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Introdução 

“As pesquisas originam-se nas ideias, sem importar que tipo de paradigma fundamenta o nosso 

estudo (...) Para iniciar uma pesquisa é sempre necessária uma ideia; ainda não se conhece um 

substituto para uma boa ideia. As ideias constituem a primeira aproximação da “realidade” que se 

pretende pesquisar (num enfoque quantitativo), ou os fenómenos, eventos e ambientes a serem 

estudados (num enfoque qualitativo)”. (Sampieri, Collado e Lucio, 2006:24) 

O presente trabalho de investigação a dar corpo à dissertação de mestrado na área da Comunicação 

Social, vertente especializada em jornalismo, tem como título “Boas Notícias – Um retrato de 

Jornalismo de Lifestyle em Portugal”. Trata-se de um estudo de caso que irá envolver a participação 

de cinco revistas mensais e de uma semanal, e, ao mesmo tempo, usufruir do conhecimento de 

alguns profissionais da área. As revistas, generalistas e femininas, vão ser consideradas mediante 

uma perspectiva que implicará a análise de artigos, tendo em conta uma predefinição de 

características que posteriormente serão estipuladas para determinar as várias formas de escrita, e 

sua liberdade, existentes no género. Numa segunda fase, profissionais, envolvidos ou não na 

concepção de algumas das revistas, serão entrevistados para então contribuírem para uma 

explanação mais apurada do conceito de jornalismo de lifestyle. As revistas em causa, Evasões, 

Rotas e Destinos, Time Out, Vida e Viagens, Happy Woman e Elle, serão apresentadas sob o 

conceito de magazines, área de estudo que também será suportada teoricamente.  

O trabalho procurará, então, contribuir para um melhor aprofundamento da realidade deste género 

jornalístico em Portugal, tendo em conta a escrita utilizada, mediante os artigos a serem analisados 

consoante quatro categorias diferentes – hotéis, restaurantes, passeios e espaços de consumo -, sem 

descurar entrevistas que serão feitas tanto a editores como a jornalistas da área, que trabalham o 

conceito numa base diária. O trabalho não procura ser pioneiro no domínio do jornalismo de lifestyle, 

mas sim elucidativo e revelador, correspondendo a um desejo pessoal, ao mesmo tempo que 

profissional. Acrescente-se que as revistas escolhidas são, quase na sua totalidade, mensais, pois a 

sua periocidade permite uma maior sobrevivência das notícias quer no tempo quer no espaço. Como 

adiante se verá, a periodicidade, aliada à qualidade de apresentação, poderá perspectivar o futuro do 

tipo de jornalismo em causa, tão diferente daquele dito convencional e, ao mesmo tempo, tão 

semelhante. Eis algo a ser, de igual forma, justificado.  
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1. Enquadramento Metodológico 

1.1 A Questão de Partida 

A questão de partida engloba e nomeia o tema do estudo em causa. Coloca em destaque aquilo que 

se pretende descobrir, para numa fase posterior serem estipulados os objectivos e as hipóteses em 

função da mesma. A sua elaboração é portanto vital para a correcta resolução de um trabalho na 

área das ciências sociais, pois a “ (…) formulação de um problema depende muito da pesquisa que 

ele origina. Nas ciências sociais, o problema pode ter a forma de uma justificativa, uma expressão de 

finalidade ou objecto, uma afirmativa de relacionamento ou até mesmo de um interesse pessoal no 

estudo.” (Espírito Santo, 1992: 42) A par desta realidade destaca-se a necessidade de uma correcta 

formulação da mesma, incisiva e essencialmente descritiva do objectivo final: “A definição do 

problema é de importância decisiva porque permite orientar todo o processo de pesquisa. No fundo, 

procurar encontrar resposta ou solução para um dado problema”. (Moreira, 2007: 67)   

O presente trabalho insere-se num campo de estudo ainda pouco determinado, cujas arestas teóricas 

necessitam de ser limadas. Pretendendo compreender a existência do jornalismo de lifestyle e a 

forma como este se manifesta na realidade portuguesa, a pergunta de partida desta dissertação de 

mestrado, com o nome “Boas Notícias – Um retrato de Jornalismo de Lifestyle em Portugal”, é a 

seguinte: “Como se caracteriza o jornalismo de lifestyle em Portugal?”. A pergunta procura 

compreender diferentes aspectos de uma mesma realidade, isto é, como é que esta forma de 

jornalismo se manifesta maioritariamente, através de que género de imprensa - o meio em debate 

neste trabalho -, qual o registo utilizado nesta variante jornalística e qual o estado da mesma em 

Portugal - se coexiste, ou não, com as mesmas variantes que o jornalismo dito convencional. A 

questão colocada irá certamente contribuir para “situar, orientar, acercar, contactar com o núcleo, o 

centro do mesmo”. (Moreira, 2007: 71) 

Tendo em conta que se trata de um tema de trabalho ainda pouco explorado por académicos, a 

pesquisa bibliográfica será limitada, pelo que, a par da informação dispersa que se encontra 

disponível em algumas obras bibliográficas estrangeiras, a definição do conceito será feita com base 

em considerações finais de profissionais. Nesse âmbito, serão entrevistadas duas jornalistas da área, 

uma delas de um dos órgãos em questão, bem como um fotógrafo freelance - escolhidos após um 

levantamento de publicações mensais existentes, assim ponderadas por apresentarem diferentes 

perspectivas da prática do jornalismo de lifestyle. Acrescente-se, como adiante será possível 

confirmar, que as revistas escolhidas são quase todas mensais com um propósito justificativo. São 

elas: Evasões, Rotas e Destinos, Time Out (semanal), Vida e Viagens, Happy Woman e Elle, ou seja, 

quatro generalistas e duas femininas.  

Como já referido, a questão de partida é a base de todo um projecto de investigação, a raiz de um 

processo de longo curso que exige trabalho de campo, conforme as dúvidas suscitadas aquando da 

sua elaboração. Segue-se então a formulação dos objectivos, que se querem depreendidos da 

questão inicial e preponderante, bem a das hipóteses, que podem ou não ser refutadas. 
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1.2 Objectivos 

Para que um qualquer projecto de investigação possa prosseguir, é fundamental identificar 

devidamente os seus objectivos. “É preciso expressar os objectivos com clareza para evitar possíveis 

desvios no processo de pesquisa; e tais objectivos devem ser possíveis de alcançar (…); são as 

orientações do estudo, e é preciso tê-los em mente durante todo o seu desenvolvimento. 

Evidentemente que os objectivos especificados devem ser congruentes entre si”. (Sampieri, Collado, 

e Lucio, 2006:35) 

É importante realçar que os objectivos em causa pretendem encaminhar os ângulos de pesquisa do 

tema em si, razão pela qual indiquei os seguintes: fazer o levantamento da forma de manifestação 

maioritária do jornalismo de lifestyle,; inquirir qual o registo jornalístico utilizado nesta génese 

jornalística e apreciar qual o estado do jornalismo de lifestyle em Portugal. 

O primeiro visa compreender, de uma forma mais ampla e generalista, as várias vertentes deste 

jornalismo existentes na sociedade portuguesa, sendo que um segundo objectivo procura aprofundar 

as características do mesmo através da análise de alguns artigos e seus recursos de escrita 

utilizados. O último vai incidir sobre o panorama nacional, no qual esta estirpe de jornalismo se 

desenvolve, tendo em conta uma análise mais concreta sobre a forma como o género vive ou 

sobrevive, perspectivando ainda sobre o seu futuro.  

 

 1.3 Hipóteses 

“ … um sistema de hipóteses permite esboçar uma representação gráfica da realidade em 

investigação. Não sendo meras abstracções da imaginação, as hipóteses revelam a dinâmica do 

fenómeno investigado destacada em diferentes focos.” (Bragaglia, 2005: 32)  

O fenómeno sob investigação remete todo ele para o conceito de jornalismo de lifestyle ou 

lifestyle journalism, presente ou não na sociedade nacional. Assim sendo, cinco hipóteses foram 

levantadas para poderem ou não ser aceites no decorrer deste trabalho. A primeira, e mais incisiva, 

foi levantada por forma a averiguar a existência do próprio conceito, isto é, “O jornalismo de lifestyle 

existe em Portugal”. As restantes procuram uma eventual definição do conceito em si, apoiando-se na 

afirmação de determinadas características que, por norma, não são identificadas no jornalismo dito 

tradicional. São elas: “O jornalismo de lifestyle foge aos parâmetros rígidos do jornalismo 

convencional”, “O lifestyle journalism não é tão efémero como o jornalismo convencional”, “O 

jornalismo de lifestyle vive de imagem” e finalmente “O jornalismo de lifestyle tem como mensagem, 

ao nível do conteúdo, o conceito de evasão”. Todas as hipóteses anunciadas apresentam-se 

relevantes numa óptica investigativa, uma vez que se assumem como pontos de interesse de um 

mesmo tema. 

1.4 Corpus 
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O trabalho em causa terá várias opções metodológicas muito por causa da fraca pesquisa 

bibliográfica existente. O conceito de jornalismo de lifestyle, apesar de existir como génese do 

jornalismo, foi pouco aprofundado até então, quer por teóricos quer por profissionais. Escassa é a 

bibliografia encontrada, especialmente em Portugal, que aborda a temática de uma forma ampla e 

que apresenta definições concisas sobre a mesma. Por esse mesmo motivo, uma definição mais 

explanatória será providenciada no decorrer deste trabalho, com recurso à opinião de alguns 

profissionais da área, aos quais serão feitas entrevistas idênticas, com guiões previamente 

estabelecidos. Dessas mesmas entrevistas serão obtidas informações diversas, pelo que justifica-se 

recorrer à triangulação de dados, conceito que se baseia numa “...utilização de várias fontes de 

informação sobre um mesmo objecto de conhecimento, com o propósito de contrastar a informação 

recolhida.” (Moreira, 2007: 61) Os entrevistados serão profissionais do jornalismo em causa – duas 

jornalista, Sandra Gato e Sandra Nobre, a primeira da Elle e a segunda freelancer de renome, bem 

como um fotógrafo, também ele freelancer, com colaborações em várias publicações de lifestyle. 

Destaque-se a importância de duas revistas femininas no meio de quatro “generalistas”. A razão 

prende-se com a existência, no seu interior, de secções exclusivamente dedicadas ao lifestyle 

journalism, ambas com nomes atraentes e estrangeiros, como Living, no caso da Elle, e Check-out, 

no caso da Happy Woman.  

Outra técnica a ser utilizada é a análise de conteúdos, tendo em conta os artigos que serão sujeitos a 

um maior aprofundamento, de modo a determinar os recursos estilísticos e a forma de escrita 

utilizada. Esta técnica pretende extrair dos artigos características que possam ser identificadas com o 

tipo de jornalismo em causa para, numa fase posterior, poderem fazer parte da sua eventual 

definição. Apesar de escassa, a pesquisa bibliográfica será o terceiro processo metodológico a 

utilizar, de modo a conseguir suportar toda a investigação com teoria plausível, algo essencial para, 

numa etapa ainda primária, conseguir estabelecer o estado de arte do conceito e a sua 

contextualização. Acrescente-se que uma das principais obras a serem analisadas é o livro Defining 

moments in journalism de Nancy J. Woodhull, bem como um autor da área, Folker Hanusch, que está 

a desbravar o campo teórico do conceito, ao mesmo tempo que a requisitar, via web, trabalhos sobre 

o mesmo.  

 

 

1.5 Problemática 

Os conceitos sujeitos a serem definidos neste trabalho são lifestyle journalism e magazine. A 

conceptualização do primeiro será feita com recurso a uma pesquisa bibliográfica diversa, mas que 

nem por isso aprofunda o tema. Consoante o que foi encontrado, será feito um cruzamento com a 

história do conceito e com as características que o compõem. Também serão tidas em conta todas as 

componentes que influenciam esta área de trabalho, como a publicidade e o entretenimento. Mais 

adiante, o mesmo será explicado em função daquilo que diferentes profissionais de área terão para 
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dizer. O outro conceito em análise deve-se ao facto de terem sido selecionadas, para análise, seis 

revistas diferentes, quase todas mensais, implicando a necessidade de explicar o termo “magazine”, 

tal é a forma que as mesmas adoptam. 

 

2. Enquadramento temático 

2.1 Conceptualização de Jornalismo de Lifestyle ou Lifestyle Journalism 

 

“The boundaries of journalism have been constantly eroded by new forms of media/journalism such as 

blogs, citizen journalism, gossip, lifestyle and tabloid journalism, multimedia journalism and public 

relations practitioners…” (Terzis, 2010: 20) 

O conceito de lifestyle journalism encontra-se pouco aprofundado. Quando teoricamente suportado,  

surgem diferentes versões do que o mesmo possa englobar, não sendo de todo um termo conciso. 

Muitos são os profissionais que o associam ao papel da mulher na respectiva área, dada a história 

ainda recente, e que vêm o próprio termo com cepticismo. Apesar de existirem autores que 

questionam a sua existência, é tido como uma variante do jornalismo tradicional, este que é 

percebido como “… uma forma de comunicação em sociedade”, cuja principal função é “…a de 

manter um sistema de vigilância e de controlo dos poderes”. (Sousa, 2001:13) Atendendo a esta 

simples definição, não é de todo congruente afirmar que o lifestyle journalism tenha uma função 

semelhante, entregue e sujeita aos poderes do jornalismo convencional, o também considerado 

quarto poder. Ainda assim, importa realçar uma outra diferença significativa, pois “É óbvio que o 

jornalismo não está unicamente relacionado com a vigilância dos agentes de poder. O jornalismo 

deve ser comunicação útil. Informar jornalisticamente falando, também significa noticiar sobre todos 

os acontecimentos, questões úteis e problemáticas socialmente relevantes, estejam ou não 

relacionados com a acção dos agentes de poder”. (Sousa, 2001:13) Como adiante se verá, a prática 

de lifestyle journalism ultrapassa a barreira das questões socialmente relevantes e a informação que 

difunde não é categorizada essencialmente como útil, uma vez que alguns autores associam o 

amadurecimento do conceito como uma resposta à crescente necessidade de desenvolvimento do 

entretenimento no mundo noticioso. 

Tendo em conta o jornalismo habitual que marca presença nas sociedades modernas, é preciso 

realçar que o lifestyle journalism manifesta diferenças significativas, razão pela qual existe todo um 

interesse em conhecer as ideias que são debatidas em torno do mesmo. De forma a bem explicitá-lo, 

importa pois, numa primeira etapa, procurar consenso dentro das suas fronteiras. Folker Hanush, 

antigo jornalista e agora professor nas áreas de jornalismo e comunicação na University of the 

Sunshine Coast, na Austrália, associa este tipo de jornalismo a uma vertente orientada para o 

consumo que tem vindo a marcar presença no terreno das hard-news nos últimos vinte anos. Nas 
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palavras do mesmo “The past two decades or so have seen an exponential rise in consumer-oriented 

journalistic output outside the traditional hard news arena”. (Hanush, 2010 (in 

share2shine.com/2010/04/26/lifestyle-journalism/) No mesmo sítio online, o autor afirma que 

“Increasingly, it seems that newspapers and broadcast news spend less time on hard news, but 

provide their audiences with more soft-news content, much of which has become known as lifestyle 

journalism”. Esta citação distingue de imediato uma das principais características do conceito, isto é, 

a predominância das soft news. Nesse sentido importa conhecer o que separa estas últimas das hard 

news, trabalhadas tradicionalmente no jornalismo convencional. Assim sendo, é possível afirmar que 

as histórias noticiosas são passíveis de se dividirem nos dois formatos já referidos, sendo que as 

hard news são aquelas que “…generally refers to up-to-the-minute news and events that are reported 

immediately…”, enquanto que as soft news são tidas como “…background information or human-

interest stories”. (Media Awareness Network, sd, in www.media-

awareness.ca/english/resources/special_initiatives/toolkit_resources/backgrounders/news_difference.

cfm)  

Então, se o lifestyle journalism aposta em soft news, histórias de interesse humano e de maior 

aprofundamento e, por oposição às hard news, não tão momentâneas ou efémeras, em que consiste 

precisamente? Folker Hanusch considera que este tipo de jornalismo envolve áreas tão distintas, 

como semelhantes, como o jornalismo de viagens, o entretenimento, a comida, a música, a arte, o 

estilo de vida e, claro está, as “…human interest stories…”. (Hanush, 2010 in 

share2shine.com/2010/04/26/lifestyle-journalism/) Já Margaret Zainey, que no seu sítio online se 

intitula de jornalista freelancer, estilista fotográfica, produtora, entre demais funções que exerce, 

assume-se praticante de lifestyle journalist, o qual considera compreender as seguintes áreas: 

interiores e arquitectura, arte, comida e entretenimento, jardinagem, moda e viagens. Ambos os 

autores e jornalistas referem quase a totalidade das mesmas áreas, no entanto importa ainda 

conhecer mais “opiniões” que permitam alargar o ângulo de análise. De acordo com Nalini Rajan, que 

faz uma análise do jornalismo Hindu em Practising journalism: values, constraints, implications, “In big 

newspapers, a new stream of journalism (…) is gaining momentum. This involves leading names, 

politics and the bureaucracy, and focuses on topics like beauty, sex, love affairs, titillating behind the 

scenes political events, expensive clothes, costly ornaments, the latest fashion trendsetters, the 

world’s best hotels and so on”. (Rajan, 2005:58 e 59) Considerando a afirmação apresentada, apesar 

de retratar uma realidade específica, é possível depreender a existência de mais áreas cobertas pelo 

lifestyle journalism, como a beleza, o sexo, os romances, as roupas e até os hotéis, uma das 

categorias em destaque neste trabalho.  

Ainda assim, é de elevado interesse tecer uma outra consideração sobre o termo, em volta de uma 

valiosa realidade que coexiste com a sua prática e consequente consumo. Uma outra citação reflecte 

um paradoxo relevante no mundo deste tipo de jornalismo:  

“Lifestyle journalism embraces a number of dominant themes connecting fashion and interiors, 

food and health, life and work. Journalism in magazines such as Red and Living etc covers 
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everything from the food we eat to the way our homes should look to the way we should 

dress”. (Gale e Kaur, 2002:159)  

É possível compreender, uma vez mais, o paralelo existente entre lifestyle journalism e consumo, até 

porque esta forma de jornalismo aborda áreas que invariavelmente estão associadas ao estilo de vida 

quer individual quer colectivo, presenteando os seus leitores com alternativas diversificadas que 

podem ser adquiridas monetariamente ao nível de interiores, moda, comida e saúde, ou seja, 

variantes da vida e seu estilo em geral. Já Caroline Andrew, em Accounting for culture: thinking 

through cultural citizenship, aborda um lifestyle journalism orientado para áreas de satisfação pessoal, 

dando-lhe uma nova roupagem, um estigma mais individualista:  

“Coverage of local social elites has been gradually (if not totally) absorbed within a cultural 

journalism. Coverage of the worlds of amateur hobbydom (…) has been partially displaced by 

a lifestyle journalism centred on the individualistic arts of self-fulfillment (like cooking and 

fitness)”. (Andrew, 2005: 193) 

A par e passo com as características anunciadas que contribuem para definir o conceito, torna-se 

importante realçar o factor publicidade. Se na verdade, lifestyle journalism joga com o poder de 

orientar o leitor, tido agora como consumidor, no sentido de se vestir ou decorar a casa de uma 

determinada forma, a publicidade ganha então real destaque na materialização da sua função. 

Considerando os interesses comerciais existentes em todo o domínio jornalístico, é estabelecida uma 

estreita relação entre esta variante de jornalismo e publicitários, uma vez que a noção consumista 

encontra-se inerente ao próprio conceito. Mas não é só a publicidade que merece atenção. Na 

verdade, esta encontra-se também associada ao entretenimento que é produzido e procurado pelos 

leitores, mediante as histórias de lifestyle journalism. Contrariamente ao jornalismo convencional, este 

apela ao interesse e não à real necessidade de informação, levando para a ribalta o termo 

infotainment:  

Journalism can entertain even when it aspires merely to inform. Reviews and journalistic 

essays, sports journalism, journalism about lifestyle, travel and the doings of celebrities – all 

present useful information, but all are consumed for pleasure rather than necessity. They may 

educate, in so far as they teach us things about art, culture, science, and so on. (…) But 

above all they entertain. They are, in short, infotainment”. (Burgh, 2005: 38)  

Neste sentido, é fundamental adiantar a noção de que o crescimento do lifestyle journalism é visto 

como uma necessidade em desenvolvimento que visa estimular o entretenimento e a recriação no 

mundo noticioso, este que por sua vez procura alternativas diversificadas que se adeqúem às 

sociedades actuais: “…the intense journalistic interest in lifestyle and leisure, all reflect the increased 

dedication to entertainment and recreation of all news media, whether broadsheet, mid-market or 

tabloid”. (Burgh, 2005: 38)  
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Mas a função de entreter nem sempre é bem vista, dado que o termo encontra-se desassociado das 

regras comuns do jornalismo rígido, maioritariamente praticado nos dias de hoje. Existem autores que 

condenam esta função de entreter leitores, ouvintes ou até mesmo telespectadores, uma vez que 

consideram que tal reflecte uma mudança negativa nos meios de comunicação outrora apelidados de 

sérios. Tal é o caso de Stuart Allan em Journalism: critical issues, obra onde defende que: 

Broadsheet newspapers, customarily described as “quality” and “serious” journals of record, 

are now constantly revamped to make themselves brighter, livelier, less “stuffily” formal in 

style, and more populist in their approach to news values. (…) Many critics of this trend have 

represented it as regrettable move towards a soft, consumerist “lifestyle journalism” among 

the broadsheets or, worse, as evidence of a wholesale “tabloidization” of newspapers 

irrespective of their size, format and editorial ethos (Franklin 1997)”. (Allan, 2005:128 e 127)  

Não obstante, os diferentes meios de comunicação podem, por sua vez, considerar que o lifestyle 

journalism se manifesta como uma evolução natural do processo noticioso. Em função desta teoria 

revelo uma notícia do jornal inglês Guardian publicada em 2006, ano em que a conhecida agência 

Reuters admitiu começar a trabalhar com conteúdos da área. A decisão foi fundamentada tendo em 

conta clientes em constante mutação que procuravam e necessitavam cada vez mais de notícias 

desta estirpe, sendo o entretenimento e a presença de mais imagens uma demanda. O “novo” serviço 

foi baptizado com o nome Life que, segundo a mesma notícia, “…will cater to growing demand from 

newspapers, magazines and online clients for entertainment, leisure, lifestyle, food, music, arts, 

human interest and health stories”. (Brook, 2006 in 

www.guardian.co.uk/media/2006/jun/01/reuters.pressandpublishing).	  

A procura pelo entretenimento espelhada nas notícias e histórias associadas a conteúdos de lifestyle 

remete ainda para um outro conceito, baseado no conselho, na ajuda e até na orientação pessoal, 

pois: 

“Such a kind of service journalism is partly a recreation to the demand for greater individual 

autonomy, it gives prominence to consumer news and “news-you-can-use items”. (…) The 

materialization of infotainment news and lifestyle journalism exemplifies this trend toward a 

blending of information with advice and guidance as well as with entertainment and 

relaxation.” (Berkowitz, 2010: 39 e 40)  

A variante jornalística em causa pode então ser considerada como jornalismo de serviço, pois presta 

informação que pode ser utilizada num quotidiano comum. A expressão “news-you-can-use” dá outra 

vida à utilidade da informação, no entanto, tal como já foi abordado neste trabalho, não se tratam de 

informações socialmente relevantes que possam vir a ter um impacto na vida política ou económica 

de um qualquer cidadão. Uma vez mais, insiste-se no poder do entretenimento, justificando dessa 

forma que a prática de lifestyle journalism, mediante uma caracterização pessoal, serve as 

necessidades dos seus consumidores numa perspectiva mais recreativa. Complementando o 
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jornalismo convencional, aposta em mostrar ao leitor, ouvinte ou telespectador, aquilo que de melhor 

existe ao redor do mesmo.  

Como não poderia deixar de ser, dadas as características já indicadas, o lifestyle journalism vive de 

boas imagens, uma vez que potencia o sentimento de desejo e de posse daquilo que apresenta. O 

papel da publicidade, inerente à profissão, concilia-se com a boa apresentação dos diversos produtos 

que o mesmo retrata nas áreas já abordadas, criando a necessidade de disponibilizar, de uma forma 

constante, fotografias tiradas por profissionais que possam orientar o sentido do escape e da evasão. 

A verdade é que “In this kind of publications the role of photography cannot be underestimated…”. 

(Gale e Kaur, 2002:159) 

 

2.2 Lifestyle Journalism – Um pouco de história 

 

Abordar o conceito de lifestyle journalism implica, de alguma forma, falar um pouco da sua evolução 

ao longo dos tempos. Como já foi aqui referido, o termo será aprofundado e a realidade portuguesa 

será conhecida mais adiante neste trabalho, através da recolha de algumas entrevistas a 

profissionais no domínio jornalístico. Assim sendo, os factos históricos que serão agora explanados 

compreendem uma realidade internacional, essencialmente norte-americana, escolhida por contribuir 

para uma análise mais generalista e compreensiva das mudanças que foram ocorrendo no seio do 

jornalismo.  

A primeira ideia a reter, fundamental e precisa para toda a linha lógica da evolução do conceito, é a 

de que noutros tempos as secções semelhantes às de lifestyle que actualmente existem, sobretudo 

em revistas, eram denominadas de “women’s sections”. Estas correspondiam à única forma possível 

de as mulheres singrarem no meio profissional: “…what are today called “Lifestyle Sections” were 

once the only place where women could prove themselves as journalists”. (Mills, 1988: 378) Mal 

consideradas pela comunidade jornalística, os seus conteúdos eram tidos como “dullness and wafer-

thin substance”, reportando para temas fúteis, sem real interesse para a sociedade em geral. 

(Woodhull, 1998:70) Apesar disso, a grande oportunidade para as secções das mulheres surgiu numa 

fase pós segunda guerra mundial, uma vez que o negócio do jornalismo impresso cresceu a par e 

passo com a publicidade que agora encontrava suporte nas suas histórias: “Editors and writers for 

women’s sections produced the stories to fill the added pages created by the increases in 

advertising”.(Woodhull, 1998:70) Acrescente-se ainda que a quantidade evolutiva das histórias nem 

sempre correspondia à sua qualidade, assistindo-se muitas vezes à cópia fiel de presses releases, 

muito por causa da pressa em encher páginas, e à existência de “benefícios” oriundos, claro está, da 

publicidade.  
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No entanto, é na década de 1960 que os conteúdos noticiosos inseridos nestas secções começam a 

alterar-se com a chegada de novas editoras. “By the mid-60s, frivolous society coverage was fading. 

A new breed of women’s editors was on the scene at many newspapers…”; altura em que também se 

assiste à permanência de uma dupla divisão das respectivas secções, isto é, “There was still a 

division between two kinds of women’s sections in the late 60s. One embraced the so-called American 

dream (…); the other perceived its readers as part of the real world, curious about whatever made it 

go round”. (Woodhull, 1998: 71 e 72) De facto, o afamado “sonho Americano” não era de todo 

correspondido pelos jornais da época, razão pela qual se tornou uma das responsabilidades das 

secções femininas, estas que agora assumiam o compromisso de satisfazer a curiosidade dos seus 

leitores, função que, mais tarde, também ficaria a cargo das secções ditas generalistas. (Woodhull, 

1998: 72 e 73) Refira-se que é nesta época que as editoras femininas decidem separar, tal como o 

Estado da Igreja, a publicidade das questões editoriais, recusando, dessa forma, qualquer tipo de 

vantagens publicitárias e concentrando-se, consequentemente, em histórias de maior qualidade e real 

valor. 

Com a chegada da década de 1970 assiste-se à revolução feminina que veio permitir sérias 

mudanças nas referidas secções. Deixando a futilidade de lado, estas começaram a perspectivar as 

mulheres como leitoras e participantes, e a considerá-las como indivíduos válidos para escolherem 

aquilo que de interesse quereriam conhecer. “New women’s lifestyle sections respected women as 

readers and as participants in the world, even its seamier sides. Newspapers came to these views at 

various speeds”. (Woodhull, 1998: 73) As secções começaram então a ser preenchidas por histórias 

mais profundas, consideradas até mesmo de “brilhantes”, retratando diversos temas. Acrescente-se 

que ainda na década de 1970: 

“Lifestyle journalism had come so far, yet such sections, whatever they were called, began to 

falter here and there in the mid-1970s for want of fresh voices. (…) Creative news-trained men 

and women merged the newcomers with the old-timers. More exciting reading about the world 

in which readers lived was around the corner”. (Woodhull, 1998: 74).  

Mediante esta realidade importa salientar o papel do jornal Washington Post que, nas décadas de 

1970 e 1980, apostou nas secções de lifestyle, dando-lhes uma era de ouro. Nelas seriam 

destacadas histórias que envolviam a singular mistura de um jornalismo autentico e sério com uma 

versão mais light. A dimensão humana era retratada, até mesmo nas histórias à base de hard news, e 

o jornalismo literário chegava a ser utilizado como recurso à caracterização das mais diversas 

personagens. (Woodhull, 1998: 74) Já nos anos 90, destaca-se o surgimento de várias secções de 

lifestyle sem razão aparente, assim refere o mesmo autor, sendo que aquelas que outrora existiram, 

nos anos 1960, 1970 e 1980, tinham a particularidade de serem editadas por mulheres que detinham 

paixão por esse mesmo trabalho. 

Nos anos seguintes depressa se assistiu à passagem do lifestyle journalism para conteúdos 

televisivos, traduzindo uma natural evolução do conceito:  
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“New structures in all walks of life are growing around us, and this has produced a great 

amount of frustration and anxiety and extraordinarily high stress levels. Lifestyle editors can 

sort through this for readers, and they can do the same with new media. Today, lifestyle 

sections include a walk-through of television programs; tomorrow, they must weave readers 

through all electronic media”. (Woodhull, 1998: 75)  

Em Portugal o género encontra-se mais difundido que outras minorias jornalísticas, como no caso do 

jornalismo literário, porém os alicerces que o sustêm acabam por se manifestar duvidosos, uma vez 

que a realidade nacional do lifestyle journalism remete a sua presença para revistas e não para 

jornais cuja circulação apresenta-se mais massificada, assumindo-se, por isso mesmo, como uma 

variante de jornalismo destinada não às massas, mas assim a nichos de leitores e audiências. 

Acrescente-se que, numa perspectiva futura, serão obtidas respostas a uma pergunta singular: Tendo 

em conta o panorama da crise mediática em Portugal e seus jornais impressos, poderá o lifestyle 

journalism significar o futuro da imprensa? Mais adiante veremos as respostas seleccionadas. 

 

2.3 Conceptualização de Magazine 

O conceito de magazine necessita de ser explorado por estar intimamente conectado com a prática 

de lifestyle journalism. Considerando as diferentes áreas que esta variante jornalística engloba, em 

conjunto com as características que tão bem a distinguem, é preciso ponderar qual o formato 

impresso, tendo em conta a imprensa escrita, que melhor se adequa ao seu estilo. A variante em 

causa aposta em histórias baseadas em soft news, de conteúdo aprazível, que visam 

maioritariamente o entretenimento em detrimento da utilidade da informação. Ora, é bem sabido e 

compreendido que a periocidade de um qualquer jornal coloca em causa a durabilidade das notícias, 

principalmente quando se trata de um jornal diário. Assim sendo, as notícias que correspondem ao 

conceito de lifestyle não podem, ou não devem, encontrar-se num jornal diário, uma vez que o 

objectivo de entreter e proporcionar momentos de lazer escasseia-se demasiado depressa. Por essa 

razão, o termo magazine torna-se fundamental para compreender a temática deste trabalho.  

Numa perspectiva histórica, refira-se o magazine Field como um dos primeiros a aparecer no 

mercado britânico, em 1853, tido como um “hobby magazine”. Mais se seguiram, sobretudo com o 

contributo da expansão da publicidade, esta que potenciou uma determinada manipulação entre 

produto vendido e aquele publicado. Saltando para a década de 1960, regista-se a altura em que os 

magazines começam a registar um declínio, devido do aparecimento e consequente desenvolvimento 

da televisão. Porém, “With the growing affluence of readers and the emergence of an identifiable 

youth culture, new specialist periodicals emerged to define magazine journalism in terms of 

narrowcasting”. (Keeble, 2005: 12) Com o surgimento, em 1986, do magazine Arena, nasceu uma 

nova geração, pautada pela presença de revistas como Loaded (1994), Maxim (1995) e o magazine 

para homens FHM (1994). “Influenced as much by market-oriented lifestyle journalism of the 1990s as 

by gonzo journalism of the likes of Hunter S. Thompson and the continuing trend towards irony in 
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contemporary journalism, they have been variously interpreted as providing a reaction to feminism, a 

bastion of newly acceptable sexism or part of an increasing crisis in masculinity”. (Keeble, 2005: 12) 

Ainda antes de se proceder para uma análise mais complexa sobre o magazine, importa fazer uma 

curta referência a números da realidade britânica, que contribuem para evidenciar a presença 

massiva dos magazines nas sociedades actuais. Atendendo ao ano de 2006, foram publicados um 

total de 8,558 magazines, de entre os quais 3,445 eram considerados “consumer magazines”. 

(Whittaker, :2) Estes dados representaram na época um crescimento de 21 por cento desde 1993. 

Numa primeira etapa de definição, é fundamental estabelecer um paralelo peculiar entre lifestyle 

journalism e magazine. Se, como já se viu, lifestyle journalism esteve desde muito cedo associado ao 

papel da mulher no mundo jornalístico, também o conceito agora em análise é maioritariamente 

associado a revistas femininas. No entanto, importa perceber que “…consumer magazine market 

includes a majority of publications not targeted at women and is too importante to dismiss. Consumer 

magazines, according to the Periodical Publishers Association (PPA), are those that provide leisure-

time information and entertainment”. (McKay, :5) De acordo com esta citação, e tendo em conta o 

termo magazine como género jornalístico, é possível afirmar que este define-se como uma 

“Publicação periódica, geralmente ilustrada, que trata dos mais variados assuntos”. (in 

http://www.priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=magazine) Também pode ser considerado um 

exemplo de “…periodical press”. (Gupta, 2002 : 130) Por norma, encontra-se dividido em duas 

categorias; uma primeira destinada aos consumidores em geral, enquanto a segunda foca-se em 

“business titles”, ou seja, “…consumer and specialised business titles, the latter once referred to as 

trade magazines but more often known as business-to-business, or B2B”. (Whittaker, 2008: 2) Os 

magazines destinados aos consumidores acabam por estar disponíveis num maior número de locais, 

dada a circulação mais vasta, o que não acontece com os magazines B2B, que apresentam-se 

manifestamente mais restritos. Ainda assim acresenta-se que “…there is place for all kinds of 

magazines; general interest magazines, speciality magazines, newsmagazines, house magazines, 

etc”. (Gupta, 2002: 130) 

Importa pois, conhecer a definição de magazine journalism para se prosseguir correctamente com a 

análise do conceito, este que até “…early 1970s, there was no formal route into magazine journalism 

at all”. (McKay, 1998: 15) Assim sendo, é preciso indicar que este é bastante diferente do jornalismo 

em si, praticado essencialmente nos jornais. Magazine journalism procura dar enfoque e espaço de 

noticiabilidade a eventos contemporâneos, sendo-lhe concedido o papel de interpretar e analisar as 

diferentes tendências existentes. Com uma periocidade e um deadline diferente dos habituais jornais, 

estas revistas ganham valor por não serem tão descartáveis, por misturarem o lazer com informação 

viável e por permitirem uma maior descontracção aos seus leitores, muito por causa das ricas 

imagens que concentram.  

“Comparatively free from the deadline rush of the daily press, magazines are in a position to 

add a bit of background, researched effort and back reference to the contemporary events. 
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With a more durable cover and stiched pages, magazines are not ephemeral things, to flipped 

over and cast aside”. (Gupta, 2002: 130)  

A mesma variante é responsável por recolher e publicar um conjunto vasto de reportagens de 

investigação, a par e passo com histórias de real interesse humano.  

Uma das razões apontadas para o sucesso dos magazines corresponde à sua função lúdica, mas 

não só. Num mesmo meio de comunicação os leitores encontram informação e entretenimento, duas 

características associadas à prática do lifestyle journalism. Os seus conteúdos são diversificados e 

podem incluir até os temas mais peculiares, como “…how to choose a best man (Stag and Groom), 

the best place to go to learn windsurfing (Windsurfer Magazine) or which way women will vote in the 

2005 General Election (New Stateswoman…” (McKay, 2008: 2) Existe todo o tipo de magazines, e 

neles encontram-se os mais diversos temas pertencentes a áreas tão ambíguas como aquelas 

explicadas aquando da conceptualização de lifestyle journalism. De facto, esta variedade remete para 

uma realidade surpreendente, uma vez que os magazines compreendem determinados interesses, 

actuando como substitutos do círculo social de diferentes leitores, chegando mesmo a tornar-se numa 

actividade a ser partilhada entre grupos sociais. Mediante esta conclusão, importa apresentar a 

citação de Jane Red, antiga editora da revista Woman, que, na obra The magazines handbook, 

explica “A magazine is like a club. Its first function is to provide readers with a comfortable sense of 

community and pride in their identity (Windship 1987: 7)”. Admitindo esta vantagem, acrescenta-se 

que o magazine é potenciado ao nível do mercado, uma vez que facilmente se adequa a 

determinados e variados tipos de nichos, ao contrário das publicações mais generalistas, pois “They 

can profitably produce publications for quite small groups of people whose shared interest may be as 

obscure as smoking cigars (Cigar Afficionado) or keeping carp (Koi Carp)”. (McKay, : 2)  

Mas que tipo de conteúdos pode um magazine apresentar? De acordo com Jason Whitaker em 

Magazine Production, os magazines que correspondem à categoria “consumer” são preenchidos por 

temáticas relacionadas com o lifestyle. Nesse sentido, os conteúdos ficam abrangidos por diferentes 

categorias como saúde e fitness, moda e beleza, hobbies e lazer, relações e sexo, casas e jardins, 

comida, viagens, família e artes. Destaque para a categoria das viagens que é assim descrita:  

“…travel features can consist of those that offer specific guidance on visiting places 

(accommodation, things to do and so on), and ones that focus more on telling a narrative 

about writer’s visit to a particular place or, increasingly, focusing on an aspect of the travel 

industry”. (Whittaker, 2008: 87)  

Se a variante de lifestyle journalism oferece um serviço de orientação e aconselhamento face a estas 

diferentes áreas, fica claro que também o magazine acolhe esta necessidade. Tendo em conta as 

tipologias de conteúdos que o preenchem, é fácil determinar que o magazine manifesta-se como um 

bom meio de comunicação social ou um bom suporte para a prática desta variante jornalística. Ainda 

assim, e par com estas categorias, sobressai a secção associada à opinião e ao comentário, também 

muito presente em magazines, e cada vez mais um fenómeno acolhido por diversos meios de 
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comunicação. Estas mesmas secções podem ganhar a forma de colunas ou até mesmo aquela de 

peças comentadas e, à parte desta tipologia, denota-se a presença de testes feitos a distintos 

produtos, sobretudo na área da beleza. O processo é simples, a jornalista ou o jornalista recebe os 

produtos gratuitamente e testam a sua eficácia para depois a descrever em páginas dedicadas ao 

assunto. Tal realidade assiste-se maioritariamente nas revistas femininas, atendendo à situação 

mediática portuguesa. 

 Assim, e num tom de conclusão, torna-se plausível referir que as magazines perspectivam os seus 

leitores não como cidadãos, como acontece com um jornal diário que oferece as novidades das 

realidades económicas e sociais, mas sim como consumidores numa sociedade toda ela capitalista. A 

ideia final reforça então a forte relação existente entre magazine e lifestyle journalism 

 

3. Análise de Conteúdo 

3.1 Análise do Jornalismo de Lifestyle em Portugal 

3.1.1 Os entrevistados 

Para melhor compreender a realidade desta variante de jornalismo no seio nacional, tendo em conta 

a falta de bibliografia passíveis de corroborar qualquer teoria, procedeu-se à realização de três 

entrevistas distintas, a profissionais da área. Assim sendo, foram entrevistadas duas jornalistas, 

Sandra Gato, da Elle Magazine, e Sandra Nobre, profissional experiente na área e, actualmente, 

freelancer, bem como Paulo Barata, fotógrafo freelancer, com cerca de 15 anos de actividade 

exercida. A selecção teve por base o enfoque de cada profissional. Enquanto Sandra Gato poderá 

explanar, de melhor forma, o lifestyle em Portugal presente nas revistas de âmbito feminino, Sandra 

Nobre irá fazer um contexto geral do mesmo, dada a experiência multifacetada. Ainda assim, não 

seria congruente deixar de lado um fotógrafo, até porque, como veremos, a imagem é uma grande 

percentagem do produto final associado ao lifestyle. 

 

3.1.2 As conclusões 

Sandra Nobre é jornalista desde 1995. Passou pela rádio e pela televisão, bem como por agências de 

notícias. Foi freelancer, tendo colaborado em quase todas as revistas no mercado em questão – 

Vogue, Elle, Máxima e DNA (suplemento do Diário de Notícias), com o qual trabalhou durante cerca 

de sete anos, entre outras. Foi editora-adjunta da secção “Cidades”, no Diário de Notícias, e esteve 

no Sol durante cinco anos, como coordenadora executiva do Essencial durante um ano, para ser, 

depois, editora da Feel It, cargo que abandonou há relativamente pouco tempo. Actualmente é 

freelancer. Quando questionada sobre o jornalismo de lifestyle em Portugal, a mesma defende que 

começa a existir, cada vez mais, profissionais especializados na área em questão - se é a que 



Boas	  Notícias	  –	  Um	  retrato	  de	  Jornalismo	  de	  Lifestyle	  em	  Portugal	  /	  Ana	  Cristina	  Marques	  

15	  

	  

mesma existe - e que os respectivos conteúdos vivem sobretudo em revistas e não em jornais. “É 

uma área mais abordada em revistas do que em jornais. Nos outros meios, como na televisão ou na 

rádio, não há tanta especialização. Na rádio não há lugar para esse tipo de notícias. Os jornais são 

associados a notícias mais duras e aquelas mais light são empurradas para os suplementos e para 

as revistas. Os jornais diários, além dos suplementos que em alguns casos são semanais, e porque 

as pessoas têm a necessidade de ter opções de fim de semana, têm ainda, nas suas páginas online, 

notícias desse tipo.”. De facto, a jornalista argumenta que o lifestyle exige tempo, além de meios 

financeiros que se têm provado, até à data, insuficientes. O tempo é escasso, dada a realidade que 

se vive dentro das redacções, cada vez mais curtas, isto é, com menos pessoal operativo. Tal 

condiciona a vertente humana, para a qual também contribui a mentalidade existente. Ainda assim, 

importa referir que o lifestyle sofre de um determinado tipo preconceito dentro do mundo do 

jornalismo em si – “Há preconceitos em determinadas áreas do jornalismo”. E que preconceitos são 

esses? A resposta não podia ser mais clara: “Acham que os jornalistas andam sempre a passear ao 

invés de trabalhar. Muitas vezes, os assuntos de lifestyle são considerados as borlas da redacção, ou 

seja, os prémios de consolação para os jornalistas de outras áreas. Há essa falta de clareza e até de 

objectividade no tratamento do assunto”. 

Já Paulo Barata, profissional que iniciou a sua carreira no jornalismo regional, apesar de, tal como 

indica actualmente, ser o jornalismo de lifestyle a corresponder a 90 por cento do seu trabalho 

(incluindo as revistas Evasões e Volta ao Mundo), garante que esta variante, sobretudo na área na 

gastronomia, na qual se encontra mais envolvido, está a despontar. Até porque, na sua óptica, estão 

a aparecer cada vez mais food writers (como, por exemplo, Miguel Pires, o blogger de “Mesa 

Marcada”). Nessa óptica, o fotógrafo aborda, desde logo, os mercados deste jornalismo que estão 

mais ou menos em voga – “Está a surgir uma imprensa especializada. Diria mais na gastronomia do 

que nas outras áreas. Envolve um mundo enorme – é um nunca mais acabar do assunto, desde os 

chefs aos produtos. Há pano para mangas. O jornalismo de viagens está mais estagnado. Vão 

continuar a existir viagens, mas não sei se os grandes grupos estão disponíveis para investir”. 

A incapacidade financeira reflecte-se, por sua vez, na qualidade do trabalho. Segundo a jornalista 

Sandra Nobre, o lifestyle é um jornalismo de sensações, no qual existe, quase como que uma 

obrigatoriedade, a necessidade de transmitir experiências já vividas. Tal, condiciona as escolhas 

editoriais. Nem sempre é fácil enviar um jornalista para experimentar determinado hotel ou spa, e, 

dessa forma, o órgão encontra-se sujeito aos convites que recebe, o que limita a sua liberdade de 

escolha. Seguindo esta lógica de pensamento, surge uma outra condicionante – “Há um outro 

problema, do ponto de vista de quem convida. A questão é que, quando se trabalha em lifestyle, o 

facto de marcarem uma press trip, na qual vão todos aos mesmo tempo, acontece que que na 

semana ou no mês a seguir os poucos meios que existem estão todos a trabalhar os mesmos temas, 

ao mesmo tempo. Imediatamente a seguir, o assunto morre. Parece que andamos sempre em 

excursão. E andamos. A abordagem é igual em todos os sítios ou poucas vezes é diferenciada”. 

Como solução, a jornalista sugere uma prática diferente, como convites individualizados, admitindo, 
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ao mesmo tempo, que existe muito trabalho pela frente. Também Sandra Gato, que iniciou a sua 

carreira na Cosmopolitan, para, depois, contribuir na fundação da Elle, onde se encontra desde 

então, aborda a questão do fraco investimento feito neste tipo de jornalismo. Para ela, a única 

diferença existente entre o lifestyle praticado cá dentro e aquele feito fora de portas reside no facto de 

não existirem meios económicos e humanos suficientes, o que, por sua vez, traz um outro tipo de 

consequências – “A única diferença que poderá haver no jornalismo de lifestyle português, em 

comparação com aquele praticado noutros países, é o facto de, muitas vezes, não haver meios 

(económicos e humanos) para que os jornalistas se desloquem a todos os locais sobre os quais 

escrevem o que, necessariamente, condiciona a escrita. Além disso, por se tratar de um meio tão 

pequeno, há um certo pudor em escrever exactamente o que se pensa (principalmente quando não é 

positivo)”. 

Mas em que consiste, então, o jornalismo de lifestyle? Sandra Nobre, refere que o mesmo está 

associado a diversas temáticas, como moda, hotéis, viagens, spas, gastronomia, novos espaços de 

consumo e até programas de noite. Basicamente, “...tudo o que é uma tendência é lifestyle”. Tendo 

em conta a Elle e a sua secção de lifestyle, Living, os temas escolhidos, quer sejam viagens, 

decoração ou notícias soltas, têm de obedecer à linha editorial do órgão. Tal pressupõe, por exemplo, 

espaços novos e trendy ou que estejam, uma vez mais, na moda. Mas, neste caso, importa salientar 

que as revistas femininas, segundo Sandra Gato, dão pouco destaque à área. E porquê? “Nas 

revistas femininas, até por uma questão de espaço editorial, a secção de lifestyle nunca é muito 

desenvolvida ou aprofundada. Frequentemente damos a informação necessária para “abrir o apetite 

da leitora” e meios para ela possa procurar mais informação, se desejar. Ao contrário das revistas de 

viagens, que têm várias páginas para falar sobre uma cidade, por exemplo, nas revistas femininas o 

espaço útil de escrita é muito mais reduzido, o que exige um grande esforço de síntese, no sentido de 

dar à leitora o que ela precisa. Penso que neste ponto as revistas femininas aproximam-se daquelas 

de viagens. Afastam-se quando tentam chegar ao respectivo público-alvo: uma revista feminina mais 

vocacionada para mães e donas-de-casa, obviamente incluirá mais destinos familiares ou infantis do 

que uma revista destinada a mulheres trendy, de carreira, como é o caso das leitoras da Elle”.  

Face à forma como os respectivos conteúdos são trabalhados, Sandra Nobre afirma que, 

independentemente das regras ou limitações que possam existir, o importante é ter em conta a 

captação da atenção do leitor, espectador ou ouvinte. “Isso, às vezes, não passa por dizer onde é 

que foi ou como é que foi, mas sim por se dar uma determinada imagem que faça com que as 

pessoas fiquem presas àquela notícia. Daí, o jornalismo literário.”. No entanto, importa salientar que, 

de acordo com a opinião desta profissional, existem dois tipos de tratamento dos assuntos. Se, por 

um lado, existe o press release, com o qual o jornalista passa uma mensagem sem nunca ter saído 

da redacção, por outro há aqueles que experimentam verdadeiramente. Ainda assim, e ainda no 

âmbito das press trips, o que acontece muitas vezes é que os jornalistas são convidados a 

experimentar  - “Tudo aquilo que se experimenta, porque é disso que se trata, de experimentar e de 

transmitir essas sensações aos leitores, são oferecidas. A partir daí, é um jornalismo um pouco 
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desfigurado da sua essência. É como o crítico gastronómico que é convidado para ir ao restaurante – 

não está a fazer o seu trabalho nas condições ideais”. Às vezes, essa fronteira não é bem definida e, 

se de facto o jornalista for bom naquilo que está a conceber, o leitor pode nem se aperceber-se da 

“falsidade” da mensagem. Sandra admite que, quando tal acontece, não se está a ser verdadeiro 

para com o leitor, o que remete os profissionais da área para a mesma questão da falta de recursos 

financeiros e humanos. Um autêntico círculo vicioso.  

E quanto à linguagem? Nesse campo, entra-se facilmente no dilema da subjectividade. Existe ou 

não? É permitida ou não? Sandra Nobre afirma que sim, que existe subjectividade e que esta advém 

de duas situações distintas – a falta de termos de comparação e a falta de experiência dos jornalistas, 

dado que a área é recente e ainda não tem as suas fronteiras correctamente definidas: “O lifestyle, 

em si e assim catalogado, é recente. A muitas pessoas faltam-lhes as tais referências. E, como não 

as têm, acabam sempre por dar uma opinião. O facto de uma pessoa escrever sempre na primeira 

pessoa tem que ver com critérios editoriais – há meios que querem que falemos na primeira pessoa, 

outros não, e até há até aqueles que falam na terceira, como se o “eu” fossemos nós todos. É tudo 

muito estranho. Há muita subjectividade porque as pessoas dão a opinião em relação àquela 

experiência e, depois, como as regras ainda não estão bem definidas, porque não há comparações, é 

quase como se tudo fosse permitido”. O mesmo acontece com a excessiva adjectivação, como 

resultado da fraca existência de jornalistas especializados e, também, da falta de referências de cada 

um. Sandra Gato aborda as mesmas questões. Afirma que o lifestyle é capaz de “transportar” o seu 

leitor para um lugar que lhe encante, sejam hotéis, spas ou restaurantes, entre outros, e que tal 

necessita de ser descritivo, ainda que sem excessos – “Além do rigor informativo que deve existir em 

todos os tipos de jornalismo, o de lifestyle tem a particularidade de ter de “transportar” os leitores para 

os locais referidos. Os adjectivos e figuras de estilo usadas têm de seduzir o leitor e querer levá-lo 

lá... Carga descritiva, sim, mas sem exageros...”. Ainda assim, a escrita não deixa de ser trabalhada 

de uma forma directa, incluindo as informações associadas ao assunto em destaque, como a morada 

ou os contactos. Tal deve ser feito com “...um toque de fashion e glamour”.  

Em relação ao poder da imagem neste tipo de jornalismo, Paulo Barata não deixa margem para 

dúvidas. Para o fotógrafo profissional, a imagem é simplesmente fundamental. Garante que é um 

trabalho de busca incessante pelo retrato perfeito, para o qual são necessárias rapidez, 

conhecimento e profundidade – “Exige muito trabalho, rapidez e preparação. Requer muita 

concentração e dedicação da minha parte, daí consigo uma grande profundidade”. Apesar de todo 

este trabalho, a fotografia do produto, na sua opinião, encontrava-se até então muito mal explorada 

em Portugal, sendo que havia um ou outro profissional na área. E qual o diálogo intrínseco em 

relação ao leitor-consumidor e o papel da imagem? O mesmo responde que “Na comida está 

intrínseco de que a foto tem de estar bonita para o consumidor . Na fotografia de viagens, o desafio é 

ainda maior. Temos de filtrar muita coisa. Ao contrário de uma peça normal, aqui tenho de ter muito 

cuidado com a pessoa que aparece, se está ou não bem vestida. É um trabalho de busca muito 

intensivo. Essa procura da imagem bela, do turista belo, da imagem perfeita...”. Tal está associado a 



Boas	  Notícias	  –	  Um	  retrato	  de	  Jornalismo	  de	  Lifestyle	  em	  Portugal	  /	  Ana	  Cristina	  Marques	  

18	  

	  

outra necessidade de bastante relevância, que é o saber contar uma história. Segundo Paulo, a 

fotografia tem que ser mais do que um cenário aprazível, até porque precisa, de alguma forma, de 

fazer o leitor sonhar e aspirar a mais. É necessário, então, saber contar uma história e saber 

humanizar uma mesma fotografia, o que nem todos os fotógrafos da área conseguem. Com esta 

realidade, advém um outro problema. Até que ponto é que se mente ou não? “Tens de apanhar as 

pessoas ideias nas circunstâncias ideais. Nas viagens, arranjo coisas idílicas. Eu investigo muito 

antes de ir para uma viagem, faço imenso trabalho de casa e procuro coisas pelas quais o leitor não 

está à espera – coisas menos turísticas, mas com fotos muito bonitas. É tudo mentira. Há sítios 

idílicos, mas nós só mostramos o bom”. 

O jornalismo de lifestyle, como tal catalogado, é uma actividade recente em Portugal. Lá fora existe 

há mais tempo – “Grandes viajantes existem há muito tempo”, refere Sandra Nobre, que faz uma 

curta referência à vasta quantidade de títulos especializados que existem além fronteiras – “Só em 

revistas de viagens, se compararmos o universo de Espanha com aquele de Portugal, a diferença é 

abismal”. É nesse sentido que Sandra garante que existe muito espaço para crescer, tanto na 

gastronomia, como em diversas áreas, uma vez que o problema passa pela ausência de títulos 

específicos: “A Blue Cooking era um nicho, não era suficiente. Em França, também por culpa do Guia 

Michelin, existe uma série de revistas, tal como em Espanha, Brasil, EUA e Itália. Nós não temos 

revistas de gastronomia e, de viagens, só temos a Volta ao Mundo – a Viajar é muito trade. De moda, 

temos a Vogue. A Elle é uma revista feminina, não é de moda, tal como a Happy Woman e a Máxima. 

De moda e tendências temos a Edit, coisas assim mais alternativas. O nosso mercado, ao nível de 

títulos, é muito pobre”. Importa também salientar que tanto a Evasões como a Volta ao Mundo foram 

as revistas pioneiras na área, a par dos guias do Expresso. Assim sendo, e segundo a sua opinião, o 

investimento passa pelo universo do online, até porque o papel está muito caro, ainda que o futuro no 

jornalismo de lifestyle esteja, sobretudo, nas revistas e não nos jornais.  

Paulo Barata concorda uma vez que garante que o futuro deste jornalismo, sobretudo no que toca a 

viagens, está na internet. “Acredito que o futuro das revistas de viagens também passe pela internet – 

vão ficar dois nomes de referência, Volta ao Mundo e Fugas. O resto vai ser online”. Isto porque 

existem os blogues de viagens, um mercado em crescimento que começa a tomar o lugar e o espaço 

do papel – “O mundo da Internet ficou”. Ainda assim, o mesmo salienta um ponto fundamental, isto é, 

o facto do jornalismo de lifestyle apenas vingar nas grandes cidades, apesar de o mesmo estar numa 

onda de democratização, tornando-se, consecutivamente, mais acessível ao bolso do comum mortal, 

até pelos serviços que vão despontando – “Hoje em dia, o lifestyle pode ser uma esplanada bonita e 

um bom serviço”. Apesar de tudo, confiança não lhe falta: “Há aí boas surpresas. Estamos a apanhar 

o ritmo. Falta é disseminar a ideia pelo resto do país”. E quando à opinião de Sandra Gato? “Penso 

que o futuro do jornalismo de lifestyle em Portugal – e tendo em consideração as questões 

económicas que nos assolam – é saber gerir o factor “sonho”. Mais do que sugerir locais 

interessantes onde ir, vendemos sonhos: a possibilidade de, um dia, a leitora lá conseguir chegar. 

Uma estadia no hotel mais cool das Maldivas é algo a que as nossas leitoras desejam tanto como a 
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última carteira Prada. Mesmo que não possam ter, sabem o que é, e sabem que, um dia, poderão lá 

chegar. Mesmo que, no momento, tenham que optar por versões mais acessíveis do sonho”.   

 

3.2. Análise de Artigos 

Uma das melhores formas de caracterizar um género jornalístico, se não a melhor, é ter em conta a 

forma como este é trabalhado. Tendo já determinado os temas de análise ao identificar as categorias 

sobre as quais o trabalho vai incidir – hotéis, restaurantes, viagens e consumo -, o importante centra-

se, agora, na forma como os mesmos são abordados, ou seja, como é que o jornalista, no caso da 

imprensa, escreve sobre determinado assunto: se é objectivo ou subjectivo, se potencia um desejo de 

evasão ou se é meramente factual e se usa diálogos ou se deixa de lado qualquer personagem que 

possa surgir em contexto, entre outras questões.  

A análise dos artigos em causa, tanto da edição de Junho como de Julho (salvo algumas excepções 

devidamente indicadas), vai ser feita numa fase intensa, que contempla uma atenção redobrada 

quanto ao tipo de escrita utilizado, entre outros aspectos prementes da narração, sem descurar as 

considerações já feitas pelos entrevistados em causa. Em cima da mesa vão estar diversas 

características – desde a factualidade à introdução de personagens ou de pensamentos abstractos -, 

para que seja possível determinar, e julgar, as componentes que são utilizadas nos trabalhos 

catalogados como tal. O objectivo prende-se na factualidade e correcta exposição dos dados obtidos. 

Antes de proceder às considerações e análise tipológica do estilo de escrita inerente ao género 

jornalístico, pela parte de profissionais de comunicação, importa apresentar a investigação pessoal 

que, por sua vez, visa colectar as formas de narração utilizadas nos diferentes trabalhos expostos e 

presentes, posteriormente, em anexo e na sua totalidade, ao mesmo tempo que avaliar as intenções 

e os cuidados dos respectivos autores. Acrescente-se que, antes de proceder a uma análise um tanto 

ou quanto exaustiva, foram seleccionados, para futura compreensão da narração empregue, 

elementos abordados por diversos autores no que toca, essencialmente, o jornalismo literário. Tais 

elementos em consideração são: factualidade, observação atenta, abordagem ética, capacidade de 

expressão (retirados da obra Jornalismo Literário, de Felipe Pena), periocidade, perenidade, sentido 

de evasão (tendo em conta a veia do entretenimento, além da informação, já discutida neste 

trabalho), utilização de diálogos, introdução de personagens, temas inseridos no contexto social dos 

leitores, uso da primeira pessoa, pensamentos abstractos e, segundo a obra The Literary Journalists, 

de Norman Sims (1984), imersão, precisão e responsabilidade.  
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3.2.1 Análise das edições de Junho  

Rotas e Destinos 

Artigo Um 

O artigo da edição de Junho da publicação mensal Rotas e Destinos, intitulado de “Albufeira à vista”, 

da autoria de João Ferreira Oliveira, pertence à categoria “Hotéis”. (p. 69 e 70) Trata-se de uma 

unidade hoteleira de pequenas dimensões, a Pousada de Vale do Gaio, mas que ainda assim se 

encaixa perfeitamente na categoria assinalada. Mas comecemos pelo início. O título, por si só, 

manifesta-se incomum e, à luz do jornalismo convencional, insuficiente. Não oferece informação, a 

não ser a localização, nem indica do que se trata. A informação é “despromovida” em prol do 

entretenimento, uma vez que o leitor depara-se com uma crescente curiosidade que desperta, ou 

não, a leitura. Talvez por isso a entrada ganhe outra significância. Nela, é possível identificar de 

imediato um recurso estilístico, isto é, o da repetição, que irónica ou propositadamente conjuga com o 

título, “A localização, a localização, a localização…”. (p. 69) Depois de feita a ênfase, a restante 

entrada fornece ao leitor informação essencial que serve de contextualização, sem descurar, no 

entanto, um toque de subjectividade: “São estas as três principais características deste hotel situado 

perto de Alcácer do Sal. A outra grande vantagem é que o ambiente e os serviços estão ao mesmo 

nível. Esta é uma pousada que nasceu em 1978 e que se (re)inventou nos últimos três anos”. (p. 69)  

“Vasco Gallego foi à Pousada de Vale do Gaio…”, assim começa o artigo, a introduzir a unidade, cujo 

nome até então não tinha sido apresentado, de modo a criar suspense, apesar de o antetítulo 

assinalar ao leitor o assunto a tratar-se mais adiante. (p. 69) A identificação do espaço é, por isso, 

clara, no entanto, o verdadeiro destaque vai para o dono da pousada. Assiste-se à introdução de 

personagens no texto. E é através dele que a história também é contada, sempre a par da 

subjectividade que é inserida no texto pelo «olhar» crítico do jornalista: “Não pelo edifício, que é tudo 

menos arquitectonicamente conseguido, nem pelos serviços ou decoração, que aqueles tempos já 

deixavam quase tudo a desejar…”. (p. 69) Ao longo do texto é possível assistir-se à inserção cuidada 

de citações do proprietário que visam não só explicar o conceito da pousada, mas também humanizá-

la, conceder-lhe mais vida para além da estrutura arquitectónica que a suporta: “O meu objectivo é 

que isto funcione como uma casa de fim-de-semana. Uni a minha paixão e vontade de ter uma casa 

no Alentejo à paixão de gastronomia e ao gosto por receber”. (p. 69) Desta forma, a Pousada é 

descrita como parte de uma história, como complemento da vida e desejos do seu proprietário. Está-

se perante a utilização do discurso directo, característica associada às técnicas narrativas que 

ajudam na formação da génese do jornalismo literário.  

O sentido de escapismo não é de todo ignorado, ao invés marca presença assídua e directa neste 

artigo. Não há que enganar, o autor é explícito: “…mas a maioria irá para relaxar, para fugir do 

mundo, para mergulhar de bruços na natureza”. (p. 69) Tal observação seria impensável caso este 

fosse um artigo redigido consoante as regras bases do jornalismo tradicional, para não falar do 

recurso estilístico aqui presente, o da personificação. Não existe qualquer objectividade na afirmação 
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assinalada, apenas a descrição elaborada da calma que a pousada é capaz de proporcionar. O 

mesmo pode ser dito em relação à adjectivação, apesar de não tão frequente e de assumir um 

carácter mais simplista. O autor não procura caracterizar a unidade hoteleira através do emprego, em 

demasia, de adjectivos, mas sim através das considerações de quem a fez renascer. Ainda assim, 

denota-se a presença de alguma adjectivação, como no caso de “O que se ergue agora é uma 

mistura entre hotel de charme, turismo rural e casa de campo. Os quartos serão, porventura, a área 

mais simples e discreta (o conforto é, ainda assim, inquestionável), porque, como qualquer casa de 

campo, é no contacto com o exterior que a verdadeira essência se faz prazer”. (p. 70) A descrição, 

por sua vez, é feita de forma cuidada e despretensiosa, dado que o objectivo final é elaborar um 

convite discreto ao leitor já impressionado.  

Outra característica pouco comum sobressai à vista, isto é, o uso regular da primeira pessoa. O autor 

insiste em referir-se a si próprio (mais propriamente à revista). Faz questão de estar “presente” na 

peça que ele próprio elaborou, algo que se cruza de forma natural com o facto de o mesmo abordar o 

leitor diversas vezes no decorrer do texto, “E podem também podem ficar descansados os que 

conhecem a Pousada de outros tempos. (…) Não, nós não estivemos lá nessa altura, mas vimos as 

fotografias…”. (p. 69) Também se observa a existência de recursos estilísticos, como a enumeração - 

“Coisas tão prosaicas como jogar às cartas, gamão, damas, xadrez, matraquilhos, setas, flippers, 

consola, pesca, tiro com arco e flecha…” -, normalmente utilizada para explicitar serviços 

proporcionados pelo espaço em causa. (p. 70) O mesmo se assiste aquando da apresentação de 

sugestões gastronómicas provenientes do restaurante da “casa”: “As garfadas seguintes confirmaram 

os primeiros sabores, quer aquelas que levaram à boca o bacalhau confitado em azeite e alho com 

lombardo, quer as bochechas estufadas em borras de vinho tinto com migas de espargos ou a 

encharcada de ovos”. (p. 70) E porque a subjectividade é “regra” mais que regular, o autor decide 

finalizar o artigo de uma forma um tanto ou quanto habitual: “Ou melhor do que em casa, pois serão 

poucos os que se poderão orgulhar de ter uma casa assim”. (p. 70) 

Para finalizar, é fundamental apontar para o jornalismo de serviço, também ele claramente existente 

no artigo. Esta forma da prática em questão pretende fornecer informação útil ao leitor, de modo a 

facilitar que o mesmo se transforme num consumidor, até porque os artigos de jornalismo de lifestyle 

estão intimamente ligados ao consumo, tendo em conta as temáticas constantemente abordadas. 

Destaque, então, para a caixa de texto que acompanha lateralmente o artigo. Nela estão descritos os 

contactos, a morada e os preços que a Pousada tem e pratica. Acrescente-se que o artigo se faz 

acompanhar de imagens que contemplam os vários espaços da pousada, inclusive algumas das 

actividades que nela se podem praticar. As mesmas encontram-se legendadas, de modo a eliminar 

dúvidas e a aguçar a curiosidade de experimentar.  

 

Artigo Dois 
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Intitulado de “Corpos ao sol”, o artigo inserido na categoria “Consumo”, é da autoria de Catarina 

Palma, Rita Lúcio Martins e João Ferreira Oliveira. (p. 46 a 51) Considerando os tratamentos de spa 

como qualquer outro serviço ou bem a adquirir, justifica-se a presença do artigo na categoria 

assinalada. É na entrada que a primeira observação é feita, uma vez que de imediato os jornalistas 

apelam à evasão do leitor, potencial consumidor. “Porque há viagens inesquecíveis, que se fazem 

sem sair do lugar…”, a subjectividade impera na frase assinalada, que beneficia do uso das 

reticências para alongar o suspense e a espectativa. (p. 46) Apesar de a mesma entrada apresentar 

uma clara explicação sobre aquilo a que corresponde o artigo – explanação de tratamentos para o 

Verão em spas espalhados pelo país -, não deixa de criar sensações ao leitor.  

Tendo em conta a forma adoptada pelo artigo, torna-se essencial evidenciá-la e tentar explicá-la. Ao 

contrário daquele sobre a Pousada de Vale de Gaio, este não se encontra em texto corrido, isto é, 

apresenta tratamentos divididos em três categorias, cada um equivalente a uma caixa de texto mais 

ou menos alongada. As categorias são: “Antes do Verão”, “Durante o Verão” e “Depois do Verão”, 

sendo que existe o cuidado em apresentar unidades de tratamento em vários pontos do país, apesar 

de, claro está, a sua maior concentração se verificar em Lisboa e no Porto.   

Ao longo de seis páginas é feita uma descrição um tanto ou quanto exaustiva dos tratamentos 

divulgados, passo por passo. A linguagem é, neste caso, clara e objectiva, existindo pouca margem 

de manobra para a adjectivação tão recorrente nestes artigos. Aqui, o interesse é outro. Não se 

pretende apenas exacerbar sensações, mas também – e principalmente – dar a conhecer um serviço 

numa situação de causa-efeito, até porque cada tratamento está ele próprio dividido em duas 

subcategorias, ou seja, “Tratamento” e “Conclusão”, sendo que é dado um enfoque explícito às 

consequências positivas de cada sessão. No entanto, cada caixa de texto apenas fica completa com 

uma informação adicional, que faz por prestar um serviço ao leitor ao publicar o espaço onde se 

realiza tal tratamento, a sua duração, preços e respectivos contactos, que por norma incluem morada, 

número de telefone e site. Importa ainda salientar que tais divisões e subdivisões servem um 

propósito fundamental – simplificar a leitura, até porque que os textos são mais enfadonhos que o 

habitual, com recurso recorrente a linguagem mais técnica. De qualquer forma, através deste formato, 

o leitor é convidado a ler aquilo que mais lhe interessa, podendo escolher o tratamento conforme uma 

diversidade de critérios de selecção, como a zona do país, o spa e o tratamento em si.  

Atendendo à geografia, de importância elevada num artigo deste género, importa fazer um curto 

“desenho” daquilo que o mesmo apresenta. Relativamente à secção “Antes de Verão”, os espaços de 

consumo apresentados são: Spatitude e Spa Lúcia Piloto, ambos em Lisboa, e The Spa, no Porto. Já 

na divisão “Durante o Verão” assiste-se à predominância pela zona algarvia, com destaque para 

Lagoa (Vilalara Thalassa Resort) e Vilamoura (Elements by Banyan Tree, no Tivoli Victoria). Por 

último, no “Depois do Verão”, Porto e Lisboa voltam a somar as atenções, com o Spa Vinothérapie, 

no The Yeatman, em Vila Nova de Gaia, e como Clarins Skin Spa, em Lisboa. Outros seis spas 

surgem de uma forma menos destacada no final e com menos espaço de publicação, com uma curta 

explicação do espaço e do tratamento que pretendem evidenciar. É claramente um “segundo plano”, 
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denominado de “Outros Tratamentos” e, talvez por isso, apresente imagens mais pequenas (à 

excepção de outras três unidades que não se fazem acompanhar de qualquer fotografia), ao invés 

dos restantes tratamentos que, sua totalidade, usufruem de uma clara e esteticamente aprazível 

informação visual.  

 

Artigo Três 

“Diz que é uma espécie de restaurante”, é como se chama o artigo correspondente à categoria 

“Restaurantes”.. (pps. 44 e 45) Elaborado por Miguel Somsen, apresenta, de uma forma um tanto ou 

quanto crítica, o Darwin’s Café, integrado no Centro de Investigação da Fundação Champalimaud. 

Em apenas duas páginas o conceito deste espaço gastronómico é explicado e descrito com diversos 

recursos narrativos. De imediato sobressai a entrada – “Não é fácil conseguir reserva no Darwin’s 

Café, mas vale a pena insistir. O restaurante da Fundação Champalimaud é generoso, pragmático e 

pouco experimental. Ainda assim, uma experiência a repetir.” -, que por si só indica um estilo de 

escrita muito próprio, a permanecer ao longo de todo o texto, isto é, a adjectivação e o tom de 

opinião. (p. 44) Mas antes, importa indicar que no início do artigo o jornalista escolhe enquadrar o 

objecto de análise no contexto social e actual, ao referir a crise económica, dando-lhe um toque mais 

realista. 

A subjectividade impera, sem dúvidas e quase sem restrições, sendo possível afirmar que a voz do 

autor sobressai relativamente ao espaço em análise. Voz essa que se coaduna com a repetida 

utilização do “eu” - “Visitei o Darwin’s numa noite pouco cálida…” -, anunciando presença e 

experiência. (p. 45) Este é um tipo de artigo em que o leitor é convidado a ler uma opinião e a decidir-

se se nela deve, ou não, basear-se para futuras referências. Não existe objectividade, a não ser a 

informação que é fornecida a par e passo com a descrição do ambiente e serviço do restaurante. Eis 

um exemplo: “Basta olhar para os cinco metros de altura na arquitectura da sala de refeições para 

imaginar o investimento faraónico de semelhante obra (o espaço serve 150 lugares sentados, mas 

facilmente serviria 200)”. (p. 45) A adjectivação não deixa de ser relevante e evidente. Em vez de 

simples, como no caso anterior, aqui apresenta-se um pouco mais rebuscada, ilustrando bem a 

identidade do restaurante: “novo-rico” ou “maravilhosa”.  

Não se registam personagens nem, consequentemente, citações. O texto apenas ganha contornos 

calorosos, humanistas, diga-se, ao elucidar a presença daqueles que no Darwin’s Café trabalham, 

criando um cenário quase visível diante do leitor, sem nunca descurar a função de crítico: “Mas 

estranhamente (…) tudo aquilo que parece forçado e mecânico, no Darwin’s funciona em harmonia, 

com erros naturais que são compensados por sorrisos e gestos sinceros, como se houvesse uma 

espécie de equilíbrio anónimo ou pagão entre cliente e terroir”. (p. 45) No entanto, o que sobressai é 

o elemento da crítica – “Depois tive a sorte de o serviço (confuso) ser distraído ao ponto de me 

oferecer dois amuse bouche em vez de um (…) Se a carta do Darwin’s não é estupidamente inventiva 

(…), os preços também não são insultuosos.” -, facto que difere este artigo dos restantes já 
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analisados, até porque assume uma identidade diferente e específica. (p. 45) A crítica não deixa de 

ser um texto jornalístico, com contornos bem específicos. A complementar o artigo está a informação 

básica do restaurante, ou seja, a morada, os contactos telefónicos, horários e referências monetárias.  

 

Artigo Quatro 

O último artigo da revista Rotas e Destinos, da edição de Junho, tem como título “Um passeio genial”, 

adiantando-se desde já a categoria “viagens”, e como autor Teresa Frederico. (p. 36 a 42) Em toda a 

sua extensão assiste-se à predominância do uso do “eu”, em expressões comuns que introduzem o 

jornalista. Fica de imediato explícito que este é um relato um tanto ou quanto subjectivo, onde as 

experiências pessoais são transpostas para o papel. Exemplo desse mesmo uso são as citações 

“…quando comento…” e “…dizem-nos”. No entanto, a adjectivação está presente e destaca-se por 

ser marcadamente simples e pouco trabalhada, não desvirtuando o real objectivo de fornecer 

informação relevante aos leitores. O artigo pretende ser esclarecedor e útil, assumindo um formato de 

guia, algo que contribui para explicar o facto de se encontrar divido por dias – três -, clarificando a 

noção de tempo necessário para efectuar este “passeio genial”. Acrescente-se que cada dia é 

introduzido como uma espécie de entrada que releva quais os locais a visitar, adoptando a 

funcionalidade de um roteiro, como no caso do primeiro, em que surge escrito “Santa Maria do Bouro, 

Senhora da Abadia, Vilarinho das Furnas, Brufe e Lindoso”. (p. 37)  

A caracterização dos múltiplos espaços apresentados é feita com recurso a citações, como no caso 

daquela de Miguel Torga, “…a genialidade da Natureza”, ao apresentar o Gerês. (p. 37) Note-se que 

a informação e a descrição cruzam-se propositadamente, “Afinal, estamos a caminho de um edifício 

recuperado por Eduardo Souto de Moura, vencedor do Pritzker 2011, a maior distinção a nível 

mundial no que respeita à arquitectura”. (p. 37) Existe, pois, o cuidado em manter o interesse do leitor 

focado naquilo que pode ver e nas razões porque o quererá fazer, em comunhão e concordância com 

o elemento da subjectividade proveniente das experiências e sensações que a jornalista descrever. 

Recorre às mesmas para potenciar e despertar o interesse real no leitor, mas também para 

humanizar e suavizar um texto, por norma, mais denso. Tal situação justifica a presença, já 

assinalada, da primeira pessoa: “…é, antes, serenidade o que se sente ao percorrer os imensos 

corredores a caminho do quarto, também ele amplo e simples”. (p. 37)  

Ao longo do artigo, a escrita revela-se concisa, mas também objectiva, quando se verifica a 

necessidade de descrever monumentos e roteiros – talvez por isso não se assista à utilização de 

recursos estilísticos de maior importância -, que permite ir “desenhando” uma sugestão de itinerário, 

com narrações pormenorizadas e repetidas presenças do “eu”, como que convidando o leitor a viajar 

com a jornalista. Ainda assim, importa salientar que existem enumerações simples, como exemplo de 

recurso estilístico, que visam explicitar serviços de uma ou outra entidade - “Tem campo de ténis, 

uma cascata privada e várias casinhas novas…”. (p.42) O artigo é, porém, dotado de personagens, 

concedendo-lhe, também, uma aura mais humanista. Esse toque pessoal permite desenfadar o leitor 
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das sucessivas paisagens e pontos de referência a serem visitados, que no texto surgem como 

sugestões. Um exemplo é a gerente de um restaurante (Cruzeiro): “O segredo, diz Fernanda, gerente 

e doceira, é a extrema exigência da mãe, cozinheira de mão-cheia e que continua a coordenar a 

cozinha apesar dos seus 72 anos (que não parece)”. (p. 41)  

No geral, é fundamental evidenciar que a informação sobrepõe-se à imersão da jornalista, apesar 

desta mesma existir. Verifica-se a presença de adjectivação que se cruza, em alguns casos, com a 

opinião da jornalista (não a faz por esconder) – “Mas o Gerês é uma maravilha e, para a próxima, 

voltamos por uma semana inteira”. (p. 42) E, em tom de conclusão, não poderiam faltar as caixas de 

informação que acompanham o artigo, dispostas lateralmente ao mesmo, de modo a facilitar a leitura. 

Assumindo a lógica de “prestação de serviço”, fornecem informações sobre onde comer e onde 

dormir, além de uma curta tabela de preços (estimativa total da viagem) e de um mapa, com o 

objectivo de localizar o leitor nas diversas paragens feitas ao longo do artigo.  

 

Vida e Viagens 

Artigo Um 

A breve que introduz a revista, pertencente à habitual categoria “Lista +”, é a notícia mais propícia a 

surgir como exemplo de consumo, dada a quase inexistência desta vertente em toda a edição de 

Junho. Com o nome “Os brinquedos do «chinês»”, não tem autor identificado e apresenta-se ao longo 

de uma só página. (p. 10) O texto é, por isso, mais curto quando comparado com aqueles até agora 

analisados. No que toca a sua análise, destaque para o título, onde existe um claro trocadilho, 

pensado de propósito para estimular a curiosidade do leitor, adoptando uma forma de escrita mais 

apelativa e menos “pesada”, tendo em conta o estilo da publicação em que se insere e o respectivo 

tema – uma exposição, patente no Museu do Oriente, relativa a jogos e brinquedos da Ásia.  

O restante artigo é, todo ele, sucinto, descrevendo de uma forma eficaz o assunto em destaque. Não 

há dúvidas que, talvez devido à limitação de espaço, o autor incógnito tenha optado por apostar na 

divulgação de informação, sem recurso a outras técnicas narrativas mais expressivas ou estilísticas. 

O mesmo se passa com a adjectivação, dado que o estilo é meramente informativo, motivo pelo qual, 

não fosse pela caixa de texto e pelo título, tal passaria por um outro normal, correspondente ao 

jornalismo dito tradicional. Refira-se porém, que o jornalista refere-se ao leitor na primeira pessoa, 

“…perceba…”, como que a convidá-lo a visitar a exposição, isto é, a aliciá-lo, demovendo-se 

ligeiramente da objectividade imposta pelo jornalismo-base.  

 

Artigo Dois 
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O título é, por si só e no mínimo, curioso. “A dupla maravilha”, pertence claramente à categoria de 

restaurantes. (p. 22 e 23) Trata-se da apresentação de um novo restaurante, a Pharmácia, anexa ao 

Museu Nacional das Farmácias. A referência presente no título deve-se às proprietárias e, como 

obviamente perceptível, não poupa elogios. E quem não poupou, de facto, foi a jornalista Inês Belo. 

Do título para a entrada existe uma ligação. Esta última fornece informação, ao mesmo tempo que 

cumpre a função de criar desejo, ao utilizar expressões como “…alma…” e “…para nosso 

contentamento…”. (p. 22) Usa, de igual forma, um ditado popular – “Mas, como diz a sabedoria 

popular, não há duas sem três” -, apelando, por isso, às raízes culturais dos leitores, dando uma 

abordagem mais intimista e acessível à eventual leitura. (p. 22) 

O artigo inicia-se com a introdução de personagens na história – Susana e Tânia, as proprietárias, a 

razão de ser do título. Enquanto a autora escolhe contar o que levou as duas mulheres a abrirem o 

terceiro estabelecimento, denota-se a presença, por enquanto difusa, de recursos estilísticos, ao 

invés da introdução de citações na forma de um diálogo com a jornalista e com o próprio leitor, que 

pretendem, também, humanizar o espaço (“O espaço era fantástico, mas foi preciso pensar que tipo 

de restaurante faria ali sentido e como iríamos aproveitar o espaço exterior”). (p. 22) No entanto, 

importa divulgar a utilização de reticências, de modo a suscitar o suspense e a curiosidade – “…não 

lhes passava pela cabeça a hipótese de ficarem…com outro restaurante”. (p. 22) 

A autora articula duas versões da mesma história, ao longo do artigo, até porque ora deixa que as 

personagens contem o seu ponto de vista, ora opta por elaborar a narração a seu bel-prazer, sem 

nunca descurar as funcionalidades do espaço, bem como informação de maior relevância. A 

narrativa, em discurso indirecto, faz-se acompanhar pelas citações das proprietárias que permitem 

que o espaço ganhe vida e, sobretudo, identidade – “«Somos 100% portuguesas – ou melhor, 99,9%, 

porque vendemos Coca-Cola – e, da decoração ao que é servido, tudo é nacional.»”(p. 22). Apesar 

de a caracterização não poupar adjectivos, torna-se evidente referir que a mesma surge como uma 

voz-off das proprietárias. A sensação  transmitida aos leitores é a de que a jornalista conta a história 

à sua maneira, com recurso à informação fornecida pelas entrevistadas. E se elas dizem que o 

espaço é perfeito, a autora também fica incumbida de o afirmar: “ Até porque o espaço era perfeito: a 

localização, a esplanada, o estacionamento, o espaço interior mais requintado…”. (p. 22) A 

adjectivação não é de todo descurada, como se pode ver por este exemplo. Todo o artigo aposta em 

sucessivas descrições, do espaço, do ambiente e da decoração, abordando também alguns 

pormenores. Nada foi esquecido.  

A título de exemplo de recursos estilísticos é possível identificar a enumeração, como no caso 

daquela meramente gastronómica – “E nos peixes: açorda de corvina e cherne (…), caldeiradas de 

peixe, arroz de marisco e massadas de peixe.”. (p. 23) Tal enumeração complementa a função do 

dito jornalismo de serviço, uma vez que a autora escolhe seleccionar informação útil, a priori, para o 

leitor/potencial cliente. Importa ainda explicitar o formato do artigo, este que surge subdividido por um 

título, “A esplanada e os jantares de festa”, para facilitar a leitura e sua compreensão, sendo que 

caixas de texto acompanham o texto em toda a sua extensão – uma destinada aos contactos do 
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restaurante e outra que oferece, em pormenor, serviços adicionais disponibilizados pela Pharmácia, 

tal como os horários dos diferentes espaços, esplanada e salas, e os preços, entre outros assuntos. 

(p. 23) Num nível geral, e mais abrangente, denota-se alguma, e moderada, imersão da autora, 

especialmente na finalização do artigo: “Ah! e se quiser até pode repetir…” (denote-se o uso, uma vez 

mais, das reticências). (p. 23) 

 

Artigo Três 

Correspondente à categoria “Hotéis”, o artigo da autoria de Ana Pereira da Silva, e sobre o Convento 

do Espinheiro – Heritage Hotel & Spa, tem como título “As cinzas e a fénix”. (p. 30 a 34) Este, de uma 

natureza pouco usual, a fazer uma clara analogia ao hotel, antecede uma entrada curta, que apenas 

faz referência à sua localização – “Fica escondido do mundo, mas apenas a uma hora de Lisboa”. (p. 

30) Mas antes de proceder à sua análise, um tanto ou quanto extensa, vale a pena explicitar que o 

mesmo encontra-se dividido em três partes, quase que idêntico a três actos temporais distintos. Ou 

seja, uma primeira faz questão de apresentar a unidade hoteleira, começando de fora para dentro, 

assegurando o cenário que o envolve e algumas das funcionalidades do mesmo. Já numa segunda 

etapa, “E os tempos mudaram…”, a autora opta por abordar a história por detrás deste hotel, para 

depois, em “…E o luxo aconteceu” (note-se como que um título complementa o outro através do uso 

de reticências), evidenciar, de uma forma directa, os seus serviços, nomeadamente, a tipologia dos 

quartos e afins. Pelo meio surgem caixas de textos com informações diversas, desde os contactos 

habituais, a carta do restaurante do hotel, o Divinos, e a programação cultural. Informação não falta. 

O restante artigo é de fácil leitura, com um tom mais romântico, menos presente naqueles já 

analisados. Tal é justificado com a seguinte citação: “…suave roxo das alfazemas que lançam os 

seus aromas para o céu, o azul da piscina e da cascata que dela sai para encher uma mais 

pequena…”. (p. 30) Destaca-se a necessidade de descrever ambientes e cenários, e de “pintá-los” de 

uma forma muito própria. Identifica-se o uso corrente de adjectivos, como “imenso”, “desafogado”, 

“suave”, “imponente”, “pequenina” ou “minimalista”, entre outros, e ausência de personagens e suas 

citações. A narração pessoal é dividida somente pela história que marca uma subtil presença, a 

mesma que serve a função de clarificação da identidade do hotel. Talvez por isso, a subjectividade 

encontra-se bem presente em todo o texto – “…transformou-se num dos mais bonitos hotéis do 

mundo.”. (p. 32) É com recurso à enumeração que os serviços do hotel são explicitados, ou então, as 

suas “…imensas valências…”, como refere a jornalista. Esta é, na verdade, uma situação frequente e 

repetida ao longo do artigo. Já a sua finalização, essa, é feita em tons escapistas, objectivo mais do 

que assumido desde o início do artigo, com a seguinte frase: “Se os monges que ali viveram 

voltassem à Terra, perceberiam melhor que não só de meditação e silêncio vivem os homens; os 

bens terrenos, nem que seja uma noite, também devem ser vividos”. (p. 33) 
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Artigo Quatro 

O artigo com o título “Varanda sobre o Alqueva”, escrito por João Araújo, insere-se na categoria 

“viagens”. (p. 62 a 66) A entrada explica, por antecipação, o porquê do título, ao fazer uso de uma 

metáfora. O autor pretende comparar a vila medieval de Monsaraz com uma varanda debruçada 

sobre o Alqueva, classificando uma viagem a este destino como um “…«banho» de paz”. (p. 62) 

Desta forma, fica bastante claro o sentido de escapismo, propositadamente presente no artigo.  

O texto longo apresenta-se mais denso do que aqueles analisados até então. Apesar de os cenários 

serem descritos de acordo com o estilo de jornalismo de lifestye – “Na estrada estreita, entre curvas 

sinuosas e vales acentuados, avistamos, em pleno cume, um pequeno casario branco amuralhado” -, 

com recursos constantes a adjectivos e formas estilísticas, o restante é assumido e transmitido de 

uma forma bastante mais objectiva. (p. 63) É como se existissem dois momentos distintos inseridos 

num mesmo artigo, ou seja, o informativo – “Neste período de ocupação cristã, começou a levantar-

se a nova alcáçova e os cavaleiros templários e o clero dão início à edificação de templos religiosos 

do Hospital do Espírito Santo e da Albergaria…” -, e o descritivo – “Debruçados na muralha, 

vislumbramos a imensa planície alentejana, aqui e ali pontilhada de casas, mais à frente banhada 

pelo Grande Lago que agora inunda as terras”. (p. 64 e 65) Ainda assim, evidencia-se a presença da 

primeira pessoa (“Inevitavelmente, apressamos…”), de adjectivação (“imponente”, “simplicidade”, 

entre outros) e de alguns recursos estilísticos, nomeadamente a repetição, a metáfora e a 

personificação (“…nos enormes portões ou no mais pequeno recanto, «transpiram» marcas e marcos 

de (…) passado longínquo”).  (p. 64) 

Torna-se importante realçar o formato de apresentação adoptado pelo artigo, este que surge dividido 

em quatro partes, através da introdução de títulos internos, a anunciar as diferentes características ou 

“versões” do destino em causa. Uma primeira é introdutória, seguida de outra – “Um pouco de 

história” -, que assume uma vertente mais cultural, fornecendo informação histórica de Monsaraz ao 

leitor. Depois “Por terra, água…e ar” e “Antas e Menires”. A narração do texto é, na sua maioria, 

objectiva (sem considerar as descrições cénicas já referidas), sendo a informação o actor principal. 

Este trabalho cruza características de ambos os géneros, de jornalismo de lifestyle e daquele dito 

profissional. De referir o final do artigo, um “convite” ao leitor (“Para rematar a visita, faça mais uns 

quilómetros e visita a nova Aldeia da Luz e o seu Museu. Onde, também aqui, se fez história.”), que 

surge acompanhado de uma caixa de texto, intitulada de “Guia do Viajante”, com indicações úteis: 

onde dormir, o que comprar, contactos e, ainda, passeios de barco. (p. 66) Esta caixa de texto, de 

proporções consideravelmente maiores que as outras já abordadas e referidas, substitui uma outra 

qualquer mais curta e concisa.  

 

Elle 

Artigo Um 
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Antes de passar à análise do artigo correspondente à categoria “Viagens”, importa referir que a 

edição de Junho da revista em questão não veio munida de artigos que pudessem enquadrar as 

restantes secções. Nesse sentido, este será o único trabalho a ser verificado, com um breve 

destaque para a secção de curtas, relacionadas com decoração, também na categoria Living..(p. 140 

a 142) No entanto, o único ponto a salientar face às mesmas é este: várias peças de design surgem 

descritas em textos curtos e incisivos, que apostam, sobretudo, nas características dos diferentes 

objectos. Apesar de tal poder, eventualmente, figurar na categoria “Consumo”, optei por não o fazer, 

dado que a abordagem não corresponde ao pretendido. 

Intitulado de “Topo do Mundo”, o trabalho assinado, simplesmente, por D.K/S.G (assumidamente 

comprado pela publicação), apresenta um começo meramente informativo. (p. 135 a 139) O autor fá-

lo com a intenção de situar o leitor – onde está e quais as características deste local, isto é, de Machu 

Picchu (destino escolhido a propósito dos cem anos da sua descoberta) – “As ruínas de Machu 

Picchu foram descobertas há 100 anos. Uma boa razão para visitar o Peru e conhecer Lima, Cusco, o 

Vale Sagrado e o Lago Titicaca”. (p. 136) Só mais tarde, de uma forma um tanto ou quanto solta é 

que o autor se introduz na história, através de uma outra, e secundária, personagem: “De repente, 

uma jovem indígena surge no meio da multidão. O seu cabelo, sob o chapéu encarnado, forma uma 

longa trança escura e, enquanto ela nos observa com curiosidade, a nós, europeus, agarra-se a 

pescoço de um lama felpudo.”. (p. 137) Portanto, enquanto se apresenta, define o ambiente e os 

traços culturais de Cusco. Apesar de o artigo não ser muito longo, existe o cuidado em desenhar a 

cidade referida, tal como aqueles que nela habitam, dada a descrição pormenorizada. Assiste-se, na 

mesma situação, à partilha de experiências na primeira pessoa.  

A informação cruza-se, de uma forma bem articulada, com a descrição dos vários cenários. O 

trabalho apresenta-se realista, sem descurar algumas referências ao escapismo: “No topo dos Andes, 

lá no alto, o gelo brilha ao sol e ergue-se contra o azul do céu…”. (p. 137) Não se verifica, porém, 

uma adjectivação muito incisiva, muito pelo contrário, nem um recurso excessivo a formas estilísticas 

emprestadas à narração. Ainda assim, eles existem - “É uma cidade efervescente, criativa, 

surpreendente. Situada entre o mar e as montanhas verdes, é um espectáculo da natureza.”. (p. 138) 

O jornalismo de serviço, por sua vez, é subtilmente inserido no artigo – hotéis, o que visitar, o quê e 

onde comprar, restaurantes e bares, estão todos presentes, inseridos no texto, como dicas úteis a 

aproveitar. O autor é, também por isso, mais observador do que participante, sendo que a sua 

capacidade de imersão é praticamente nula.  

Apesar de não existirem caixas de texto com as habituais informações, o que é, de certa forma, 

peculiar, importa dar destaque ao cuidado demonstrado para com as legendas, isto é, todas as 

fotografias publicadas surgem com uma curta informação anexa às mesmas, explicando o que 

representam, fornecendo, de algum modo, informação facilmente rotulada de “curiosa”. 

Curiosamente, e até agora, tal hábito não se tem vindo a registar nas outras publicações já 

assinaladas, que ilustram o artigo com imagens bem-parecidas, mas que, depois, suscitam dúvida no 

leitor quanto à sua identidade ou até localização.  
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Happy Woman 

Artigo Um 

Inserido na categoria “Hotéis”, o artigo “Um lugar ao sol”, desenvolvido por Cátia Matos, aborda a 

Água Hotels Vale da Lapa Resort & Spa, num texto pouco alongado, presente em duas páginas, da 

secção Check-Out da revista feminina. (p. 240 a 241) A descrição da unidade hoteleira referida é feita 

de uma forma muito descontraída, ou então, escapista. Todo o texto, em si, é uma proposta de 

evasão, cumprindo, nesse sentido, o propósito final desta variante de jornalismo. No entanto, o 

escapismo está presente de uma forma, até então, incomum, dado que existe mais cuidado em 

transmitir sensações do que em fornecer informação. A própria entrada é exemplo disso: “Aqui a 

imaginação multiplica-se. O sol e o azul do céu envolvem-se no luxo de um resort que parece feito 

para o repousar da alma”. (p. 240) 

Desta forma, é possível adiantar que a informação encontra-se, não somente, na enumeração dos 

serviços prestados pela unidade hoteleira: “À lista de actividades que se poderá praticar, especial 

atenção para as piscinas (adultos e crianças), o completo Spa, a proporcionar relaxantes tratamentos, 

os dois campos de paddle ténis, o putting green de nove buracos, e o campo multiusos”. (p. 240) 

Ainda assim, não são muitos pormenores sobre o espaço, ao mesmo tempo que este não é 

humanizado pela presença de personagens ou suas citações. Contudo, o texto é forte em formas 

narrativas, isto é, verifica-se o uso recorrente de reticências (“Jardins, lagos e ribeiras…”), entre 

outros recursos, como a personificação, frases curtas e adjectivação – “O requinte alojado em cada 

recanto. O serviço cinco estrelas ou a decoração moderna.”. (p. 240) O texto apresenta-se curto, 

dividido em dois por títulos evasivos e internos – “Espaço exclusivo” e “Viagens anti-stress”. Faz-se 

acompanhar de uma caixa de texto, onde se encontra a morada e o contacto telefónico de um hotel. 

Adiante-se que uma das duas páginas do artigo é dedicada por inteiro a fotografias do espaço, 

salientando, dessa forma, a preocupação para com a estética, no que toda a paginação.  

 

Artigo dois 

“The temptation” foi escolhido para pertencer à categoria “Consumo”, pois, o artigo escrito por Carla 

Azevedo contempla uma série de tratamentos de spa, apresentados sob a forma de uma lista que 

preenche um total de quatro páginas. (p. 264 a 268) A sua estrutura é por isso diferente, fazendo-se 

acompanhar por um título, em inglês, uma entrada, também a incentivar o desejo e o escapismo, e 

uma introdução escrita num tom romântico, “lento” e apelativo, fugindo por completo aos conformes 

do jornalismo dito profissional: “Um despertar. Lento, profundo, estimulado pelos movimentos que 

acordam os sentidos e adormecem o stress.”. (p. 264)  
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É importante salientar que o artigo apresenta diversos tratamentos acessíveis em vários e distintos 

pontos do país (em quatro páginas), ou seja, sob as categorias “Todo o país”, “Norte”, “Grande 

Porto”, “Centro”, “Lisboa”, “Sul” e “Funchal”. Considerando um total de 40 tratamentos, é relevante o 

facto de se encontrarem mais sugestões sobre o chapéu da capital (12), por oposição à zona centro 

(3) e àquela que contempla todo o país (2). A descrição dos mesmos, por sua vez, é breve, mas 

incisiva. Revela o que fazer, onde o fazer, o tempo de duração e o preço. Este jornalismo de serviço 

faz-se acompanhar por textos escritos com um mesmo tom subjectivo e apelativo, onde a imersão da 

autora é clara ao ponto de se traduzir como num convite para o seu leitor. Eis um exemplo: “Prepare 

a pele para a praia com uma massagem esfoliante e relaxante, à base de laranja, maçã e hortelã. 

Revitalize a pele e atinja um equilíbrio perfeito entre corpo e mente” (..). (p. 264)  

 

Artigo três 

Fora da secção “Check-out”, inserida no final da revista, e presente naquela designada de 

“Alimentação” está o próximo artigo – “As esplanadas mais cool” -, escrito por Carla Matos (note-se, 

uma vez a mais, a predominância dos estrangeirismos – normalmente anglicismos, como a própria 

designação do estilo de jornalismo – lifestyle)). (p. 212 a 217) Foi-lhe atribuída a categoria 

“Restaurantes”, muito a propósito. Surge na forma de uma lista, tal como o artigo anterior, e 

preocupa-se mais em fornecer informação para os leitores, potenciais consumidores, sobre os 

diversos ambientes e suas especialidades gastronómicas, os contactos, as moradas, os horários e os 

preços médios por refeição. Ao todo são seis páginas que contemplam uma divisão de sugestões por 

diferentes regiões do país – Norte, Grande Lisboa, Centro e Sul. Uma vez mais, é na capital que se 

encontram mais restaurantes (16), por oposição ao centro do país, com apenas três opções.  

O artigo é composto por uma entrada descritiva, abundante em adjectivos – “Vistas soberbas. 

Espaços inovadores. Ambientes descontraídos. Atmosferas diversas, um mesmo denominador: 

desfrutar do calor e viver o momento”. (p. 212) Os textos, por sua vez, são curtos e apostam, 

sobretudo na descrição de ambientes, sem poupar adjectivos e a construção de cenários: “Tempo 

passado a relaxar, na esplanada, contemplando um palco natural de rochas e água (…) Vela Areínho, 

é um lugar único e apaixonante”. (p. 212) Destaque ainda para as imagens, identificadas por 

restaurante, que ocupam um lugar cativo na reportagem, e para a caixa de texto, apelidada de 

coordenadas, que fornece informações elementares sobre outros restaurantes, ou seja, moradas, 

contactos, horários e preços base.  

É de referir que quase todos os artigos indicados fazem-se acompanhar de vouchers.  

 

Artigo quatro 

Não existem conteúdos capazes de preencher a seguinte categoria. 
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Evasões 

É importante realçar que os seguintes artigos sujeitos a análise pertencem à edição de Maio e não à 

de Junho, mês que será de seguida trabalhado, tendo em conta a secção destinada às edições de 

Julho. Tal mudança justifica-se de uma forma simples: a edição de Junho da revista é temática, 

abordando o tema do campismo. Apesar de este trabalho não substituir artigos, de modo a preencher 

categorias, é necessária ter em conta uma excepção no que toca esta edição. De facto, o mês de 

Julho é constituído por artigos que facilmente encaixavam na categoria viagens, porém os restantes 

são da minha autoria, motivo pelo qual decidi antecipar dois meses, de forma a proceder de acordo 

com a análise de conteúdos pretendida para melhor determinar as respectivas conclusões. 

Artigo Um 

“E as tapas aqui tão perto!”,  é um artigo de Paulo Rolão e pertence à categoria “viagens”, dado que o 

jornalista viaja para lá da fronteira portuguesa numa aventura gastronómica. (p. 20 a 24) Neste 

trabalho há de tudo um pouco, ou seja, descrições cénicas adornadas (“…horizonte tingido de 

verde…”); jornalismo de serviço, tendo em conta que o artigo aborda diferentes tapas, apresentando-

as com os respectivos contactos, inseridos de imediato no texto para simplificar a leitura; e a 

presença de adjectivos subtis, sem ganharem contornos demasiado elaborados, uma vez que o 

verdadeiro destaque vai para os espaços gastronómicos. (p. 22) Ainda assim, alguns exemplos são: 

“…espaço bem decorado…” e “…esplanada agradável…”. Também a presença do uso da primeira 

pessoa se faz notar ao longo destas cinco páginas, de forma igualmente prudente, num tom 

ligeiramente solto, como por exemplo, um “…conta-nos…” perdido no texto.  

A completar as formas da narrativa, é possível verificar-se a presença de personagens que 

contribuem para contar pequenos aspectos da história, sendo, sobretudo, proprietários de 

restaurantes de tapas. Tal, permite humanizar o artigo: “Miguel Martínez, com longas barbas…”. (p. 

23) Os recursos estilísticos, por sua vez, também não foram descurados, sendo que o mais utilizado, 

como de costume, é a enumeração, com vista a descrever serviços, a par de alguns trocadilhos bem 

visíveis, como “As muralhas que se debruçam sobres as águas da ria são um engodo à vista, mas o 

propósito é engodar o paladar.” (p. 24) O escapismo e a opinião, elementos importantes quando em 

debate está o jornalismo de lifestyle, mascaram a escrita do jornalista, estando bem evidente, 

sobretudo no final – “E foi com nostalgia que atravessámos o rio Minho, com vontade de voltar.”. (p. 

24) Esta citação permite estabelecer um paralelo real, entre opinião/subjectividade e a imersão do 

autor, que aqui bem se faz notar. O objectivo final do artigo passa por apresentar propostas 

residentes além-fronteiras, no entanto, tal é feito como se alguém estivesse a contar uma história, ao 

mesmo tempo que a prestar um serviço. São introduzidas personagens, contadas narrativas de vida e 

descritos outros cenários. O toque pessoal do autor é evidente na escrita e na forma como ousar 

humanizar todo o processo envolvido na sua viagem. Destaque ainda para as imagens que registam 

pormenores gastronómicos e que estão identificadas consoante as suas casas.  
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Artigo Dois 

Tem como título “Cerca de férias” e foi escrito por Ricardo Santos. Pertencente à categoria “Hotéis”, 

ocupa um total de seis páginas, deixando antever, por isso, o impacto visual que a publicação em 

causa deseja causar. (p. 40 a 45) É na entrada que se encontra, de imediato, um recurso estilístico, o 

da enumeração: “Tranquilidade, campo, praia, surf, gastronomia e boa conversa.”. (p. 41) A descrição 

daquilo que a unidade hoteleira pode representar, Cerca do Sul (entendendo-se assim o trocadilho 

presente no título), anuncia desde de logo o tom simples e despretensioso com que o artigo é escrito. 

De facto, o mesmo inicia-se com a introdução de personagens – Paco e Sara, os proprietários -, e 

com toda uma descrição cuidadosa envolta dos mesmos, revelando uma imersão profunda por parte 

do autor, “Paco recebe-nos de forma tranquila. Aproxima-se, dá-nos as boas-vindas, ouve o que 

temos para lhe dizer e fica à espera que o acompanhemos até ao alpendre.”. (p. 42) Como se pode 

verificar, a imersão é também perceptível tendo em conta a presença da primeira pessoa, neste caso 

no plural.  

A adjectivação é praticamente inexistente, as descrições são marcadamente simples, e a história é 

contada na versão dos respectivos proprietários, estes emprestam algumas citações à reportagem: 

“«Vêm cansados, mas estão a adorar o percurso», diz Sara, quando volta da conversa com os 

portugueses.”. (p. 45) As poucas enumerações presentes fazem-se sentir quando se denota a 

necessidade de explicitar os serviços da unidade: “…sete quartos duplos, uma sala de refeições, sala 

de estar, sala de convívio e jogos com kitchenette, canil e miniparque infantil.”. (.p 42) Como exemplo 

da adjectivação escassa, que pouco ou quase nada predomina no artigo não muito extenso, é 

possível apresentar a seguinte citação: “Honesta na oferta…”. (p. 45) Mais nada do género sobressai.  

Apesar dos poucos adjectivos ou recursos estilísticos, é fundamental evidenciar que o sentido de 

escape existe e recomenda-se. Se a entrada é um convite subtil, já a terminar o artigo o autor 

confessa, “A vontade é a de ficar sem termo certo, mas há muito para fazer em redor da Cerca do 

Sul.”. (p. 45) O trabalho, na sua génese, é marcadamente informativo, mas sem ser, por isso, 

desagradável. Existe algum cuidado com a escrita, em torná-la mais leve para cativar o interesse do 

leitor do princípio ao fim. E, como em qualquer artigo semelhante, o texto principal faz-se acompanhar 

por duas caixas de texto – uma designada de “Essenciais”, que não só explica qual o caminho mais 

indicado à partida de Lisboa, como fornece as indicações de GPS; e outra, “Ficha Técnica”, com os 

principais serviços explicitados, com o preçário, morada e contactos.  

 

Artigo Três 

O artigo “A sedução das esplanadas” pertence, tal como o nome indica, à categoria “Restaurantes”. 

(p. 80 a 90) Sendo que o mesmo, escrito por Sílvia Gonçalves, se apresenta muito extenso, 

apresentando, ao todo, cinco restaurantes – Casa da Comida, Aura, Bistrô, Club House e Bella Lisa 

Elevador -, o fundamental consiste em evidenciar as principais características do estilo de escrita 
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utilizado. Comecemos pela entrada, clara e sugestiva: “Nos dias quentes que se avizinham, as 

esplanadas serão poucas para a multidão que as procura. Fica a sugestão de cinco restaurantes com 

espaço exterior e vista privilegiada. Na cidade e no campo. Para não desperdiçar as horas de sol.”. 

(p. 81) Tal como é perceptível, a autora utiliza pouca adjectivação para cativar o leitor. 

Em todos os textos, separados por páginas e identificados por imagens explícitas, a autora apresenta 

personagens nos textos, os proprietários ou os chefs dos restaurantes, e emprega as suas citações 

para humanizar os espaços e criar uma identidade mais definida – “Quando pensamos no Aura, 

pensamos em três espaços para oferecer três conceitos. O restaurante classe A, B, C, elegante e 

descontraído, com cozinha portuguesíssima e um toque de fusão; a cafetaria e a esplanada.»”. (p. 

84) 

A receita dos artigos assenta, sobretudo, na seguinte lógica: a autora dá primazia ao espaço, ao seu 

conceito, por norma explicado pelas personagens, e à ementa, indicando algumas sugestões aí 

passíveis de serem degustadas – “A vieira salteada em velouté de camarão-tigre, o bife da vazia 

grelhado, batata dauphinoise, espargos, molho, roquefort, ou o fondant de chocolate, gelado de 

baunilha caseiro e coulis de framboesa.”. (p. 87) É também, nestes casos, que se assiste à presença 

dos poucos recursos estilísticos existentes, sendo este o da enumeração. O mesmo não se pode 

dizer quanto à adjectivação que, apesar de subtil, faz-se notar: “O cenário encantatório e inesperado, 

envolve o Bistrô…””. (p. 87) A par com esta realidade, está a descrição de cenários e ambientes, “A 

envolvência verde a perder de vista, os pequenos lagos e o swing dos jogadores no momento em que 

a rotação do corpo define a trajectória da bola não enganam. Estamos em território de golfe e, do 

restaurante-bar Club House…”. (p. 88) A imersão é, então, um facto. Destaque ainda para as 

habituais caixas de texto, presentes em todos os artigos, com a morada, contactos, horários e 

respectivos preços base.  

 

Artigo Quatro 

Não existem conteúdos correspondentes à secção em causa.  

 

Time Out 

Artigo Um 

Sob o título “Novas esplanadas” e da autoria de Gonçalo F. Santos e Ana Luzia, o artigo seleccionado 

para representar a categoria “Restaurantes” estende-se ao longo de dezoito páginas, apresentando 

um total de doze esplanadas, situadas na capital. (p. 14 a 32) A primeira observação a fazer, depois 

de referenciar o título marcadamente curto e informativo, remete para a entrada: “Esplanadar é uma 

das actividades preferidas da equipa da Time Out e como Lisboa nunca teve tantas esplanadas como 
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agora, decidimos sair à rua para mais uma difícil missão de encontrar as novidades da estação 

[Verão]. Ficámos pelas dez, mas temos a certeza que todos os dias há novas esplanadas a surgir nos 

diferentes cantos da cidade.”. (p. 14) Destaque para o termo “esplanadar”, claramente inventado com 

o propósito de criar uma leitura fácil e divertida. Apesar de não corresponder a nenhuma 

característica narrativa associada ao jornalismo literário, salienta o sentido de inovação descontraída 

por parte dos jornalistas. Como adiante se verificará, esta publicação distingue-se das demais ao 

primar por redacções de fácil leitura. 

Todos os doze textos adoptam a mesma forma. São relativamente curtos, apresentando uma 

extensão entre 1000 e 1500 caracteres, com o título a incidir, somente, no nome do restaurante/bar, 

como por exemplo “Pátio da Galé”, “Lost In” ou “Cafetaria do MNAC” (ou então Museu de Arte 

Contemporânea do Chiado). A sua estrutura assenta, sobretudo, na apresentação do conceito do 

espaço gastronómico e na divulgação de algumas sugestões, com destaque para uma considerada 

especial, transporta para uma fotografia que acompanha  o artigo. Quase sempre referenciada no 

texto, essa iguaria ganha destaque e fica a representar a “casa”. No caso do Pátio da Galé 

corresponde às taças ‘Extra Chocolate’.  

A linguagem, sempre fácil, pretende apelar à leitura: “Acabou-se a paz e o sossego para o rei D. José 

e o seu cavalo, mas começou a animação para os lisboetas e os estrangeiros que visitam o Terreiro 

do Paço”. A adjectivação, porém, é pouco saliente, salvo algumas excepções, e o recurso estilístico 

mais frequente é, sem surpresas, a enumeração, aplicada na explanação de opções de carácter 

gastronómico – “…e com uma carta onde constam saladas, tostas, bruschettas e travesseiros de 

Sintra”. (p. 15) Na sua totalidade, os artigos fazem-se acompanhar de caixas de texto com morada, 

contactos telefónicos e horário.  

Existe também uma clara preocupação em descrever cenários para potenciar, ainda que de uma 

forma um tanto ou quanto moderada, um sentido de evasão ao leitor. Exemplo disso é, no caso do 

Lost In, “…todas as mesas, cadeiras e coloridos guarda-sóis vieram da Índia e de Marrocos. Mas o 

espírito oriental não se fica por aqui. (…) há uma parede enorme azul com um Krishna pintado…”. (p. 

16) Neste texto, por exemplo, assiste-se à introdução de personagens e suas citações, como reforço 

da definição do conceito em causa. Saliente-se ainda o assumido escapismo, a finalizar a leitura, ou 

seja, “…para despertar todos os sentidos”. (p. 16) 

As reportagens breves tendem a fazer-se acompanhar de imagens de grande dimensões, que 

ocupam a quase totalidade da páginas a adoptarem um formato A4. O processo é semelhante nos 

doze casos, isto é, o texto surge a um canto, enquanto duas imagens, uma do espaço e outra da 

especialidade gastronómica, dominam as atenções. Refira-se ainda os textos de carácter 

essencialmente informativo, a predominância do eu – “…agora que já tirámos este peso dos ombros 

e nos assumimos como pessoas honestas…” -, e a referência directa ao leitor, “Pode prová-lo na 

versão ovo ou chocolate (…) e o que vai pagar por uma fatia segue o mesmo conceito de avaliação 

do restaurante.”. (p. 21 e 28) Destaque ainda para o artigo sobre o Blue Bar do Hotel Baía, em 
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Cascais, onde existem mais adjectivos que aqueles, por norma, presentes nos restantes trabalhos. 

São eles: “brutal”, “esplendor” e “confortavelmente”. (p. 30) 

 

Artigo Dois 

É importante considerar que o artigo que se enquadra na categoria “Consumo” pertence, na verdade, 

à secção homónima da publicação semanal. Sob o subtítulo ou divisão “Loja da Semana”, é 

apresentado ao leitor um texto de 1500 caracteres sobre a Porsche Design. (p. 93) Tal como já se 

registou em relação aos outros artigos da revista, o título é substituído pelo nome do estabelecimento. 

No início do texto, o qual não usufrui de qualquer entrada, identifica-se a necessidade de o jornalista 

contextualizar o leitor numa situação económica que se ajuste à sua realidade: “ Se há muito que 

sonha em enfiar um Porsche na garagem mas lhe faltam uns bons milhares de euros para investir, 

talvez não seja má ideia começar por uma aproximação mais realista à marca”. (p. 93) A linguagem é, 

uma vez mais, aligeirada para uma leitura mais fácil. 

Verifica-se o uso da primeira pessoa, “Não, carros não há, mas também já tínhamos concluído que 

estavam fora do orçamento”, e poucos adjectivos. (p. 49) O texto, apesar de redigido numa 

abordagem mais pessoal, não é comparticipado com a subjectividade do autor. Ao invés, assiste-se 

ao uso de personagens – “…diz Elsa Cajada, da Porsche Design” -, e enumerações, como nos 

restantes textos já identificados, “Na loja há de tudo um pouco: roupa, óculos de sol, ténis, malas de 

viagem ou executivas, telemóveis, joalharia, canetas, botões de punho, candeeiros, facas, perfumes 

ou artigos de fumo”. (p. 49) Após um registo marcadamente informativo, o artigo termina com a 

habitual caixa de texto com os acrescentos do costume, isto é, morada, contactos telefónicos e 

horários. Regista-se, também, que uma imagem de grandes dimensões do interior da loja domina a 

quase totalidade da página, destacando-se sem dificuldade, tal como o título que surge em 

maiúsculas carregadas. O objectivo passa, claramente, por chamar a atenção.  

 

Artigo Três e Quatro 

Na presente edição, não existem artigos que possam ser inseridas nas restantes categorias – 

“Hotéis” e “Viagens” -, dado que a publicação, ao contrário das outras analisadas, assenta, sobretudo, 

em divulgações de índole cultural. Assim sendo, apenas dois artigos foram analisados, o primeiro de 

grande extensão, de acordo com a categoria pré-estabelecida.  
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3.2.2 Análise das edições de Julho 

Evasões 

Artigo Um 

O primeiro artigo sujeito a análise incide na categoria “Restaurantes”, apesar de não se tratar, 

efectivamente, de um restaurante, mas antes de um workshop de culinária destinado aos mais 

pequenos. Ainda assim, à falta de artigos que possam corresponder ao pretendido, será este o alvo 

de análise, dado as semelhanças existentes. Com o título “Pequenos [grandes] chefs”,  o mesmo 

pertence à autoria de Cláudia Carvalho. (p. 30 a 32) De facto, é no respectivo título que encontramos, 

desde logo, um adjectivo, claramente introduzido pelo autor, capaz de dar ênfase à contradição – 

estamos perante uma antítese. A entrada, por sua vez, mantem-se original: “Começamos pelo fim, 

para provar o sucesso da primeira aula de cozinha no Little Chef. Ao fim de hora e meia na cozinha, 

ouviu-se: «Mãe, depois do almoço podemos fazer outra receita?» Está [quase] tudo dito!”. (p. 30) 

Nesta curta citação é fácil perspectivar algumas ideias-chave, como a utilização de personagens, e 

consequente criação de diálogos, e a atenção redobrada para com a descrição dos eventos. E assim 

se sucede o restante texto: através da descrição.  

Depois de situar o leitor – “Estamos na Alta de Lisboa” -, a jornalista começa por enumerar traços 

distintivos do local onde se encontra, dando cor e vida ao ambiente no qual se encontra, através de 

adjectivos que mais cumprem a função de descrever, ao invés de elogiar. Numa envolvência 

equilibrada, a autora cruza dados importantes sobre o serviço em causa com a história que vai 

contando. O artigo assume assim um duplo carácter: ao mesmo tempo que é informativo, ostentando 

a função do dito jornalismo de serviço, potencia a imersão do leitor: “É ver então as crianças, entre os 

3 e os 12 anos, a entregarem-se com entusiasmo a tarefas como picar a salsa e bater os ovos” e “De 

espátula na mão, estão atentos às indicações das «chefes» Mariana Barbosa e Cristina Bernardo 

Silva, responsáveis pelo projecto depois de muitos anos dedicados ao jornalismo, que abraçaram o 

desafio de ensinar as crianças a cozinhar e a comer de forma saudável”. (p. 31) Note-se que a 

jornalista narra a história de uma forma não participativa, apesar de fornecer detalhes importantes 

que permitem a eventual absorção do leitor. A curta enumeração surge enquanto aliada da descrição 

- “…cortam-se cogumelos e alho-francês, rala-se cenoura e juntam-se bocadinhos de bacon…”-, 

enquanto os adjectivos revelam-se poucos e sucintos.  (p. 31) 

 

Artigo Dois 

Facilmente enquadrado na categoria “Viagens”, o próximo artigo, “Neste Verão descubra Portimão”, 

foi redigido pelo jornalista Ricardo Santos. (p. 34 a 36) Em três páginas o destino é apresentado sob 

um fundo que é invadido, quase na sua totalidade, por imagens a ele associadas. Mas antes de 

proceder à análise geral do seu contéudo, vale a pena destacar a entrada. “Rume ao Sul e faça deste 
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concelho o ponto de partida para umas férias únicas. Boa praia, boa mesa e boa gente estão à sua 

espera.” – invulgar, apela ao leitor de uma forma directa e bastante explícita, evidenciado uma 

enumeração de ajectivos capaz de descrever o âmago do artigo. (p. 34) 

O texto, em si, apresenta uma unicidade clara. Recorre a poucos adjectivos e pretende ser mais 

informativo do que evasivo – “O crescimento da cidade e do concelho em termos de infra-estruturas e 

equipamentos culturais permitiu que uma série de eventos de grande importância mediática a nível 

nacional e internacional se tenham realizado na região”. (p. 36) Talvez por esse mesmo motivo, não 

existem alusões directas ao leitor ou ao narrador, à parte da entrada – não se assiste, de todo, ao uso 

da primeira pessoa. Acrescente-se a descrição de cenários, mas, sobretudo, dos serviços que o 

destino é capaz de providenciar ao seu visitante. Um dos recursos estilísticos mais utilizados é, sem 

dúvida, a enumeração clara, de modo a explanar, objectivamente, o que existe em Portimão: “Marina, 

casino, teatro, museus, aeródromo, porto de cruzeiros, autódromo, mercados, monumentos, mais de 

quinhentos estabelecimentos comerciais, mais de novecentos restaurantes e bares e uma oferta 

hoteleira de excepção…”. (p. 36) Vale a pena referir, no entanto, a auto-promoção que é feita no final 

do artigo (algo inédito), que se cruza com o jornalismo de serviço: “Para mais informações não deixe 

de comprar o Guia de Portimão, projecto realizado em parceria entre a revista Evasões e a autarquia 

local”. (p. 36) 

 

Artigo Três 

Dado que não existe qualquer artigo na presente edição que possa corresponder à categoria 

“Consumo”, será analisado um conjunto de pequenos textos sobre hotéis, que, por sua vez, se 

inserem no artigo principal desta edição especial – “50 hotéis para as férias e para a vida em Portugal 

e Espanha, numa selecção comemorativa do 14º aniversário”. (p. 42 a 86) Assim sendo, este será 

classificado enquanto “Hotel + Consumo”.  

Trata-se de cinquenta hotéis descritos em poucos caracteres, numa linguagem acessível, dotada de 

poucos adjectivos – “…ambiente familiar e muita atenção aos pormenores…”. (p. 45) Não existem 

títulos, nem entradas, apenas uma curta informação sobre as unidades, descritas ao nível dos 

serviços que disponibilizam e das histórias que apresentam - de como surgiram e de se 

desenvolveram. Apesar do curto espaço que é destinado a cada texto, é feito um apanhado geral do 

que cada hotel contempla – “O complexo possui residências, mas quem vai como hóspede tem à sua 

disposição 151 quartos, três restaurantes e dois bares, duas piscinas (uma exterior e outra interior) , 

um ginásio aberto 24 horas, campos de ténis, um spa e, claro, um excelente campo de golfe”. (p. 54) 

Pela seguinte citação é possível deduzir, ainda, o recurso estilístico mais presente, o da enumeração. 

O narrador não se evidencia e, como tal, não se assiste a qualquer utilização da primeira pessoal, 

pelo menos na grande maioria dos textos. O mesmo se verifica quanto ao uso de personagens ou de 

diálogos. 



Boas	  Notícias	  –	  Um	  retrato	  de	  Jornalismo	  de	  Lifestyle	  em	  Portugal	  /	  Ana	  Cristina	  Marques	  

39	  

	  

É importante referir, também, o facto de estes hotéis se distribuírem geograficamente pelo país, isto 

é, foram seleccionados tendo em conta diferentes regiões – norte, centro, sul, arredores de Lisboa, 

Algarve, Alentejo, arquipélagos e Espanha. Outro factor de análise remete para as muitas imagens 

que dão vida à reportagem que se estende por mais de 40 páginas. Estas são o ingrediente principal, 

fazendo com que o texto apenas sirva como complemento, como uma espécie de legenda. E todas 

elas estão devidamente identificadas.  

 

Artigo Quatro 

Não existe artigo correspondente.  

 

Vida e Viagens 

Artigo Um 

O artigo da autoria da Mónica Franco (curiosamente a ex-editora da revista Evasões) entra na 

categoria destinada às casas gastronómicas, apesar de ser uma entrevista directa, de pergunta e 

resposta, a um chef suíço, como o título deixa antever - “Um «camino» suíço” (..). (p. 20 a 22) A 

anteceder a entrevista propriamente dita, a autora faz uma apresentação do mesmo – Andreas 

Caminada – e situa a conversa entre ambos no tempo e no espaço, não sem antes despertar a 

curiosidade com uma simpática e bem-disposta entrada, onde: “Um castelo que é restaurante com 

quatros, pratos que se assemelham a telas, um jovem chef que já conquistou três estrelas Michelin, 

um cozinheiro que é também jogador de golfe. Aqui, nas montanhas da Suíça, nada é o que parece. 

E Andreas Caminada parece mesmo uma estrela de cinema”. (p. 21) 

Desde logo se compreende a intenção da jornalista em introduzir-se na história, pretendendo, com 

isso, dar o seu input, a sua perspectiva, para melhor descrever cenários e sensações – “Falo da alta 

cozinha (…) desse «desporto» que, para ser praticado, exige paixão e dinheiro”. (p. 21) Note-se, 

assim, o uso da primeira pessoa, seguido de uma analogia, não estivesse a mesma a fazer um 

trocadilho entre o golfe e a cozinha. E porque o faz? Para melhor dar a conhecer o entrevistado – um 

reconhecido chef no panorama internacional e um amante de golfe nas horas vagas. À medida que o 

vai introduzindo indica, subtilmente, o local onde trabalha, ou seja, o restaurante Schauenstein, numa 

pequena cidade chamada Fürstenau, perto das montanhas suíças. A descrição é acentuada, até 

porque a jornalista “insiste” em contar em que circunstâncias se encontrou com o mesmo: “E mesmo 

depois de ter dormido três horas na noite anterior, de ter voado nesse dia da Suíça para Portugal, de 

ter trabalhado o dia todo na cozinha de Dieter Koschina (…), de ter feito o jantar de mais de seis 

pratos para cerca de 80 pessoas, passava da uma da manhã e o chef suíço ainda estava a falar 

comigo…”. (p. 21) 
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A apresentação é feita e seguida da entrevista, sempre num registo muito próprio e pessoa – “Está 

cansado…mas achei-o muito calmo na cozinha” ou “Era muito novo quando abriu o restaurante. Não 

é comum”. (p. 21) As perguntas assumem uma forma diferente, um registo mais convidativo, dando a 

sensação de intimidade ou até mesmo proximidade. Passa de uma entrevista para uma conversa em 

tudo menos estanque, onde se intercalam diferentes perspectivas, desde pessoais a profissionais – 

“Gosta mais de campo do que de cidade?” ou “Em cada prato tinha três texturas/formas de fazer e 

apresentar o mesmo produto, como o Lagostim, que vinha em crepe, em carpaccio e crocante. É uma 

técnica ou uma filosofia?”. (p. 21 e 22) O texto em si não é muito vasto, estende-se ao longo de duas 

páginas pautadas por imagens de pequeno destaque, fora uma primeira, dominada em todo o seu 

comprimento pelo retrato do chef.  

 

Artigo Dois 

Intitulado “Janela sobre o mar”, apresenta uma curta entrada, de estilo informativo, que conjuga, em 

proporções, com a dimensão do restante artigo – apenas lhe foi destinada uma página, justificação 

mais do que suficiente para o conteúdo resumido, mas ainda assim bem estruturado. (p. 40) 

Pertencente à jornalista Susana Silva Oliveira, pertencendo à categoria “Hotéis”, e destaca-se dos 

demais pelo o uso diminuto da primeira pessoa – neste texto não saltam “à vista” opiniões pessoais. 

O estilo é mais formal e descritivo do que sensorial. Talvez por isso, o seu início seja directo e limpo: 

“Inspirado nos elementos que o rodeiam, o Furadouro Boutique Hotel é uma espécie de apoio de 

praia de excelência para quem procura tranquilidade à beira-mar”. (p. 40) De imediato são 

apresentadas as duas primeiras personagens (existem mais quatro), que, com recurso a citações 

directas, explicam o conceito da unidade hoteleira, bem como o seu surgimento. Além das suas 

intervenções, a jornalista faz por explicar a história de ambos, por forma a contextualizar e humanizar 

o artigo: “Depois de dez anos a desenvolver projectos, na área da hotelaria e do turismo, o casal 

abandonou o interior para viver a dois passos do areal” e “«Este não seria mais um para outros 

continuarem», recordam”. (p. 40) 

Toda a descrição é feita com recurso a poucos adjectivos, mas ainda assim se denotam alguns 

recursos estilísticos, como a personificação – “A separá-los apenas uma garrafeira translúcida, onde 

repousam os vinhos”. (p. 40) Só mais adiante, no texto, é que ressalta a existência do discurso 

direccionado ao leitor - “Opte por chegar à hora em que o Sol entra sem pedir licença” -, tal como a 

utilização da primeira pessoa, feita de uma forma muito subtil – “De regresso ao lobby, acedemos à 

área de alojamento…”. (p. 40) Tal como nos restantes trabalhos já analisados, a informação crucial 

do espaço e seus serviços vai sendo apresentada de uma forma não enfadonha, mas, ao invés, 

surge incrustada nos vários passos do jornalista, que “convida” o leitor a passear por um texto bem 

conseguido. A adjectivação escassa pode ser exemplificada na seguinte citação: “Elementos simples, 

depurados, sem exuberância, observam-se a cada passo”. (p. 40) Dada a curta dimensão do 
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trabalho, apenas duas imagens o acompanham, tal como uma curta caixa de texto com a habitual 

informação – morada, contactos e preços.  

 

Artigo Três 

O título é, no mínimo, curioso, visto tratar-se de uma personificação de Amesterdão – “A’dam e eu”, 

sendo o autor, e o “eu”, a jornalista Mónica Franco. (p. 62 a 77) De facto, este início revela uma 

tendência que se prolonga durante todo o artigo – a cidade holandesa é entendida, pela autora, como 

uma pessoa, um amigo que a própria veio visitar passados oito anos desde que a conheceu. A 

entrada, bastante informativa, cumpre a função ideal, ao despertar o interesse do leitor, bem como a 

sua curiosidade, extrapolada ao estado mais puro – “A’dam e eu fomos muito felizes. Quem é A’dam? 

Reposta no texto que se segue”. (p. 63) E, no texto que se segue e que se expande ao longo das 

páginas, algumas ocupadas na totalidade por fotografias representativas do destino, encontra-se a 

definição da cidade, num conjunto de adjectivos, descrições pormenorizadas, sucessivas introduções 

de personagens e múltiplas presenças do “eu”.  

“A’dam é Amesterdão”, assim começa, para depressa se entender que este é um artigo fortemente 

influenciado pela vivência da jornalista – “Eu vivi Amesterdão, amei Amesterdão, fui «amsterdamer»”. 

(p. 64) Todo retrato do destino é contado tendo em conta a experiência de Mónica Franco, tal qual ela 

o faz entender, sem rodeios ou limitações, com recurso a elaboradas descrições: “Encantaram-me as 

bicicletas (…) Deslumbraram-me as casas, as grandes janelas sem cortinas, a descontração das 

pessoas que viviam lá dentro. Fascinaram-me os canais, as casas construídas sobre eles, os barcos 

que circulavam neles. Seduziram-me as tulipas. Surpreendeu-me o Jordaan, o bairro agora bonito e 

boémio – antes pobre e operário”. (p. 64) Além das notórias presenças da primeira pessoa do 

singular e da adjectivação em nada contida, é de realçar o paralelismo entre o reencontro entre a 

autora e a cidade e aquele entre a mesma e um amigo de longa data. A jornalista faz de Amesterdão 

um cenário de reencontros e aproveita-se da mesma para contar uma história através deste destino. 

Fá-lo introduzindo personagens – “Ricardo vive há mais de uma década nesta urbe que começou por 

ser uma pequena aldeia de pescadores junto ao rio Amstel…” -, alternando entre descrições pessoais 

e informações gerais, destinadas ao turista ou ao simples curioso. (p. 65) A personagem tem voz 

própria, dada a introdução de citações que induzem a sensação de diálogos, ainda que não 

apresentado na sua forma original: “«Às vezes vou de pantufas à loja do lado, a maioria das vezes 

janto fora no restaurante italiano da esquina», conta-me divertido”. (p. 65) Desta forma, a jornalista 

conta não só o quê, mas também o que ouve, servindo-se de testemunhos reais para contar como se 

vive nesta cidade e, assim, definir um estilo de vida.  

A descrição e os elogios não são poupados, ao invés, assumem um carácter extremamente pessoal, 

dando a entender que quem nos fala sobre a cidade é uma amiga e não uma jornalista, num registo 

muito próprio: “…uma urbe de arquitectura própria, de uma beleza visual congruente, com água a 

rodos e pontes também. A’dam tem mais de mil pontes…” e “Queria ser «amsterdamer» nem que 
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fosse apenas por uns dias!”. (p 67) O estilo informal do artigo é de tal forma assumido que, a certa 

altura, o texto e a narrativa adoptam uma forma peculiar – a autora divide por tópicos, e em três 

ideias, que ajudam a perceber a metrópole. Denotam-se ainda, ao longo do texto, a presença de 

alguns recursos estilísticos como a ironia – “…entre as mais de mil variedades de cerveja (Heineken, 

Heineken!) e também queijos (Gouda, Gouda!)…” -, entre diversas presenças de opinião, positiva e 

não tão positiva – “…mas já vi melhor…”. (p. 70) De realçar que as imagens e suas legendas 

assumem um papel de destaque, ilustrando e explicando, por outra via, a cidade que é descrita por 

palavras mais e menos elaboradas. Na verdade, apenas fortes imagens, com um respectivo guia com 

informações complementares, como é o caso das duas páginas que o finalizam, são capazes de 

completar um tal trabalho, não fosse este um artigo de jornalismo de viagens.  

 

Artigo Quatro 

O último artigo desta edição, a recair na categoria dedicada ao consumo, foi propositadamente 

escolhido por ser diferente dos demais, em particular, diferente daquele de Amesterdão. Da autoria 

de Ana Pereira da Silva, remete para uma exposição presente no Museu Guggenheim Bilbao. (p. 44 e 

45) Num estilo corrido, e marcadamente curto, a jornalista opta por informar o leitor das componentes 

históricas e artistas que constituem esta exposição. Desta forma, tanto o título como a entrada são 

exclusivamente informativos, sem qualquer sentido de evasão. Também o texto que lhes segue é 

simples e de fácil compreensão, tendo como objectivo último a clareza dos curiosos – quem 

despende tempo a ler tal matéria é porque, à partida, tem interesse genuíno no assunto. Nesse 

sentido, não será preciso cativar o leitor mas sim instrui-lo. A imagem assume um destaque maior 

face ao artigo, como seria de esperar, este que se faz acompanhar de uma caixa de texto que 

disponibiliza a morada do museu, o nome da exposição e a sua “data de validade”.  

 

 

 

Rotas e Destinos 

É preciso salientar que, no caso desta publicação, optei por analisar a sua edição de Agosto e não a 

de Julho, tendo em conta a riqueza de conteúdos disponível. Houve o cuidado, no entanto, de 

seleccionar artigos tendo em conta as já anunciadas secções. 

 

Artigo Um 
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O artigo a ser rotulado na área de consumo é de pequenas dimensões e está inserido numa secção 

de breves que abre cada edição da revista – intitulada de “Bloco de Notas”. (p. 13) Talvez por isso, 

não apresenta autor e faz-se acompanhar de uma pequena imagem. Fala-se, neste caso, do Slide 

Bar, no Tivoli Marina Vilamoura em Cascais, e do Aqua Lounge Restaurante & Bar, no Tivoli Marina 

Portimão. O texto curto descreve os serviços oferecidos por ambos os espaços, numa linguagem 

acessível e prática, mas, ainda assim, com alguns adjectivos pelo meio – “…descontraído”, 

“….novidade mais fresca e relaxante…” e ainda “…excelente…”. (p. 13) Além deste ponto de 

referência, não existem quaisquer recursos estilísticos, personagens ou introdução da primeira 

pessoa do singular. Denote-se, também, a ausência de uma caixa de texto com as habituais 

informações, dada a pequenez do artigo (apenas o site do grupo hoteleiro marca presença, imbuído 

entre as restantes informações).  

 

Artigo Dois 

Também pertencente ao referido “Bloco de Notas” e também sem autor indicado, o artigo a incidir na 

categoria “Restaurantes” aborda a nova carta e o novo chef do espaço gastronómico do Bairro Alto 

Hotel. (p. 12) Baptizado de Flores, o seu nome é a clara fonte de inspiração para o título – “Flores de 

Verão” – de um artigo pequeno, mas que, e ainda assim, se faz acompanhar de duas imagens fortes 

– uma do chef e outra de um dos pratos que compõem a oferta gustativa. Corrido e prático, o texto 

beneficia de poucos adjectivos – denote-se, apenas, a expressão “…lufada de frescura…” – ou 

brincadeiras. No entanto, os jornalistas, ou a publicação, optam por marcar presença, dada a 

conjugação determinante dos verbos – “Não experimentámos todas as entradas…”, “…mas 

garantimos…” e …soa-nos muito bem…”. (p. 12) O artigo aposta, sobretudo, num carácter 

informativo, destacando a formação profissional da única personagem, e assunto noticioso, e alguns 

dos pratos disponíveis na ementa. O mesmo não é dotado de qualquer caixa de texto com as 

habituais informações, ao invés, apresenta, apenas, o site do hotel no início do mesmo. 

 

Artigo Três e Quatro 

É uma mesma peça, a ocupar cinco páginas, de um mesmo autor – Teresa Frederico. O que 

inicialmente se julga como um artigo sobre um hotel, recaindo, por isso, nessa mesma categoria, 

depressa se desenvolve num outro formato, o de o jornalismo de viagem.  Trata-se, pois, de um dois 

em um (hotel e viagem). (p. 34 a 38) O hotel é, nada mais nada menos, que o ponto de partida de um 

roteiro passado no Funchal, justificação perfeita para o título em causa – “O Funchal é um jardim?”. E 

se o mesmo remete para uma questão, a entrada sugere a resposta: “É, se ficar alojado numa quinta 

como a da Casa Branca, num refúgio tranquilíssimo a dois passos do centro da cidade…”. (p. 35)  
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Antes de mais, a jornalista traça o cenário perfeito, numa descrição detalhada e adjectivada – “O mar 

omnipresente, o Sol brilhante e caloroso, as prazenteiras esplanadas do centro, as ruas animadas por 

turistas de ar visivelmente agradado…”. (p. 35) Esta introdução destaca-se fisicamente do restante 

artigo, este que é dividido em blocos de texto para melhor orientar o leitor ao longo de “espaços” 

distintos. É de referenciar que, nem por uma vez, se assiste à presença da primeira pessoa do 

singular. Toda a história é escrita num tom impessoal, mas nem por isso deixa de convidar o leitor a 

envolver-se e perder-se nas múltiplas descrições. O texto é, pois, bastante informativo, dando a 

necessária explanação dos serviços existentes na unidade hoteleira, onde não faltam, uma vez mais, 

adjectivos – “Abriu em 1998 mas mantém o charme de sempre…” e “Isso deve-se sobretudo ao 

autêntico jardim botânico que envolve e protege do sururu urbano este boutique hotel…” (ênfase no 

“sururu”). (p. 35) Ao longo da parte destinada ao hotel, denota-se a existência de dois recursos 

estilísticos – a enumeração, “Canforeira, sumaúma, dombeia, marcamia, ficus, árvore de fogo, chama 

da floresta…”, e a personificação, “…os mimos do Sol”. (p. 35) São feitas, de igual forma, descrições 

pormenorizadas, por forma a humanizar o espaço e torná-lo mais sensorial, o que permite, por sua 

vez, uma maior identificação e associação por parte do leitor.   

O restante do artigo vai indicando, em estilo roteiro, os diferentes locais pelo qual o visitante pode 

passar. A informação rápida e prática assume aqui um destaque elevado, onde marcam presença 

poucos recursos estilísticos.   

Time Out 

É preciso indicar que a edição em análise é especial, pelo facto de ser dedicada ao coleccionador, 

apresentando, por isso, as “200 melhores recomendações de sempre da Time Out Lisboa”. Como tal, 

os artigos sujeitos a análise revelam-se bastante curtos, fazendo parte uma extensa listagem que 

ocupa o corpo principal da revista. De cada uma das 200 edições já concluídas e publicadas é 

extraída uma sugestão de destaque merecido, posteriormente justificada.  

 

Artigo Um 

Apesar do tamanho, o jornalista anónimo faz questão de situar a reportagem no tempo e de 

descrever o hotel – o Palácio Belmonte – de uma forma largamente adjectivada: “Um hotel de charme 

(…) tão (mas tão) bonito…”. (p. 18) O mesmo sucede-se em relação à descrição do seu jardim – 

“…pequeno, despretensioso, escondido e lindo”. (p. 18) Num conjunto escasso de caracteres, a 

presença de adjectivação é preponderante e o uso da primeira pessoa  também é notório (neste caso 

concreto, a primeira pessoa do plural, dado ser a revista e não o jornalista) – “…mostrámos um 

espaço que a maior parte dos leitores desconhecia…” e “…até decidimos fazer lá a nossa festa de 

aniversário”. (p. 18) O texto faz-se acompanhar de duas imagens, uma menor do que outra, 

manifestamente, ou seja, a capa da edição e a unidade hoteleira, respectivamente. 



Boas	  Notícias	  –	  Um	  retrato	  de	  Jornalismo	  de	  Lifestyle	  em	  Portugal	  /	  Ana	  Cristina	  Marques	  

45	  

	  

 

Artigo Dois 

Mais adiante encontra-se um pequeno texto, de igual proporção ao anterior, que, tendo em conta a 

abordagem, se enquadra na temática “Viagens”. Tal como o outro, não tem autor identificado e é 

situado na respectiva edição, neste caso no número 50, cuja capa corresponde a “Lisboa Grátis!”. (p. 

20) Mais uma vez se denota  a subjectividade na entoação dada ao texto – “É uma das melhores 

sugestões grátis da Grande Lisboa e não poderia faltar num tema dedicado ao assunto”. (p. 20) 

Depois de as introduzir, o autor, ou os autores, assume as bicicletas de Cascais como “…a melhor 

forma de passear pela vila e percorrer a estrada entre o Guincho e Cascais”. (p. 20) Apesar de parco 

na adjectivação, o texto é dotado de claras referências ao leitor – “Apenha-as…”, “…aproveite…” e 

“…para quando lhe der a fome”. (p. 20)  Apenas uma imagem da capa acompanha o artigo.  

 

Artigo Três 

O número 62 da Time Out, dedicado a hotéis de charme, tem como destaque o restaurante Confraria, 

situado em Cascais, remetendo, por isso, para a categoria “Restaurantes”. (p. 21) O seu começo é, 

desde logo, sugestivo, apelando aos ditados populares “instaurados” pela literatura corrente: “Qual é 

coisa qual é ela, que fica numa das praças mais bonitas de Cascais, já foi francês hoje é japonês?”. 

(p. 21) A par do adjectivo, fica em destaque o tom descritivo capaz de despertar a curiosidade do 

leitor. O autor ou os autores fazem, ainda, referências correntes ao mesmo – “Se é um conhecedor…” 

e “…já deve ter adivinhado”. (p. 21) Ao mesmo tempo que é fornecida informação crucial sobre o 

espaço gastronómico – “…o restaurante de sushi que desde 2010 tem também uma segunda casa 

em Lisboa…” – é feita uma descrição em nada objectiva, “…tem propostas exóticas que sabem tão 

bem como parecem e um terraço que vale ainda mais a visita”. (p. 21) Em comum com o último 

artigo, se é que lhe podemos chamar assim, tem a publicação de uma imagem da capa da respectiva 

edição, num formato pequeno e discreto.  

 

Artigo Quatro  

Com a mesma estrutura e em tudo idêntico aos seus antecessores, este artigo, a ser catalogado com 

a etiqueta “consumo” dá ênfase a uma características muito importante da referida publicação. (p. 22) 

Ao contrário da maioria das revistas na área de lifestyle, a Time Out pondera e opina sobre os 

espaços e seus serviços. E em tal edição isso não é excepção. Ao apresentar o café Fábulas, a 

morar no Chiado, caracteriza-o da seguinte forma – “…dentro de uma espécie de gruta com rádios 

antigos e máquinas de costura a fazer de mesas” e “…onde é preciso ter paciência para ser atendido 

mas se tem a sensação de se estar um sítio especial da cidade…”. (p. 22) Apesar da opinião 

subjectiva, esta é conjugada com elementos factuais e descritivos do espaço, por forma a não 
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defraudar o leitor e a criar o tão desejado benefício da dúvida, aliado à natural curiosidade que tal 

texto suscita. Em  nenhuma altura, no curto texto, é feita referência à publicação ou ao leitor. Denote-

se, apenas, o seu início, em claro trocadilho com o nome do estabelecimento – “Era uma vez…”. (p. 

22) Tal como os restantes, este faz-se acompanhar apenas da imagem de capa da edição 

correspondente.  

 

Happy Woman 

Artigo Um 

O artigo correspondente à categoria “Consumo” não tem autor definido. Faz parte de uma secção 

inicial que introduz a revista ao leitor – “Saio” -, a qual é composta uma série de caixas de texto sobre 

diferentes espaços de consumo. O escolhido corresponde ao Muuda, cujo ante-título é “Alternativo”. 

(p. 18) A pequena descrição é incisiva – “Arte, sabores e design é o conceito de Muuda”, com recurso 

a poucos adjectivos. (p. 18) Os únicos elementos de jornalismo literário aqui presentes acabam por 

ser a enumeração – “…acessórios, peças de arte, livros, artesanato urbano, sabores…convivem de 

forma harmoniosa, apesar de rebeldia”, tal como o uso das reticências. (p. 18) Apesar de não ser 

dotado de imagens, a caixa de texto, o seu formato de origem, faz-se acompanhar das informações 

básicas do espaço, isto é, nome, morada, contactos e horários. De acrescentar que o artigo em si é 

um voucher imediato – um género de desconto muito associado a este tipo de jornalismo e 

pioneiramente praticado na revista Happy Woman.  

 

Artigo Dois 

Intitulado de “Os melhores restaurantes de praia” e sob o ante-título “Alimentação”, o trabalho 

correspondente à categoria destinada aos restaurantes é da autoria de Carla Azevedo. (p. 186 a 190) 

A entrada é simples, cumprindo o objectivo de informar o leitor, cuja curiosidade é despoletada – “De 

norte a sul, espaços que conquistam pela degustação sempre com o mar por perto. A não perder, 

este Verão” -, sendo acompanhada da seguinte legendagem: “Espaços à beira-mar escolhidos pelos 

mais conhecidos chefs nacionais”. (p. 186) Não há margem para dúvidas. Num curto texto, a 

jornalista explica o conceito do artigo de uma forma romanceada – “…a ideia surgiu como uma brisa”, 

onde não faltam adjectivos (“A Happy convidou grandes chefs…” e “…os melhores restaurantes”). (p. 

186) Acrescente-se que é neste parágrafo que se encontra uma vasta enumeração: “José Avillez, 

Luís Baena, Chakall, Hélio Loureiro, Fausto Airoldi, Henrique Leis, Luís Américo…”.  

O restante texto é dividido por blocos de texto, pertencentes a diferentes regiões do país: Norte, 

Centro, Grande Lisboa, Alentejo, Algarve e Funchal. Sem mistérios, as regiões com mais propostas 

são pois o Alentejo e o Algarve, com cinco cada, enquanto que o Centro e o Funchal ficam 

equiparados com apenas um restaurante. Cada texto, para cada espaço gastronómico, apresenta a 
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mesma estrutura e as mesmas características: são curtos, tem um título independente do nome oficial 

do restaurante, sempre evasivo e sugestivo, uma descrição romanceada – “Com os pés quase na 

areia e o Atlântico como vista da sala principal” -, introdução de personagens, isto é dos chefs que 

escolheram determinada “casa” em questão (“…foi uma das escolhas do chef José Cordeiro (…)«É 

um descanso total, fica mesmo junto ao mar e é relaxante.»”). (p. 186) Acrescente-se a presença de 

alguns adjectivos, como “Na Foz do Douro, entre traços de modernidade e tons suaves que apelam à 

tranquilidade….”. (p. 186) Todos os blocos de texto têm em comum as informações inerentes aos 

distintos restaurantes, isto é, as especialidades, o nome a morada, o preço médio por refeição e o 

telefone. O artigo estende-se ao longo de cinco páginas, onde não faltam imagens a ilustrá-lo.  

 

Artigo Três 

O título “Na Margem do Rio” antecede o artigo correspondente à categoria “Hotéis”. (p. 211 a 213) 

Escrito por Carla Azevedo, apresenta uma estrutura semelhante àqueles já analisados na edição de 

Junho. Pertencente à secção “Check-Out”, apresenta, em três páginas que primam pelo destaque da 

imagem em prol do texto, a unidade hoteleira Aqua Hotels Riverside Resort & Spa. A entrada, por si 

só, reflecte e introduz o tipo de escrita que é esperado, evasivo e muito descritivo ao nível dos 

sentidos – “Entre num mundo à espera de ser explorado. Um porto seguro para se entregar ao prazer 

e viajar por diferentes caminhos”. (p. 211) 

No texto abundam descrições evasivas, não realmente materiais – “Para fantasiar com um pôr-do-sol 

de temperaturas que aquecem a alma e cores que conquistam o olhar” -, o uso cuidado e relativo de 

adjectivos, mas, sobretudo, a predominância de referências sucessivas ao leitor, assumidamente 

feminino – “Pronta para fazer as malas?” ou “A escolha é sua”. (p. 212) Ainda assim, vale a pena 

referir as personificações que pontuam no texto, isto é, “Para nos dedicarmos ao dolce far niente, 

quando o corpo e o espírito pedem tréguas”. (p. 212) Acrescente-se, ainda, a introdução do texto 

onde se destoa a presença da publicação, de forma a chegar mais perto do leitor (“Queremos sonhar 

acordados…”), e a habitual caixa de texto com algumas das informações cruciais – telefone e morada 

-, acompanhada de um voucher, capaz de revelar os tratamentos sobre os quais tem efeitos, bem 

como os respectivos preços. (p. 212) 

 

Artigo Quatro 

É importante referir que não existe qualquer trabalho que se possa identificar com a categoria 

destinada às “Viagens”, pelo que a sua análise fica sem efeito. 
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Elle 

Artigo Um 

O artigo correspondente à secção “Hotéis”, e sem autoria anunciada, é de pequena dimensão. (p. 140 

e 141) Apesar da Skyline Residence ser abordada em duas páginas, abundantes em imagens e suas 

legendas, o texto, em si, apenas faz uma breve descrição desta residência e de uma forma muito 

formal. A linguagem é essencialmente informativa, não existe subjectividade nem a presença da 

primeira pessoa. Ainda assim, nota-se a presença de alguns adjectivos – “inacreditável” e 

“superactuais”. (p. 142) Não existe qualquer caixa de texto e jornalismo de serviço é, neste caso e de 

alguma forma, negligenciado. As imagens estão em destaque tal que o texto surge em segundo 

plano.  

 

Artigo Dois 

O texto que se insere na categoria “viagens” é da autoria de Marta Pablo. (p. 143 e 144) Tal como o 

anterior, é de curta dimensão e faz-se acompanhar por imagens que dominam a maior parte do 

espaço e da atenção. Apesar de curto, encerra em si diversas características já aqui analisadas. O 

artigo é abundante em adjectivos – “magnífica”, “irresistíveis”, “perfeito” e “glamour”, entre outros -, 

faz diversas referencias ao leitor e ainda estabelece uma relação directa entre esta e a publicação – 

“sugerimos...”. (p. 143) A descrição do destino em causa, a ilha de Mykonos, na Grécia, serve-se de 

diversos estrangeirismos, desde aquele existente no título, “Spot Azul”, aos restantes incluídos na 

entrada e no texto – “in” e “mood for love”. (p. 143) As legendas acompanham todas as imagens e 

não existe qualquer caixa de texto, a prática do jornalismo de serviço é, por isso, descurada.  

 

Artigo Três e Quatro 

Não existem conteúdos correspondentes. 
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Conclusão  

Uma vez feita a análise de conteúdos de todos os órgãos de comunicação, importa referir o que estes 

têm de semelhante entre si, bem como quais as características díspares. Um primeiro factor a realçar 

é o facto de, ainda que dentro de uma mesma revista, existirem registos literários diferentes, dada a 

variação de autores/jornalistas que redigem para as mesmas. Tal situação pode estar associada à 

realidade precária do jornalismo, em que, cada vez mais, existem colaboradores não fixos. O mesmo 

pode interferir com a linha editorial de um dado organismo. Ainda assim, existem elementos que se 

verificam praticamente em todos os artigos de uma mesma publicação. No caso da Rotas e Destinos, 

verifica-se que a informação é sobriamente intercalada com o sentido de escapismo, praticamente 

presente em todos os seus trabalhos. Tal acontece, porque existe a necessidade de dotar o leitor de 

uma leitura agradável ainda que útil. A opinião faz-se acompanhar de algumas histórias, mas de uma 

forma discreta. Dentro da mesma óptica, encontra-se a utilização recorrente da primeira pessoa do 

singular, embora que o procurado seja referenciar a presença da revista e não a do jornalista. O 

pretendido passa, sem dúvidas, por aproximar o leitor da história que é contada, tornando-a o mais 

realista possível, o que justifica, por sua vez, as consecutivas abordagens ao leitor. Refira-se ainda o 

jornalismo de serviço, característica comum em quase todas as revistas, e a divisão, ocasional, do 

artigo em diferenciados blocos de textos que pretende transformar a leitura num acto mais fácil e a 

dotar, consequentemente, o leitor de escolha. Num artigo, referente ao restaurante Darwin’s, 

denotou-se a presença de um tom crítico. O mesmo revela uma discrepância na linha editorial da 

revista e foge à regra dos de mais. Ainda assim, é o único nessa situação. Tal como noutros casos e 

órgãos, existe o uso de citações e a inclusão de personagens na história, de modo a envolver o leitor. 

Nesse sentido, importa salientar que a imersão do autor é significativa, ainda que não demasiado 

profunda.  

Na Vida e Viagens, por sua vez, também se regista o uso de personagens e suas citações, bem 

como alguma adjectivação, ainda que não tão premente como no primeiro órgão. Existe, de igual 

forma, um cruzamento entre a informação e o escapismo, e divisão daqueles textos mais longos. 

Apesar de partilhar uma linha literária em muito semelhante àquela da Rotas e Destinos, é de apontar 

o facto de, na edição de Junho, não existirem espaços de consumo em grande destaque, motivo que 

originou a escolha de artigos de menor dimensão, presentes no início da revista. Dado o curto 

comprimento, ficaram sujeitos à escassez das “regras” literárias que personificaram os restantes 

textos. Por serem mais curtos, a adjectivação torna-se parca, ou até mesmo nula, e a descrição 

informativa impera. Ainda assim, existe uma ou outra referência ao leitor. Ao invés, nos artigos de 

viagens de maior dimensão, encontra-se a situação oposta: descrição pormenorizada de cenários, 

subjectividade, tom romântico, adjectivação, uso da primeira pessoa e divisão de texto.  

A revista Evasões, por sua vez, é, dos restantes órgãos, a mais semelhante com a Rotas e Destinos 

e com a Vida e Viagens, e também a mais antiga. Opta, nas diferentes categorias em questão, por 

descrever cenários, prestar jornalismo de serviço e, ao contrário das restantes, adopta uma 

adjectivação mais simplista e menos notória. Depara-se a imersão subtil do autor, a introdução de 
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muitas personagens, a presença de opinião, ainda que exposta de uma forma cuidada e a 

humanização de serviços. Dado o nome de baptismo da revista, a mesma não poderia descartar-se 

do sentido de escapismo, isto é, de evasão. Apesar de se assistir à primeira pessoa do singular, 

existem artigos onde o narrador é claramente não participante e apenas observa a realidade em 

redor.  

As revistas femininas apresentam, ironicamente, grandes diferenças ao nível da linguagem. Enquanto 

que a Elle aposta em artigos de lifestyle de uma forma reduzida, a Happy Woman tem um secção 

dedicada por inteiro aos hotéis. As restantes categorias são menos abordadas, mas ainda assim 

estão presentes, à excepção daquela de viagens, a única que é contemplada na primeira revista. Ao 

nível da escrita, existem muitas discrepâncias. Enquanto a Elle fia-se por um  formato mais sóbrio e 

mais objectivo, a Happy Woman adopta um estilo mais sensorial, onde predominam opiniões e 

descrições abundantes em detrimento da informação. 

Já a Time Out é, possivelmente, o meio que mais diferenças apresenta de todas as restantes. A sua 

escrita é mais acessível e directa, a opinião impera e os textos são, manifestamente, mais curtos. A 

adjectivação é parca, as personagens são uma constante nos artigos, ainda que expressas de uma 

forma menos explícita. Nesta publicação é de realçar a ausência de artigos de viagens no seu 

verdadeiro sentido. O mesmo acontece em relação à categoria de hotéis. 

Em comum, todas as revistas apresentam a utilização dos mesmos recursos estilísticos que, por 

norma, ficam-se pela enumeração, designadamente de serviços, pelas reticências, de modo a cativar 

a curiosidade, e pela personificação de coisas. O jornalismo de serviço é, também, uma constante. 

Não faltam, de todo, caixas de textos com as informações necessárias para esclarecerem eventuais 

dúvidas. Nelas encontram-se contactos, moradas e sites, entre outras dicas, para melhor orientarem 

o eventual consumo do leitor. Verifica-se, igualmente, a importância concedida às imagens em todas 

as revistas, dado o jornalismo de lifestyle ser bastante visual.  

No que toca à realidade do jornalismo de lifestyle em Portugal é preciso apontar diversos factores. Se 

por um lado está a despontar, ao contrário de realidades alheias europeias, verifica-se que se 

encontra em graves dificuldades financeiras, até porque, no decorrer da realização desta dissertação 

de mestrado, verificou-se a falência, pelos menos nas suas formas originais, de duas revistas -  Rotas 

e Destinos, já extinta, e Vida e Viagens, que passou para um formato mais reduzido, já não sendo 

comercializada individualmente. Outra situação dualista é o facto de existirem poucos profissionais 

especializados, ao mesmo tempo que surgem, cada vez mais, bloggers orientados para a área – o 

mundo online está a despontar e chega a ser defendido, pelo menos por Paulo Barata, como o futuro 

deste tipo de jornalismo. 

Os fracos recursos financeiros, por sua vez, limitam os conteúdos editoriais e até a qualidade dos 

artigos, estando os jornalistas e respectivos órgãos sujeitos aos convites das diversas entidades 

turísticas, mas não só. Tal remete para um outro problema – a falta de experiência e a ausência de 

termos de comparação que culminam, muitas vezes, no uso pouco adequado de adjectivação. De 
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facto, as regras do jornalismo de lifestyle ainda não estão bem assentes. É preciso definir arestas e 

designar limites, tal como defendem todos os profissionais entrevistados. No entanto, o mais 

importante remete, sem dúvida, para a captação do leitor, no caso da imprensa escrita. E sim, a 

subjectividade é um facto incontornável, ou não estivéssemos a falar de experiências. Considerando 

o lifestyle como o jornalismo das tendências, é preciso salientar a ausência de títulos especializados, 

por comparação, por exemplo, com a vizinha Espanha. Nesse sentido, é urgente frisar que as 

revistas Volta ao Mundo e Evasões são aquelas que se têm mantido no mercado e que dão vida, na 

sua totalidade, ao termo em causa. O futuro do jornalismo de lifestyle é, por certo, incerto, mas há 

que continuar a tentar vender o sonho, seja através do habitual formato em papel, seja no mundo do 

online, apontado como o meio preferencial de um futuro ainda optimista. No entanto, e tal como 

ambas as jornalistas entrevistadas salientaram, tal é visto, e será visto, como um complemento, não 

fosse o velho papel ainda alvo de uma grande estima.  

Como ponto último a considerar, importa referir que as cinco hipóteses colocadas anteriormente 

foram todas comprovadas – “O jornalismo de lifestyle foge aos parâmetros rígidos do jornalismo 

convencional”, “O lifestyle journalism não é tão efémero como o jornalismo convencional”, “O 

jornalismo de lifestyle vive de imagem” e, finalmente, “O jornalismo de lifestyle tem como mensagem, 

ao nível do conteúdo, o conceito de evasão”. No que toca à questão inicialmente colocada, se o 

lifestyle journalism poderá, ou não, representar o futuro do jornalismo impresso, a dúvida ficou no ar. 

É, de facto, uma área com pernas para andar e que está, actualmente, a crescer em Portugal. Ainda 

assim, o seu desenvolvimento está comprometido e de mãos dadas a um eventual investimento. Se o 

mesmo será viável e produtivo, ainda ninguém sabe responder.  
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