A grande renovação do Jornal da Madeira vai 

acontecer com a nomeação do padre Agostinho Jardim Gonçalves, em 1957, para a chefia de 

redação do matutino. Culto, inteligente, reconhecido como um elemento do clero 

progressista, leva ao JM um novo espírito e um dinamismo de remodelação deste órgão de 

imprensa regional.»2 

Jardim Gonçalves recorda que «em Dezembro de 1957 entra um novo bispo, David de Sousa, 

franciscano, que tomou uma atitude em relação ao Jornal da Madeira: mudar o diretor e atrair 

leigos.» Era um primeiro passo de encontro ao objetivo traçado escassos quatro anos depois, 

com o Papa João XXIII e o aggiornamento: a reforma da liturgia, a defesa da liberdade 

religiosa, o favorecimento do ecumenismo e do apostolado dos leigos. Objetivos que 

conheceriam resultados práticos com  Paquete de Oliveira, quando assume a chefia de 

redação do jornal, em 1960, na altura dirigido por Agostinho Gonçalves Gomes. 

A época era de mudança na política no Vaticano em relação à imprensa, mas também de 

inovação tecnológica, com a consequente rapidez na circulação da informação. E Paquete de 

Oliveira testemunhou tudo isso: «O bispo D. David de Sousa duplicou o número de paróquias e 

quis reformar o Jornal da Madeira, promovendo apetrechamento técnico e tecnológico. Dotou 

o jornal com novas máquinas de composição gráfica linotypes e de impressão. Facilitou o ritmo 

de alteração de conteúdo iniciado por Jardim Gonçalves a que procurei dar continuidade.»3 

No tempo de Jardim Gonçalves - que ainda hoje, aos 83 anos, se orgulha do número 13 no 

cartão de sócio do Sindicato dos Jornalistas -, a composição das páginas era toda feita à mão e 

era difícil sair do jornal antes da 4 da manhã. Impunha-se a espera pelos noticiários nacionais e 

internacionais, que chegavam em linguagem telegráfica, pela uma da manhã. Depois havia 

ainda que transformar o conteúdo em redação jornalística - e levar tudo à censura, o que 

implicava, pelo menos, mais uma hora. 

A censura manteve-se com Paquete de Oliveira, mas o aparecimento das máquinas de 

impressão linotype foi uma pequena revolução, que permitiu ao jornal chegar às 24 páginas, 

em edições especiais, quando no início não passava das duas folhas. «Quando fui substituído 

por Paquete de Oliveira já não se fazia a composição à mão, mas sim à máquina. Foi a grande 

alteração», recorda Jardim Gonçalves. 

Paquete de Oliveira reconhece que «com Agostinho Jardim Gonçalves, o Jornal da Madeira 

ganhou prestígio e consideração»4 e Jardim Gonçalves considera que o seu sucessor deu uma 

volta de conteúdo e de orientação ao JM, fazendo «a mudança que preparou o periódico para 

o 25 de Abril». 
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Mas no início dos anos 60, período dourado para a imprensa, com melhoria tecnológica e 

aumento substancial das vendas5, ainda ninguém previa a revolução. Nem a televisão fazia 

concorrência à comunicação escrita - a RTP Madeira só seria inaugurada em 1972 - e Paquete 

de Oliveira pretendia levar a sério a missão de chegar a mais leitores e mais jovens.  

Nesse sentido, a cultura e o desporto eram duas apostas óbvias. «A mudança para um jornal 

mais laico dá-se comigo, sobretudo em dois aspetos: juventude e desporto. Criei um 

suplemento desportivo dentro do jornal, o que foi muito importante por ser popular e porque 

só havia A Bola no país. Através do jornal desenvolvi ligações ao desporto. Com Jardim, 

escreviam sobretudo padres. Eu consegui laicizar a publicação. Vinha de uma vaga de clero 

progressista, fruto de uma nova geração, que beneficia de todo o movimento do 

aggiornamento. No jornal, tento reproduzir esses ventos novos.» 

Nos anos 60 impera a necessidade de aproximação entre leigos e católicos. «Como agora, com 

papa Francisco», compara Paquete de Oliveira. Dentro desta dinâmica, «o bispo duplica o 

número de paróquias, com a preocupação da propagação da fé, e dá muita importância ao 

Jornal da Madeira». Porque, «o novo púlpito da Igreja era a imprensa e o objetivo era a 

aproximação à população». Acreditava-se nos jornais como meio evangelizador.  

Para Alexandre Manuel6, a verdadeira abertura da Igreja à questão mediática apenas 

aconteceu por ocasião do Concílio Vaticano II, com os meios de comunicação social a serem 

«referenciados como maravilhosos inventos da técnica, que o engenho humano extraiu, com a 

ajuda de Deus, das coisas criadas». Mas essas manobras de aproximação acabariam por 

revelar-se pouco eficazes e duradouras: «Apesar de possuir um dos mais antigos jornais do 

mundo (L'Osservatore Romano, fundado em 1861) e de dispor, desde 1929, de uma potente 

estação de rádio, a Rádio Vaticano, e na sua missão evangelizadora ter algo a comunicar (a boa 

nova, a boa notícia), o facto é que foram inúmeras as reticências por parte da hierarquia em 

relação à função mediatizadora dos media».  

Porém, a partir dos anos 1960 a informação tende a ser encarada como forma de servir o bem 

comum: «Para os meios de comunicação social, o Vaticano II funcionou como o abrir de um 

«brônzeo e pesado portão» que havia permanecido «cautelosamente fechado» durante 

séculos»7. 

Vivia-se, portanto, um período em que a «Igreja começou a olhar a comunicação social como 

um meio indispensável à sua missão evangelizadora e retoma a ideia da criação de novos 

meios de comunicação, preferencialmente pertencentes a cristãos leigos, profissionais da 

informação»8. E é neste contexto que a Igreja decide investir no Jornal da Madeira. «Passa a 

ter 12 páginas e chegava às 24 em edições especiais. Havia 7 jornalistas permanentes, um 

correspondente em Lisboa e vários colaboradores. Muita coisa era feita a partir de telex», 

conta Paquete de Oliveira. 
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Apesar do sentido progressista que estas escolhas pareciam indicar, o País vivia ainda em 

ditadura. E aos censores, seguidistas e obedientes, pouco importavam as crenças religiosas. 

Antes de Deus, estava o regime. Mesmo em coisas que, aos olhos dos que vivem no século XXI, 

parecem tão insuspeitas como o amor.  

Foi precisamente o amor que afastou o jornalista Vicente Jorge Silva da Madeira. Não o amor a 

alguém, mas o simples facto de falar sobre ele. Na verdade, nem sequer sobre ele, mas sobre 

um filme que falava dele.  «Tinha 15 anos e fazia críticas de cinema no Jornal da Madeira. Uma 

vez fui chamado à PIDE. O inspetor Lopes queria saber como entrava no cinema, sendo menor. 

Eu colaborava na Foco, uma página inteira, feita por jovens», recorda Vicente Jorge Silva, que 

ainda se lembra como «o Jornal da Madeira tinha frescura por causa dos chefes de redação, 

sobretudo no tempo de Paquete». 

Da película do realizador sueco Alf Sjoberg, Vicente Jorge Silva já só se lembra que era muito 

ao género de Bergmen e que se tratava de um filme de amor, coisa temida por alguns. «O 

cónego Fulgêncio representava a igreja mais ultramontana. Tão conservador que era 

rudimentar. Entendeu que eu fazia apologia do amor livre com aquela crítica. Isso era 

intolerável no jornal da diocese. Deu ordens para me afastarem. Quem mandava era a diocese 

e não havia apelo. A página Foco deixou de ser feita. Por causa da crítica de um filme, fui 

defenestrado pelo bispo. Nunca mais voltei a escrever no jornal. Foi uma coisa de censura e do 

religioso retrogrado». 

A gravidade do assunto, aos olhos do regime, justificava medidas drásticas, conta Paquete de 

Oliveira: «Fui chamado ao Paço Episcopal, pois alguém fora queixar-se a D. João Saraiva, como 

era possível um menor fazer críticas sobre filmes para adultos no jornal da diocese. 

Recomendou-me que acabasse com essa publicação». 

Apesar da crise criada à volta de um singelo comentário cinéfilo, o episódio rapidamente foi 

esquecido, até porque não se podia perder de vista o objetivo principal: a missão 

evangelizadora do periódico.  

A ideia de que a comunicação social podia ajudar a espalhar a boa nova não era alheia a 

Paquete de Oliveira, que antes mesmo de passar a chefiar o Jornal da Madeira tinha um 

programa de rádio, «O Disco da Vida», e escrevia «A 6ª coluna». Com estas rubricas aprendeu 

a contornar a censura, servindo-se de imagens e de linguagem figurada para passar ao lado do 

lápis azul.  

Mas era sempre um jogo do gato e do rato. Umas vezes, escapava-se. Outras nem por isso. «O 

aggiornamento tentado pelo JM não fugia completamente a outros compromissos do 

situacionismo. Vim várias vezes ao Palácio Foz por causa da censura. Tive dois processos 

administrativos. Se não mandávamos os textos, a responsabilidade era nossa, não do censor. A 

minha ficha da PIDE e a do Vicente Jorge Silva vieram para a capital. Éramos considerados 

perigosos à escala nacional.» 

Entre atrevimentos políticos e a defesa de costumes demasiado cosmopolitas para a Madeira - 

e para a ditadura - José Paquete de Oliveira acaba por ser afastado da direção do jornal que 



revolucionara. Tinham passado seis anos quando é chamado ao bispo para ouvir que «já 

estava muito marcado».  

É substituído pelo padre Agostinho de Sousa e passa a diretor do Colégio Diocesano. Apenas 

até 1969, porque, reconhece, «em vez de simplificar o problema, compliquei-o». Entretanto 

ordenado padre, Paquete de Oliveira nunca teve paróquia. Mas: «Trabalhava com movimentos 

de jovens e fui capelão da cadeia durante 10 anos, o que me dava ligações aos magistrados e à 

polícia». Em suma: «era incómodo».  

Trilhar caminhos independentes não era bem aceite. «D. João Saraiva viu-se obrigado a retirar-

me do jornal e colocou-me no seminário menor, para ser transformado em colégio diocesano. 

Aí faço o corpo docente com professores leigos, o que foi um escândalo». O argumento de que 

escolhia os de melhor currículo de nada valeu e, em 1969, o bispo chama-o para lhe dizer 

como se comprometera com as autoridades locais a retirá-lo da diocese para evitar ser preso. 

«Daí ter optado enviar-me para Roma, para estudar Sociologia». Passados mais de 40 anos, 

Paquete de Oliveira não tem dúvidas: «Afastou-me do jornal porque o progressismo era 

demais».  

De Paquete de Oliveira sabemos que segue para o país do Vaticano, onde estuda Sociologia, e 

só regressa à Madeira depois do 25 de Abril, para dirigir o Diário de Notícias. «Dois ou Três dias 

depois do 25 de Abril recebi a mensagem de que Alberto Araújo queria falar comigo. 

Convidou-me para assumir a direção do DN. Araújo sabia que as coisas estavam a mudar e 

queria dar outra orientação ao DN. Fui certamente a escolha para a mudança». No dia 8 de 

Maio de 1974 assumiu a direção do DN. «A minha passagem marcou a imprensa madeirense. 

Eu estava no DN e Alberto João Jardim no Jornal da Madeira. Éramos opositores. Eu tinha 

alinhado com a revolução. No governo regional, Jardim deita as mãos ao Jornal da Madeira, 

que hoje é distribuído gratuitamente.» 

Da Igreja sabemos que mantém o seu sentimento ambivalente em relação à comunicação 

social. Para Alexandre Manuel, «o relacionamento com a comunicação social está ainda longe 

de ser o desejável». Depois de várias experiências, algumas algo traumáticas, como foi o caso 

da TVI, a ideia de associação a novos meios de comunicação passa essencialmente por 

«cristãos leigos, profissionais da informação»9. 

Setembro de 2014 

Resumo:  

Para registarmos o papel da Igreja na imprensa madeirense durante o processo de 

transição entre a ditadura e a democracia deixamos o testemunho de alguns dos 

intervenientes nesse período. Tratando-se da história recente, optámos por privilegiar 

o registo oral, ouvindo diferentes protagonistas, como forma de preservar essa 

memória. 
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