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RESUMO

Para além de informar, o papel da imprensa passa por preservar a memória do que se passa 

no mundo, num país, numa região. Se este processo é ou não uma preocupação das empresas,  

bem como dos profissionais da imprensa, é o principal motivo para a presente reflexão, que se  

debruça, particularmente, nos contextos digital e regional – imprensa regional/local.
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The Local Press Memory
Critical analysis of preservation and acess of digital content

ABSTRACT

Besides informing, the role of the press is to preserve the memory of what is happening in the 

world, a country or a specific place. If this is a concern for companies and media professionals,  

is the main reason for this reflection, focusing particularly on digital and regional contexts –  

regional/local press.
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INTRODUÇÃO

Vivemos numa sociedade em rede, como refere Manuel Castells, ou numa “aldeia global”, na 

óptica de Marshall  MacLhun, devido à possibilidade de estar rapidamente em contacto com 

qualquer pessoa, mesmo que esta se encontre a milhares de quilómetros de distância. Porém, 

nem sempre sabemos o que se passa no próprio prédio ou ao fundo da rua. “Para enfrentarmos 

um mundo cada vez mais aberto e, portanto, mais incerto, precisamos (…) de estar confiantes 

na  nossa  identidade,  preparados para  nos  confrontarmos  com outros  valores.  Em suma,  ter 

raízes”  (Wolton,  2004).  E  para  as  ter,  importa  olhar  para  o  passado,  o  impulsionador  do 

presente. Para tal, é preciso recorrer à memória, sobretudo à dos agentes da História, não só as 

pessoas, como os artefactos que nos reportem a ela, tradicionalmente preservados nos arquivos e 

nas bibliotecas. Um deles é a imprensa, guardiã dos acontecimentos. O presente artigo debruça-

se  mais  sobre  nos  contextos  regional  e  digital,  procurando  aferir  se  existem  (e  quais  as) 

estratégias de preservação e que acessibilidade aos conteúdos.

IMPRENSA REGIONAL

É num contexto cada vez mais mediático, que importa falar-se de proximidade, de culturas, de 

valores, indo ao encontro das preocupações manifestadas por Dominique Wolton. “A imprensa 

local  é  muito  importante,  nomeadamente  porque  permite  reforçar  a  identidade  e  o 

desenvolvimento das populações e instituições locais” (Faustino, 2004: 240-241). O mesmo é 

sublinhado no Estatuto da Imprensa Regional, quando refere que esta “desempenha um papel 

altamente  relevante,  não só no âmbito territorial  a  que naturalmente  mais  diz respeito,  mas 

também 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.” Distingue-se pela “sua forte territorialização, a territorialização dos seus públicos, a 

proximidade  face  aos  agentes  e  às  instituições  sociais  que  dominam  esse  espaço,  o 

conhecimento  dos  seus  leitores  e  das  temáticas  correntes  na  opinião  pública  local.  (…)  A 

imprensa regional constrói-se, pois, nesse compromisso com a região e com as pessoas que a 

habitam” (Camponez, 2002: 19). Constitui, pois, uma força social activa, guardiã da cultura, dos 

hábitos e costumes locais, servindo ainda como importante elo de ligação com as comunidades 

emigradas (Cascais cit. Martins, 2008).

Como já foi referido por vários autores (Duarte, 2005; Bandeira, 2007; Santos, 2007; Vieira, 

2009),  a  imprensa  regional  é uma realidade que vive com dificuldades,  nomeadamente  aos 

níveis económico, de recursos humanos e técnicos, mas que, ainda assim, tem muito potencial. 



Não  só  pelo  ‘salto’  que  pode  dar,  nomeadamente,  adaptando-se  às  novas  realidades  e 

consumidores (Jerónimo, 2010), mas essencialmente pela herança que tem e que se manifesta 

nas décadas de preservação de conteúdos. “Os arquivos surgiram com os próprios órgãos de 

informação  (…)  as  empresas  jornalísticas  foram criando  departamentos  cuja  finalidade  era 

arquivar e catalogar a informação produzida. A esta principal ‘tarefa de memória’ associa-se 

uma outra (…) que é a possibilidade de recuperação” (Silva, 2006: 64). Actualmente, face ao 

contexto digital, dar continuidade a esta importante missão de preservação, é um dos principais 

desafios que se apresenta à imprensa regional,  na medida em que poderá estar  em causa o 

‘acesso’ ao passado, às raízes dos nativos digitais, presentes e futuros. 

MEMÓRIA

“É fundamental encontrar o passado para percebermos as linhas de força que podem pautar o 

futuro e termos a capacidade de moldar o presente. Para que tal  continue a ser exequível é 

fundamental  preservar a memória” (Borges, 2004: 7).  Entendida como qualquer coisa que é 

transmitida  ou  proferida  do  passado  para  o  presente,  a  memória  é  essencial  para  o 

funcionamento  de  qualquer  colectivo,  na  medida  em  que  cada  grupo  precisa  de  uma 

consciência, que lhe sirva de referência (Misztal, 2010: 29). Por outras palavras, recordando 

Maurice Halbwachs (1950), não é suficiente a reconstrução peça após peça da imagem de um 

facto, para que se chegue a uma memória.  É necessário que este processo seja baseado em 

dados ou noções comuns, que devem ser encontrados tanto no nosso espírito e no de outros, 

como  essas  memórias  são  continuamente  passado  no  de  um para  o  outro  e  vice-versa,  e, 

portanto, isso só pode acontecer se eles são ou faziam parte da mesma sociedade (Casalegno, 

2004:  315).  Também  Jessica  Santone  e  Will  Straw  recordam  a  importância  da  memória 

colectiva, factor integrante da identidade de uma determinada região ou país:

While memory studies have been criticized in some circles for their personalization of history and their  

perceived  fixation  on  individual  emotion  (cf.  Radstone,  2008a),  the  field  is  just  as  visible  within  

documents produced by government heritage institutions, which treat memory as the collective property 

of  national  communities  (see,  for  examples,  Cameron and Kendernine,  2007).  Contemporary media-

based artworks are centrally concerned with memory, both as the theme of a wide range of works, and in  

terms of their own survival as historical artefacts (Santone e Straw, 2009).

É a interacção entre elementos pessoais e colectivos que, como vimos, ajudam a reconstruir a 

memória,  processo  que  serve  para  contrariar  o  esquecimento,  considerado  como  forma 



fisiológica  desta  apagar  dados  (Canavilhas,  2004).  Recuando no  tempo,  às  sociedades  sem 

escrita,  ou mesmo ainda na actualidade, reportando-nos, por exemplo, às tribos indígenas, a 

memória  era  essencial  para  se  passarem  os  valores  e  tradições,  próprios  de  determinado 

colectivo. Essa responsabilidade estava, normalmente,  a cargo de determinadas pessoas, que 

funcionavam como guardiães da memória social do grupo e que tinham ainda como missão, 

passá-la  a  outros,  de  modo  que,  na  medida  em  que  fossem  envelhecendo  e  perdendo 

capacidades, a memória colectiva não se perdesse. 

Se, por acaso, alguma coisa, como qualquer corpo visível, desaparece da vista, não da memória, conserva-

se interiormente a sua imagem e, procura-se, até que seja restituída à vista. Logo que for encontrada, é 

reconhecida pela imagem que está dentro de nós. Não dizemos que encontrámos o que estava perdido, se 

não o reconhecemos,  nem o podemos reconhecer,  se não nos lembrarmos:  mas aquilo que,  de facto, 

estava perdido para os olhos, conserva-se na memória (S. Agostinho cit. Canavilhas, 2004: 3).

Porém, a memória e o esquecimento são dois extremos que parecem dividir alguns autores:

The fact that ‘we live with memory on our lips but in societies without living memory’ (Nora, 1996: 5) is  

one  of  the  most  interesting  paradoxes  of  contemporary  societies.  Unsurprisingly,  sociologists  are  

confused; some of them, for example, Bethke Elshtain (2006: 87), claim that our era is one of forgetting,  

while others, for instance Olick (2003), argue that we live in societies fascinated with memory (Misztal,  

2010).

Com o aparecimento e desenvolvimento da Internet e da World Wide Web, estes processos, até 

então enquadrados em áreas como a biologia, a psicologia ou a medicina, passaram a merecer a 

atenção de outros saberes,  como as ciências da informação e da comunicação.  No caso em 

estudo,  a  imprensa  assume-se  como  memorizadora,  guardiã  dos  factos  que  marcaram 

determinado tempo ou colectivo. Um papel fundamental não só para fora, como para dentro das 

redacções, na medida em que a memória é um elemento-chave no processo de contextualização 

e que, não sendo essencial, desempenha, em contexto digital, um papel facilitador. Por outro 

lado,  também está  sujeita  a  esquecimentos,  isto  é,  dos  cuidados,  ou  da  falta  deles,  com a 

preservação dos artefactos em formato tradicional (papel) e digital (websites). “O desafio que se 

coloca à Internet é aperfeiçoar as suas capacidades como memória,  desenvolvendo bases de 

dados e interfaces de pesquisa que se aproximem dos modelos já utilizados pelo homem no seu 

contacto diário com a realidade” (Canavilhas, 2004: 8).



PRESERVAÇÃO DIGITAL

Com uma cada vez maior dependência digital,  por parte das organizações, quer ao nível do 

consumo, quer da produção, importa reflectir sobre aspectos como a garantia de longevidade 

dos  conteúdos,  bem  como  a  sua  acessibilidade.  Apesar  de  ser  facilmente  reprodutível  e 

teoricamente invulnerável às devastações do tempo, os meios físicos em que é armazenada a 

informação digital estão longe de ser eternos. Aliás, este tipo de conteúdos por vezes desaparece 

com maior facilidade que as palavras escritas em papel de alta qualidade. Isto porque ou estão 

em suportes obsoletos ou os formatos deixam de ser compatíveis (Rothenberg, 1999: 2). Daí a 

importância das organizações adoptarem estratégias de preservação digital, conceito que Miguel 

Ferreira define como:

(…) o conjunto de actividades ou processos responsáveis por garantir o acesso continuado a longo-prazo 

à informação e restante património cultural existente em formatos digitais. A preservação digital consiste 

na  capacidade  de  garantir  que  a  informação  digital  permanece  acessível  e  com  qualidades  de 

autenticidade  suficientes  para  que  possa  ser  interpretada  no  futuro  recorrendo  a  uma  plataforma 

tecnológica diferente da utilizada no momento da sua criação (Ferreira, 2006: 20). 

O mesmo autor recorda ainda Lee, designadamente  os seus conceitos em que assentavam a 

estratégia  que  defendida:  emulação,  migração  e  encapsulamento  (Ferreira,  2006:  31).  Estes 

consistem na utilização de software capaz de reproduzir o comportamento de uma plataforma de 

hardware  e/ou  software,  numa  outra  em  que  fosse  espectável  existir  incompatibilidade 

(emulação);  a  transferência,  periódica,  de  artefactos  digitais,  com  uma  determinada 

configuração  de  hardware/software,  para  uma  outra,  ou  uma  tecnologia  mais  recente 

(migração); a manutenção dos objectos digitais, inalterados, até ao momento em que se torna 

efectivamente  necessária  a  sua  utilização  (encapsulamento)  –  exige  atenção  permanente  e 

intervenções, por exemplo, ao nível da migração. Independentemente da estratégia a adoptar, 

um dos primeiros  procedimentos  deverá passar,  sempre que possível,  pela  “conservação do 

contexto  tecnológico  utilizado  originalmente  na  concepção  dos  objectos  digitais  que  se 

procuram preservar. Esta estratégia consiste, essencialmente, na conservação e manutenção de 

todo o hardware e software necessários à correcta apresentação dos objectos digitais” (Ferreira, 

2006: 32). O mesmo já defendia Jeff Rothenberg, há cerca de 11 anos, no período áureo da 

Internet,  quando alertava para  a  possibilidade de se  estar  a condenar  à morte  os  artefactos 

digitais, logo no momento da sua concepção, caso não se pensasse na sua preservação. “If we 

are  unwilling  to  make  this  investment,  we  risk  substantial  practical  loss,  as  well  as  the  

condemnation  of  our  progeny  for  thoughtlessly  consigning  to  oblivion  a  unique  historical  



legacy”  (Rothenberg, 1999:  17).  É também o investimento que centra as atenções de Chirs 

Rusbridge (2006), que aponta a falta de dinheiro como um dos principais,  se não mesmo o 

maior,  obstáculo  a  uma  preservação  digital  eficaz.  A  forma  como  é  gerida  esta  estratégia, 

sobretudo ao nível do investimento, terá, naturalmente, implicações na quantidade de conteúdos 

a preservar e na melhor forma de o conseguir (qualidade). Segundo o mesmo autor, por vezes a 

escolha mais acertada passa por preservar pouco, mas bem.

Olhando para a realidade de organizações como a imprensa, portuguesa, num período em que 

comemora 15 anos de presença na WWW, verifica-se que o aproveitamento das potencialidades 

da Internet, nas quais se destacam a memória, não é animador, tal como o investimento (Zamith, 

2008; Bastos, 2009). Ainda que tenha alguns elementos que contrariem a tendência, o que é 

certo é que, no âmbito regional, o panorama não difere (Jerónimo, 2010). À semelhança do que 

sucedeu nos anos noventa, com a imprensa generalista de âmbito nacional, também a regional 

adoptou o shovelware, isto é, a transposição dos conteúdos em formato papel, para a web. Ora, 

nem sempre a mera reprodução foi acompanhada por cuidados na preservação dos conteúdos 

digitais, ainda que esta, no que toca ao formato papel, estivesse aparentemente salvaguardada. A 

mudança de conteúdos de semana para semana, considerando este tipo de periodicidade, não era 

acompanhada por um processo de arquivamento dos que eram substituídos. Algo que ainda se 

verifica na actualidade, em alguns títulos2. O mesmo se aplica à estrutura dos seus websites, não 

só na construção dos mesmos, ao nível dos arquivos, mas essencialmente no acesso a estes. 

Algo que David Decon alerta quando refere que “any search of digitalized news archives has to 

be based on the  use  of  key  words.  (...)  This dependence on key words has methodological  

implications as it  determines the kinds of content analyses that can be conducted” (Decon, 

2007: 8). 

A preservação digital de conteúdos, por parte da imprensa, os arquivos que tem e os acessos que 

permite,  são importantes  para  que esta  possa  manter  o  estatuto não só de guardiã,  mas  de 

‘partilhadora’  da  memória,  de  determinada  região.  Uma  preocupação que ganha relevância, 

quando se pensa nos nativos digitais,  que apesar de não terem,  na generalidade,  hábitos de 

leitura de jornais em papel,  “we’ve found that  teens are more interested in news than any  

generation we’ve seen in a long time, only now online sites are their news sources” (Cole, 

2009).

2 Vide A MEMÓRIA DIGITAL DA IMPRENSA REGIONAL: DADOS E ANÁLISE.



A MEMÓRIA DIGITAL DA IMPRENSA REGIONAL: METODOLOGIA

Com  cerca  de  1000  títulos  locais  e  regionais  registados  na  Entidade  Reguladora  da 

Comunicação  Social  (ERC),  muitos  deles  sem presença na  Internet  (Jerónimo,  2010),  seria 

exaustivo  reflectir  sobre  a  globalidade.  Até  mesmo  se  nos  restringíssemos  àqueles  que  são 

efectivamente imprensa, excluindo boletins de organizações, que carecem de registo na ERC, 

quantificando, por exemplo, aqueles que receberam apoio de Estado, ao nível da distribuição 

(Porte Pago), teríamos cerca de 500 títulos (Duarte cit. Santos, 2007: 32). Assim, identificamos 

um título por distrito e regiões autónomas, considerando, através der pesquisas no  website da 

ERC,  mas  também  de  citações  em  artigos  científicos,  estudos  e  notícias,  como  os  mais 

representativos em cada região. Numa primeira fase, foram registados os seguintes:  O Aveiro 

(distrito de Aveiro), Diário do Alentejo (Beja), Diário do Minho (Braga), Notícias do Nordeste 

(Bragança),  Jornal do Fundão (Castelo Branco),  Diário As Beiras (Coimbra),  Diário do Sul 

(Évora), O Algarve (Faro), A Guarda (Guarda), Região de Leiria (Leiria), Badaladas (Lisboa), 

O  Distrito  de  Portalegre (Portalegre),  Grande  Porto (Porto),  O  Ribatejo (Santarém),  O 

Setubalense (Setúbal), O Vianense (Viana do Castelo), Notícias de Vila Real (Vila Real), Jornal  

do Centro (Viseu),  Açoriano Oriental (Açores) e  Jornal da Madeira (Madeira). A estes, foi 

enviado, através de correio electrónico, em duas fases (dias 4 e 10 de Fevereiro de 2010), o 

seguinte questionário: 

1. Que idade tem o jornal, na sua versão em papel e na Internet?

2. Como se tem processado e quem – jornal, bibliotecas ou arquivos locais – tem assumido a 

preservação de conteúdos: 

i) no formato tradicional (papel),

ii) digitais (documentos, imagens…),

iii) na web.

3. Um dos papéis da imprensa regional é a de guardiã da memória local. Até que ponto esta 

representa uma preocupação para o jornal que dirige? Como se tem traduzido, na prática? 

4. Relativamente à população, investigadores, estes costumam recorrer aos vossos arquivos?

5.  Se  antes  a  memória  era  a  dos  próprios  jornalistas,  nas  redacções,  com  a  mudança  de 

paradigma, tem havido uma maior dependência da tecnologia. Como comenta esta mudança 

(que implicações nas rotinas da redacção e dos leitores)?

Findos  os  dois  períodos,  contabilizou-se  a  devolução  de  sete  inquéritos  respondidos, 

designadamente, do jornal diário Diário do Sul (DS), do trissemanário O Setubalense (OS), dos 

semanários Diário do Alentejo (DA), A Guarda (AG), Região de Leiria (RL) e Jornal do Centro 

(JC),  e  do  quinzenário  Notícias  de  Vila  Real  (NVR).  Decidiu-se  então,  pela  diferente 



periodicidade, distribuição geográfica, mas sobretudo porque seriam estes os títulos sobre os 

quais poderíamos ter mais dados, que passariam a ser a amostra. A excepção foi o semanário – 

assim registado na ERC – Setúbal na Rede (SR), pelo facto de ter sido o primeiro jornal digital 

em Portugal e, simultaneamente, de âmbito regional. Com 12 anos – fundando a 5 de Janeiro de 

1998 –, entendeu-se que o legado justificaria a inclusão, nesta análise em concreto.

Definida, então, o total da amostra, iniciou-se a análise propriamente dita, aplicando a seguinte 

tabela, referente à potencialidade “memória” (Zamith, 2008) – reproduzida pelo Observatório da 

Ciberjornalismo em 2008 e 2009: 

Arquivo parcial simples – Possibilidade de consultar parte do arquivo jornalístico do cibermeio, mas não 

organizado por datas e categorias.

Arquivo  parcial  organizado  por  datas  e  categorias –  Possibilidade  de  consultar  parte  do  arquivo 

jornalístico do cibermeio acedendo a espaço próprio organizado por datas e categorias.

Arquivo global simples – Possibilidade de consultar todo o arquivo jornalístico do cibermeio (desde a 

data  de estreia na Internet  ou,  pelo menos,  os  últimos  cinco anos),  mas não organizado por  datas  e 

categorias.

Arquivo global organizado por datas e categorias – Possibilidade de consultar todo o arquivo jornalístico 

do cibermeio (desde a data de estreia na Internet ou, pelo menos,  os últimos cinco anos) acedendo a 

espaço próprio organizado por datas e categorias.

Caixa de pesquisa interna simples –  Possibilidade de pesquisar  pelo menos  os  últimos  sete  dias  do 

arquivo  jornalístico  do  cibermeio  através  de  introdução  de  palavra,  frase  ou  número  em  caixa  ou 

formulário de pesquisa.

Caixa de pesquisa interna por dois critérios – Possibilidade de pesquisar pelo menos os últimos sete dias 

do  arquivo  jornalístico  do  cibermeio  através  de  introdução  de  dois  critérios  de  pesquisa  associados 

(palavra, data, secção e autor, por exemplo) em caixa ou formulário de pesquisa.

Caixa de pesquisa interna por três ou mais critérios – Possibilidade de pesquisar pelo menos os últimos 

sete dias do arquivo jornalístico do cibermeio através de introdução de três ou mais critérios de pesquisa 

associados (palavra, data, secção e autor, por exemplo) em caixa ou formulário de pesquisa.

Etiquetas  (tags)  temáticas  associadas  a  alguns  artigos –  Presença  de  etiquetas  temáticas  (tags  ou 

marcadores) associadas a pelo menos dois artigos, que extravasem a mera distribuição dos artigos pelas 

categorias/secções do cibermeio. Ao “clicar” numa tag, o visitante terá acesso a todos os artigos a que foi 

atribuída essa mesma palavra ou expressão, por mais específica que ela seja.

Etiquetas  (tags)  temáticas  associadas  a  todos  os  artigos –  Presença  de  etiquetas  temáticas  (tags) 

associadas a  cada artigo,  que extravasem a mera  distribuição dos artigos  pelas categorias/secções do 

cibermeio.



Referir ainda que, na aplicação da referida tabela, isto é, analisando os websites de cada título de 

imprensa regional, se excluiu o último ponto, Etiquetas (tags) temáticas associadas a todos os  

artigos, por se considerar que o imediatamente antes cumpriria a análise que se pretendia. Por 

outro  lado,  entendeu-se  pertinente  incluir  um  novo  elemento,  designado  de  Etiquetas  de 

partilha,  no  sentido  de  avaliar  a  possibilidade  de  difundir,  partilhar,  determinado  conteúdo 

(notícia),  memória,  na  web,  designadamente através de redes sociais  (Facebook,  Twitter…). 

Importa referir ainda que no caso dos títulos não-diários, foram consideradas as últimas sete 

semanas.  A cada elemento de análise foram atribuídos pontos,  que Fernando Zamith define 

como mais relevantes para cada um, num máximo de 25.

A MEMÓRIA DIGITAL DA IMPRENSA REGIONAL: DADOS E ANÁLISE

Dos dados registados na Tabela 1, conclui-se que no  website de todos os títulos analisados é 

possível consultar aquilo a que designaríamos de um primeiro arquivo, isto é, a possibilidade 

poder consultar várias notícias logo na página inicial, sem ter de sair desta. 

Tabela 1: Potencialidade memória na imprensa regional digital

Pts. DA DS AG RL OS SR NVR JC
Arquivo parcial simples 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Arq. parcial org. por datas e categorias 2 - - 2 - - 2 - -
Arquivo global simples 3 - - 3 - 3 - 3 3
Arq. global org. por datas e categorias 4 - - 4 - - 4 4 4
Pesquisa interna simples 2 2 - - 2 - 2 2 2
Caixa de pesquisa interna por 2 critérios 3 - - - 3 - 2 - 3
Pesquisa interna por 3 ou mais critérios 4 - - - 4 - 3 - 4
Etiquetas (tags) temáticas associadas 4 - - - 4 - - - -
Etiquetas de partilha 2 - - - 2 2 2 - -

Total 25 3 1 10 16 6 16 10 17

Já quando passamos ao acesso por datas e categorias, só o jornal A Guarda e o digital Setúbal  

na Rede permitem ambos. Há excepção do Notícias de Vila Real, que não permite qualquer um, 

os  restantes  permitem pelo  menos  o  acesso  por  categorias.  A  possibilidade  de  consultar  a 

globalidade de todo o arquivo, não se verifica em todos os títulos. Seja pelo facto de o título ter 

presença na Internet há menos de cinco anos, ou pelo facto de por e simplesmente não permitir 

o acesso ao acumular de conteúdos. Registam-se, porém, algumas excepções, como os títulos A 

Guarda,  O Setubalense, Noticias de Vila Real  e Jornal do Centro,  que têm, logo na página 

inicial,  bem  identificado,  um acesso  para  o  respectivo  ‘Arquivo’.  Consultá-lo  por  datas  e 

categorias é possível em metade dos títulos analisados.



No que toca à pesquisa, através de um motor de busca interno, regista-se o facto dos títulos 

Diário do Sul,  A Guarda e  Notícias de Vila Real não considerarem esta possibilidade. Ainda 

assim, apesar de nos restantes casos ser possível, no mínimo, uma pesquisa simples, regista-se o 

facto de tal só se verificar na edição mais recente ou actual, como são os casos de A Guarda e O 

Setubalense. O mesmo é dizer que, atendendo às periodicidades, não permitem pesquisas mais 

recuadas no tempo. Quando se passamos à pesquisa combinada, isto é, a utilização de duas ou 

três palavras, verificamos que apenas os títulos Região de Leiria, Jornal do Centro e Setúbal na 

Rede o permitem, efectivamente. Apesar de tal ser possível no Diário do Alentejo, Diário do 

Sul  e Noticias de Vila Real, os resultados da pesquisa não traduzem a combinação de termos, 

mas os resultados parciais. 

Por fim, regista-se a influência do período de presença e/ou recentes intervenções na estrutura 

dos  websites, quando partimos para a análise do último elemento. À possibilidade de partilha 

em rede sociais, uma forma de levar os conteúdos, os arquivos, as memórias, aos cibernautas, 

por parte de Região de Leiria,  O Setubalense e Setúbal na Rede, não será alheio o período de 

presença na Internet: 12, 1 e 12 anos, respectivamente. Precisamente três casos curiosos. No 

caso do semanário leiriense, acresce o facto de ter sofrido uma reformulação na estrutura do 

website, há cerca de três meses, o que lhe permite uma ‘inovação’ relativamente aos restantes, 

isto  é,  a  possibilidade  de  relacionar  os  conteúdos  das  notícias,  o  que  permite  aos  leitores 

consultar outras ‘memórias’, contextualizar assuntos. Já o trissemanário setubalense, apesar dos 

seus quase 155 anos, apenas em 2009 chegou há Internet, o que se por um lado lhe permite este 

tipo de partilha,  por outro, como vimos,  tem algumas condicionantes no acesso ao arquivo, 

nomeadamente através de pesquisas internas. Por fim, o pioneiro no jornalismo digital, parece 

demonstrar, naturalmente, mais do que os restantes, uma atenção particular para este tipo de 

contexto. De referir ainda que é o único que permite aceder a todo arquivo, desde o ano de 

fundação (1998). 

Do mais antigo,  O Setubalense (155 anos),  ao recente,  Jornal do Centro (8 anos),  todos os 

títulos manifestaram preocupação com a preservação de conteúdos, em formato papel, também 

por  se  tratar  de  uma  forma  de  garantir  a  possibilidade  de  poderem  retomar  temas, 

contextualizar. Para além do arquivo próprio, Região de Leiria, Diário do Alentejo, A Guarda, 

Notícias de Vila Real e  O Setubalense, destacaram ainda o papel preservador dos arquivos e 

bibliotecas municipais. No que toca à preservação digital, apenas o Diário do Sul e o Notícias 

de Vila Real não referiram como procedem,  relativamente aos artefactos que gerem (textos, 

imagens, vídeos), sendo que os restantes, apenas referiram que o fazem. A excepção veio do 

Jornal do Centro, que adiantou como procede: “arquivo DVD, com duas cópias de segurança, 



arquivados em locais diferentes (fora e dentro das instalações do jornal)”. Relativamente aos 

conteúdos  que  disponibilizam nos  seus  websites,  nenhum dos  títulos  acrescentou  qualquer 

contributo relevante, para além do anteriormente analisado. Numa auto-avaliação, global,  ao 

processo de preservação, destaque para o que adianta o semanário leiriense, quando refere que: 

A preservação da nossa memória colectiva, infelizmente, não aparece como uma das prioridades da nossa 

comunidade, seja ela local, regional ou nacional. Aos jornais caberá uma fatia generosa dessa missão e o 

Região de Leiria tem procurado proteger essa mesma memória, protegendo os testemunhos dos factos, 

das opiniões e dos protagonistas plasmados nas suas páginas todas as semanas – em papel, e agora todos 

os dias – no online. Os arquivos, mas também o ressuscitar de assuntos de forma a criar cruzamentos 

entre a actualidade e acontecimentos/declarações mais antigas é um dos bálsamos a que recorremos e que 

está efectivamente nas nossas mãos (João Carreira, director-executivo do Região de Leiria). 

Já  o  semanário  viseense,  centra-se  mais  na  memória  ‘tradicional’,  no  contributo  que  vai 

deixando nas suas edições em papel:

(…) nós ao trabalharmos apenas assuntos relacionados com os 24 concelhos do distrito de Viseu, estamos 
a  guardar  memórias.  As  mais  antigas,  anteriores  à  publicação,  são  recordadas  em  dois  locais  do 
semanário:  quinzenalmente  é  publicada  uma  página  “Viseu  Antigo”  com  artigos  de  opinião. 
Semanalmente o antropólogo Alberto Correia escreve sobre as memórias da região. Parte das crónicas do 
Dr.  Alberto Correia já foram publicadas em livro,  uma edição do  Jornal do Centro (Emília  Amara, 
jornalista).

O interesse do cidadão comum em aceder ao arquivo dos periódicos, nomeadamente estudantes 

e investigadores, é sublinhado por todos. Já no que toca ao papel das tecnologias nas rotinas 

dentro da redacção, no acesso a arquivos, na produção dos jornalistas e à possibilidade de outras 

pessoas, exteriores aos jornais,  poderem aceder à memória  da sua região, foi a questão que 

contou com mais contributos.

A tecnologia veio ajudar, em teoria e na prática, à preservação da memória. Depende-se em excesso dessa 

tecnologia? Talvez, assim como os estudantes mais jovens que não sabem a tabuada e dependem hoje da 

máquina calculadora e das suas fórmulas. Contudo, a nova tecnologia ainda não conseguiu, fielmente, 

substituir-se  a  uma  mais-valia  ainda  nas  mãos  dos  jornalistas:  assegurar,  para  além da  memória,  a 

capacidade de realizar associações de ideias que podem explicar tanto o passado como comportamentos 

de hoje na nossa comunidade, ligando de uma assentada factos, protagonistas, opiniões e conceitos que 

enriquecem a visão do que nos rodeia (Região de Leiria).

Actualmente dependemos da tecnologia e da Internet. As mudanças foram essencialmente na produção 

que passou de papel para suporte digital como a fotografia e o tratamento das notícias. A redacção está 

completamente adaptada. Nos leitores não teve qualquer impacto (O Setubalense).



A difusão e pesquisa da informação processa-se de forma diferente, logo, o trabalho está facilitado e 

vemos com bons olhos esta mudança (Notícias de Vila Real).

Não concordo com a dependência tecnológica, assumimos as novas tecnologias como uma ferramenta 

indispensável  para  termos  acesso  mais  rápido  às  memórias.  O  importante  é  cruzar  sempre  essa 

informação com pessoas, para que não fique demasiado institucionalizada (Jornal do Centro).

A dependência  das  novas  tecnologias  é  fundamental  porque  tudo  fica  para  sempre.  A memória  dos 

jornalistas  é  indispensável  porque  com frequência  fazem seminários  e  palestras  lembrando  factos  e 

testemunhos. Os dois factores completam-se para benefícios da leitura de jornais e tão necessitadas estão 

as novas gerações de se interessarem pela Imprensa (Diário do Sul).

A memória sempre esteve dependente da consulta de arquivos – anteriormente eram, fundamentalmente, 

em papel,  hoje o suporte é, cada vez mais,  digital.  Os princípios são os mesmos,  a tecnologia é que 

mudou (Diário do Alentejo).

Um aspecto complementa o outro. A tecnologia deve ser aproveitada com todas as suas potencialidades 

(A Guarda).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A preservação e o acesso à memória de algumas regiões de Portugal, esteve como plano de 

fundo do presente artigo. A principal preocupação foi relativamente ao contexto digital. Se no 

formato tradicional esse cuidado existe, quer através dos próprios títulos, que por intermédio 

dos arquivos e bibliotecas, o mesmo já não se poderá dizer dos conteúdos digitais. Apesar de 

não  ter  sido  possível  aferir  como  se  processa  a  preservação  deste  tipo  de  conteúdos,  pela 

generalidade dos órgãos de comunicação social analisados, registamos alguns indicadores: i) 

natural reconhecimento da importância da Internet e dos conteúdos digitais, dado que todos os 

jornais estão na WWW; ii) preocupação em preservar conteúdos digitais; iii) pouco investimento 

na  web.  Relativamente  ao  último  ponto,  verificou-se  que  apenas  três  títulos  tiveram ‘nota 

positiva’  –  Jornal  do  Centro (68%),  Região  de  Leiria (64%)  e  Setúbal  na  Rede (64%)  –, 

precisamente os únicos que dedicaram mais atenção à organização da estrutura dos seus espaços 

on-line,  nomeadamente  ao  nível  do  acesso  aos  arquivos.  Se  a  imprensa  regional  pretender 

continuar a assumir o importante papel de guardiã das memórias locais, terá que investir na 

preservação  digital,  algo  que,  a  partir  do  presente  artigo,  e  salvo  raras  excepções,  não  se 



verificou.  Trata-se  de  garantir  não  só  às  gerações  futuras  o  acesso  às  memórias  dos  seus 

antepassados, da sua cultura, como também às comunidades emigrantes no estrangeiro.

Futuros estudos, mais abrangentes, a outros títulos, e incisivos, nas estratégias de preservação 

digital,  nomeadamente,  dentro das próprias redacções, poderão ajudar a sustentar  a presente 

tese.
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