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A

investigação que conduziu à publicação dos dois volumes do
livro O Pensamento Jornalístico Português: Das Origens a
Abril de 1974 (editado pelos Livros LabCom, em 2010) incidiu apenas sobre os livros sobre jornalismo publicados em Portugal até
ao ano da Revolução de Abril. Excluíram-se da pesquisa as publicações
sindicais e associativas dos jornalistas, entre outras. Neste livro, elas
constituem, pelo contrário, o objecto de estudo. Procurou-se, assim, localizar, recuperar, conectar e enquadrar as contribuições de jornalistas,
homens de letras e de outros intelectuais patentes nas publicações sindicais e associativas dos jornalistas portugueses e direccionadas para a
reflexão teórica e para a investigação empírica do jornalismo.
A investigação, englobada no projecto “Teorização do Jornalismo
em Portugal: Das Origens a Abril de 1974”, incidiu sobre o Boletim do
Sindicato Nacional dos Jornalistas, sobre o periódico sindical Jornalismo, deste mesmo sindicato; sobre a Gazeta Literária, órgão da Associação de Jornalistas e Homens de Letras do Porto; sobre a primeira revista
científica portuguesa no campo da comunicação, a Informação, Cultura
Popular e Turismo; e ainda sobre os boletins do Sindicato dos Profissionais da Imprensa de Lisboa e da Associação de Jornalistas e Escritores
Portugueses. Neste livro, em textos autónomos, são apresentados os resultados das investigações sobre cada uma dessas publicações, tendo em
vista alcançar o objectivo fundamental do referido projecto – identificar
e explicar as linhas de força que estruturaram o Pensamento Jornalístico
em Portugal até 25 de Abril de 1974.
Jorge Pedro Sousa

Investigador responsável pelo projecto
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