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Media e Transições Democráticas 
na Catalunha e em Portugal
A Revolução em Portugal

Os Media no PREC (1974-1975): Transformações Revolucionárias
Pedro Marques Gomes | ESCS-IPL | NOVA-FCSH | U. Lusófona

Esta comunicação tem como objetivo identificar e analisar as grandes transformações que ocorreram nos media portugueses 
após o derrube da ditadura, a 25 de Abril de 1974. Sendo atores políticos essenciais no processo revolucionário de 1974-1975, 
procuramos compreender de que modo os media se envolveram nos acontecimentos e nas lutas políticas da época, tentando 
entender como refletiram e foram, simultaneamente, o reflexo da revolução, e como tudo isso marcou o panorama mediático 
da democracia portuguesa.

Jornalistas durante a Revolução: Entre a Militância e a (Re)descoberta da Profissão
Carla Baptista | ICNOVA | NOVA-FCSH

O 25 de abril foi uma revolução mediática desde as primeiras horas do golpe militar, convocando os jornalistas e os meios de 
comunicação social. Estes foram atores políticos centrais e, na maior parte dos estudos, o seu papel é analisado do ponto de 
vista dos graus de envolvimento partidário e militância. Nesta comunicação vamos procurar dar conta dos dilemas éticos e das 
responsabilidades sociais que se colocaram aos jornalistas nos novos cenários de exercício da profissão criados pela revolução 
em curso (1974-1976).

A Transição na Catalunha

Mudança e Crise na Imprensa Catalã da Transição: Características e Evolução dos Media entre 1975 e 1983
Marcel Mauri | UPF

O fim da ditadura e o início da transição democrática implicaram uma série de mudanças e transformações no sistema mediá-
tico catalão: o surgimento de novos media, o desaparecimento de outros e a forte irrupção da rádio e da televisão. Mudanças 
essas que, ao mesmo tempo, foram marcadas por diversas crises. Esta comunicação explora a tripla crise (económica, de mu-
dança tecnológica e ideológica) que a imprensa catalã sofreu a partir de 1975 e que lançou as bases do atual espaço mediático 
que existe na Catalunha.

Militância e Profissionalização: O Campo do Jornalismo em Transição (1966-1978)
Rita Luís | IHC-NOVA-FCSH

Esta comunicação aborda o período durante o qual o exercício do jornalismo na Catalunha foi uma prática impulsionada, em 
parte, pela militância política antifranquista. Como se organizava esta prática num período marcado pela repressão? Que con-
sequências teve no exercício da profissão, em particular a partir do momento em que a ditadura começa a ser decomposta? 
Que especificidades se podem identificar no caso catalão?
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