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Resumo
Este estudo, alicerçado em pesquisa documental e análise histórico-
cultural do discurso, debruça-se sobre a origem e desenvolvimento das 
revistas ilustradas em Portugal, entre 1835 e 1914, e sobre a adoção 
da gravura de madeira, primeiro, e da fotogra!a, depois, como meios 
preferidos para a adição de informação visual ao texto verbal na 
imprensa. Sugere-se, face aos dados obtidos, que a adoção da fotogra!a 
pela imprensa portuguesa foi gradual, veri!cando-se a partir da 
última década do século XIX, e que a opção pela fotogra!a resultou, 
primordialmente, de razões práticas: em comparação com as gravuras, 
ou mesmo com o desenho fotogravado, a fotogra!a poupava tempo e 
dinheiro. A fotogra!a tinha, também, uma outra vantagem, quando 
comparada à gravura e ao desenho: maior iconicidade. Realça-se, 

1  Este trabalho é !nanciado por fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto PTDC/COM-JOR/28144/2017 – Para uma história do jornalismo 
em Portugal.
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ainda, que a adoção da fotogra!a gerou o aparecimento de uma nova 
especialidade no jornalismo, o fotojornalismo, e dos seus intérpretes, os 
fotojornalistas.
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XIX e XX.

INTRODUÇÃO

Surgidas, em Portugal, em 1835, as revistas ilustradas foram 
pioneiras na junção de informação iconográ!ca à palavra escrita. Ao 
permitirem “ver” um mundo em transformação, elas tornaram-se um 
meio de comunicação distinto. Mesmo em Portugal, um país então 
caracterizado pelo analfabetismo, alguns títulos – como O Panorama 
e o Arquivo Pitoresco – tiveram tiragens de milhares de exemplares. 
No campo da comunicação social, até ao !nal dos anos 40 do século 
XX, essas publicações exerceram um domínio avassalador na difusão 
massiva de imagens sobre a realidade. 

As gravuras de madeira foram os primeiros dispositivos iconográ!cos 
usados massivamente para a incorporação de informação visual ao texto 
verbal. Mas o olhar sobre a realidade proporcionado pela incorporação 
da ilustração na imprensa era problemática: “quem vivia no tempo 
da rainha Vitória estava fascinado pelo ato de ver, pela questão da 
con!abilidade (...) no olho humano e pelos problemas da interpretação 
do que se via” (Flint, 2000: 1). 

Hogart (1967: 12) assinala que as novas revistas ilustradas tornaram-
se um dos meios de comunicação visual mais in"uentes do seu tempo, 
dando aos artistas-gravadores grande audiência. Parte do êxito alcançado 
pelas revistas ilustradas ter-se-á devido ao facto de darem um aspeto 
lúdico à informação (Martin, 2006: 47). A ludicidade contrapunha-se à 
seriedade autoritária do texto formal dos artigos.

As ilustrações, elemento distintivo e identitário dessas publicações, 
contribuíram para a “transformação da imprensa num produto de 
consumo guiado pela competição” (Martin, 2006: 43) e “imprimiram 
mensagens especí!cas na memória dos seus leitores” (Martin, 2006: 47).
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Por volta de 1870, a imprensa ilustrada tornou-se uma parte muito importante da 
indústria da imprensa ao informar semanalmente os europeus sobre os assuntos 
da atualidade. Periódicos e ilustrações tinham existido em separado durante 
centenas de anos, mas começaram a ser conjugados regularmente desde os anos 
1830. Contudo, foi só a partir dos anos 1840 que se encontram revistas ilustradas 
que distribuíam massivamente imagens de acontecimentos da atualidade. Essas 
publicações contrataram vários tipos de artistas e permitiram-lhes construir uma 
vida. (Martin, 2006: 71)

Apesar do recurso à litogra!a por parte de várias revistas, a 
gravura de madeira (xilogravura) foi o primeiro dispositivo técnica 
e economicamente viável para a difusão massiva de informação 
iconográ!ca na imprensa, em geral, e nas revistas ilustradas, em 
particular. A operação consistia na transcrição, por um ou vários 
gravadores, de imagens previamente desenhadas para um bloco de 
madeira (normalmente, de buxo), com 23 mm de espessura. O desenho 
preliminar, que podia ser feito com o recurso a uma câmara escura, 
era delineado em negativo por um desenhador-delineador e só depois 
transferido, pelo gravador ou gravadores, para o bloco de madeira, aberto 
com o auxílio de um buril. Este bloco podia ser impresso juntamente 
com os tipos tipográ!cos (os caracteres com que se montava o texto) e 
permitia a obtenção de um grande número de cópias da mesma matriz, 
razões que destronaram a litogra!a do lugar cimeiro que ocupava na 
preferência dos editores de revistas ilustradas.

A introdução da imagem litográ!ca, da imagem xilográ!ca e, mais 
tarde ainda, do desenho fotogravado nas publicações impressas trouxe 
uma novidade de relevo ao universo da imprensa: os artistas tornaram-
se colaboradores assíduos das publicações periódicas, juntando-se aos 
intelectuais, escritores e políticos que faziam das revistas e jornais o seu 
púlpito. 

A partir do !nal do século XIX, a fotogra!a foi sendo adotada pela 
imprensa como meio preferido para a difusão de informação visual 
sobre a atualidade, pois, em comparação com as gravuras e litogra!as, 
ou mesmo com o desenho fotogravado, poupava tempo (fotografar é 
mais fácil e rápido do que desenhar e gravar ou litografar) e dinheiro 
(exigia menos recursos humanos e materiais), principalmente a partir 
da generalização do processo de impressão conhecido por hal!one 
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(igualmente designado por similigravura, fotogravura por autotipia ou, 
simplesmente, autotipia, meio-tom ou meia-tinta), a partir do !nal do 
século XIX. Além disso, a fotogra!a é mais icónica e, por isso, é também 
mais verosímil, sendo aceite, perante o senso-comum (principalmente 
num tempo em que era grande a iliteracia mediática), como “espelho” 
da realidade.

Este estudo apresenta alguns resultados de uma investigação, 
alicerçada em pesquisa documental e análise histórico-cultural do 
discurso, sobre a origem e desenvolvimento das revistas ilustradas e 
da informação visual em Portugal, entre 1835 e 1914, a utilização da 
gravura e o recurso à fotogra!a. São seus objetivos elencar as principais 
publicações ilustradas do período determinado e mostrar como, nelas, 
a gravura foi sendo substituída pela fotogra!a, aclarando as razões para 
a substituição de um por outro dispositivo. Tem ainda por objetivo 
relembrar como a utilização de fotogra!a pela imprensa originou uma 
nova especialização  no jornalismo – o fotojornalismo – e provocou o 
aparecimento de um novo pro!ssional, o fotojornalista.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A investigação realizada (cf. Sousa, 2017) permitiu constatar que 
o aparecimento de revistas ilustradas consagradas à cobertura da 
atualidade em Portugal foi gradativo, começando na década de 1840. 
Contaminadas pela importação de novas tendências jornalísticas que 
recolocavam a notícia no centro das preocupações jornalísticas e que 
alavancaram o ressurgimento de uma imprensa noticiosa em Portugal, 
várias revistas portuguesas foram combinando uma feição enciclopédica 
e recreativa, ou literária, que já vinha de trás, com a abordagem textual 
e iconográ!ca de assuntos da atualidade. 
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Tabela 1. Revistas portuguesas enciclopédicas, culturais e literárias 
que também cobriram gra!camente a atualidade.

Fonte:  Sousa, 2017: 245.

A tabela 1 documenta que a primeira das revistas ilustradas portuguesa 
a cobrir gra!camente acontecimentos da atualidade foi A Ilustração: Jornal 
Universal, fundada em 1845 (1845-1846). Foi sucedida pel’A Ilustração: 
Periódico Universal, em 1852, pel’A Ilustração Luso-Brasileira: Jornal 
Universal (1856-1859) e por outras publicações que se podem enquadrar 
no mesmo modelo cultural e literário temperado pela cobertura grá!ca 
da atualidade, como a primeira revista intitulada A Ilustração Portuguesa 
(1884-1890) e a Serões (1901-1911). A última publicação que se pode 
inserir nesse modelo e que foi identi!cada no decorrer desta investigação 
foi a revista Passatempo (1901-1904). A coimbrã Gazeta Ilustrada, de 
1901, foi a única publicada fora de Lisboa.

Apesar dos títulos, essas publicações eram pouco ilustradas e, sobretudo, 
pouco centradas na atualidade. Seguiam, na verdade, um modelo híbrido, 
entre as revistas ilustradas de “conhecimentos úteis”, de recreio, de cultura 
e de literatura, como O Panorama, e as revistas ilustradas de atualidades, 
o que, paradoxalmente, as aproximava do modelo híbrido – e de grande 
sucesso – das revistas familiares alemãs, como a já citada Die Gartenlaube 
– Illustrirtes Familienblatt. Eram, pois, mais revistas de amenidades e de 
recreio, ou mesmo de cultura e de literatura (o caso da revista Serões, 
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por exemplo, é exempli!cativo) do que de atualidades. Muitas delas 
intitulavam-se “ilustrações”. As “ilustrações” antecederam a era das 
revistas de fotojornalismo e das newsmagazines. A denominação foi 
induzida pelo exemplo estrangeiro, nomeadamente da revista francesa 
L’Illustration (a França era o farol cultural do mundo latino). O termo 
conotava-se quer com o recurso à imagem – i. e. à ilustração – como 
fonte de informação e de conhecimento, quer com o processo de 
enriquecimento cognitivo pessoal (a imprensa deveria servir para a 
formação de indivíduos ilustrados). 

A tabela 1 revela, ademais, que a reprodução direta de fotogra!as na 
imprensa começou, em Portugal, nesta geração de revistas ilustradas, 
com o pioneirismo a pertencer à Revista Ilustrada, em 1890.

A periodicidade mais frequente entre estas revistas foi a semanal, 
mas também houve revistas quinzenais e mensais.

A tabela 1 documenta, ainda, que Lisboa, além de capital do reino, foi 
também, sem dúvida, a capital das revistas ilustradas na fase de transição 
entre as revistas ilustradas enciclopédicas e as revistas ilustradas de 
atualidades. Só uma das revistas que foram classi!cadas como sendo 
“de transição” entre o enciclopedismo e atualidade, entre as que foram 
estudadas nesta investigação, não teve Lisboa por sede.

Quanto às estampas, chama a atenção o facto de, a partir da década 
de 1840, a litogra!a ter deixado de ser um recurso corrente da imprensa 
ilustrada, apesar de, ocasionalmente, fazer o seu aparecimento, como 
encarte. Aliás, a cromolitogra!a, nessa altura, ainda era o principal 
dispositivo que permitia a inclusão de imagens coloridas na imprensa, 
mesmo que sob a forma de encartes. As gravuras (algumas elaboradas a 
partir de fotogra!as), por seu turno, tornaram-se, nitidamente, o meio 
privilegiado para a veiculação de informação grá!ca, mas a fotogra!a, 
impressa por meio de técnicas de fotogravação, como a fotoquimiogra!a 
e a fotogra!a tramada ou em meio-tom (hal!one), tornou-se habitual nas 
páginas das revistas ilustradas a partir da última década do século XIX2.

2  Recorde-se que o primeiro daguerreótipo traduzido para uma gravura de madeira em Portugal foi 
publicado n’O Panorama, em 1841, e que algumas publicações tinham colagens de fotogra!as em papel 
albuminado. As primeiras reproduções fotográ!cas em publicações surgem, assim, em Portugal, logo 
nos anos 1860, com a Revista Pitoresca e Descritiva de Portugal com Vistas Fotográ"cas (1862), Arquivo 
de Arquitetura Civil (1865-1867), Monumentos Nacionais (1868) e Panorama Fotográ"co de Portugal 
(1869-1874).
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Os preços destas revistas continuavam, por seu turno, a ser 
muito variados. Algumas chegaram a atingir o preço de 120 réis por 
exemplar avulso, o que as colocava na faixa dos produtos de luxo, 
acessíveis, somente, a uma elite. Mas as últimas delas, na cronologia, 
parecem apontar para um preço médio numa faixa entre 30 e 50 réis. 
Por comparação, o preço habitual do Diário de Notícias, que, no !nal 
do século XIX, era o principal diário português, era de somente 10 
réis (os jornais diários tinham diminuído de preço nas décadas !nais 
do século XIX, já que, cada vez mais industrializados e encarando, 
crescentemente, o jornalismo como um negócio de produção e venda 
de notícias de interesse geral e não como um meio de arregimentação 
política, obtinham a maioria das suas receitas da captação de anúncios 
publicitários – a notícia era a mais-valia para a captação de publicidade).

Documenta, também, a tabela 1 que entre as revistas ilustradas de 
transição não existiu uma tendência clara para a adoção de um formato, 
nem para a inclusão de um número determinado de páginas, nem sequer 
para uma política de preço, mas estas revistas tiveram, normalmente, 
páginas de dimensão superior às da primeira geração, apresentando, nos 
casos d’A Ilustração: Jornal Universal e da Revista Ilustrada, superfícies 
superiores a 1000 cm2. Parece desenhar-se nestas publicações ilustradas, 
contudo, uma certa tendência para a redução da dimensão das páginas, 
quando se comparam as revistas mais recentes às mais antigas, mas a 
variedade continuou a ser a norma. Por comparação, os jornais cresciam 
em dimensão, sendo, no !nal do século XIX, já comuns os formatos 
broadsheet (cerca de 1500 cm2 de área de página) e o grande formato 
(cerca de 3000 cm2). As revistas encontraram, pois, na dimensão das 
páginas (menores do que as dos jornais) um elemento distintivo e 
identitário.

A tabela 2, por sua vez, relembra quem lançou as revistas ilustradas que 
primeiramente incorporaram com regularidade a cobertura grá!ca da 
atualidade nos seus conteúdos e os gravadores, desenhadores e fotógrafos 
que com elas colaboraram. Nesta fase de transição, quando comparada 
com as primeiras revistas enciclopédicas, nota-se o desaparecimento da 
!gura do litógrafo enquanto produtor de iconogra!a para as revistas 
ilustradas, o reinado dos gravadores e o despontar dos fotógrafos. 
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Tabela 2. Promotores das revistas e produtores de iconogra!a.
Fonte: Sousa, 2017: 246-248.

Conforme se denota pelos dados da tabela 2, uma valiosa geração 
de “jornalistas” grá!cos-artistas (englobando-se aqui desenhadores, 
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fotógrafos e gravadores) despontou nas revistas ilustradas de transição 
e nas revistas enciclopédicas ilustradas da mesma época. Eles 
providenciaram, igualmente, a mão-de-obra necessária às revistas 
ilustradas subsequentes, que !zeram da cobertura grá!ca da atualidade 
a sua razão de ser. São nomes como: Alfredo de Morais (1872-1971); 
Alfredo Keil (1850-1907); António Francisco Vilaça; António Monteiro 
Ramalho Júnior (1859-1916); Arnaldo da Fonseca (1868-1936?); 
Augusto Bobone (1825-1910); Caetano Alberto da Silva (1843-
1924); Carlos Relvas (1838-1894); Domingos Caselas Branco (1855-
?); Domingos Fernandes Cardoso; Emílio Biel (1838-1915); Enrique 
Casanova (1850-1913); Ernesto Ferreira Condeixa (1858-1933); Filipe 
Fernandes; Francisco Pastor (1850-1922); J. Ilharco, fotógrafo; João 
Armando Pedroso (1823-1890); João Francisco Camacho (1833-1898); 
João Heitor; João Marques de Oliveira (1853-1927); J. M. Correia; João 
Ribeiro Cristino da Silva (1858-1948); João Vaz (1859-1931); Jorge dos 
Reis; José António Kjolner; José Augusto de Oliveira (1855-1893); José 
Leipold; José Pires Marinho (1857-1929); José Severini (1838-1882); 
Luciano Lallemant; Manuel de Macedo (1839-1915); Manuel Diogo 
Neto (1862-1914); e Rosalino Cândido Feijó.

É notório que os produtores de iconogra!a para as revistas 
ilustradas portuguesas colaboravam simultaneamente, ou em sucessão, 
para várias revistas ilustradas (cf. tabela 2), possivelmente porque, 
conforme já se a!ançou, ou enviavam espontânea e voluntariamente 
as suas contribuições para essas publicações, em busca, somente, de 
reconhecimento e notoriedade, não tendo, portanto, qualquer contrato 
com qualquer das revistas; ou porque, quando eram pagos (casos dos 
gravadores e de alguns fotógrafos, como Joshua Benoliel), seriam, 
normalmente, pagos à peça, não tendo estatuto de exclusividade em 
nenhuma publicação.

Uma das primeiras manifestações do interesse com que as revistas 
ilustradas viriam a ter pelos assuntos da atualidade revelou-se na 
cobertura grá!ca das tendências da moda. A cobertura da moda – 
particularmente da moda feminina – dava um certo ar de atualidade aos 
periódicos ilustrados e contribuía para captar a atenção dos públicos 
so!sticados que queriam “andar na moda” (!g. 1). Além disso, as revistas 
ilustradas, ainda que fossem compradas ou assinadas, sobretudo, por 
um público masculino, não desdenhavam as leitoras, a!rmando-se, 
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portanto, publicações para toda a família. No entanto, dar atenção 
a um assunto da atualidade não equivalia a cobrir visualmente os 
acontecimentos da atualidade. A representação das tendências da moda 
apontava para a exploração de temas da atualidade, ainda que não para 
a cobertura grá!ca dos acontecimentos recentes e “quentes”.

Figura 1. Moda feminina.
Fonte:  A Ilustração, maio de 1845.

Foi a partir da década de 1840 que as revistas ilustradas portuguesas 
principiaram cobrir gra!camente acontecimentos da atualidade. A 
primeira revista consequente a fazê-lo foi A Ilustração, publicação 
fundada pelo jurista, escritor, político e jornalista António Augusto 
Teixeira de Vasconcelos, em abril de 1845. Os eventos públicos, como 
os espetáculos teatrais (!g. 2) e as cerimónias públicas (!gs. 3 e 4), 
contaram-se entre os temas privilegiados. A cobertura dos espetáculos 
teatrais que decorriam em Lisboa, cidade sede da revista, acentuava o tom 
atual das informações e satisfazia as elites que frequentavam os teatros, 
a ópera e os concertos e compareciam a eventos sociais, constituindo o 
público-alvo da revista. Repare-se, atentando na !gura 2, que a cobertura 
grá!ca dos espetáculos teatrais possui várias das características “de 
atualidade quente”: (1) refere-se a um facto socialmente notório e 
recente, com valor noticioso (ou seja, obedece a um ou mais critérios 
de relevância informativa, ou valores-notícia, valores estes que tornam 
um facto socialmente relevante e digno de se tornar notícia, como 
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sejam a proximidade, o momento recente em que o evento ocorreu, a 
importância social dos atores e do público, etc.; e (2) representa, por 
meio de imagens, aspetos relevantes dos acontecimentos).

A observação da !gura 2 documenta que, a meio da década de 1840, a 
gravura de madeira já tinha quase substituído completamente a litogra!a 
como veículo dileto para a informação visual. O traço revelava-se cada 
vez mais rigoroso e trabalhado. O ideal realista gerava representações 
iconográ!cas de momentos reais crescentemente so!sticados e icónicos 
(ou seja, semelhantes à realidade visível).

Figura 2. Representação de peças teatrais, em Lisboa.
Fonte: A Ilustração, maio de 1845 e maio de 1846.
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A reportagem grá!ca de acontecimentos da atualidade coeva, graças 
a gravuras como aquela que se apresenta na !gura 3 (ocupava uma 
página inteira da revista Ilustração Luso-Brasileira), teve, certamente, um 
grande impacto no leitor, que, doravante, podia “ver” o acontecimento e 
não apenas ler sobre ele. A imagem tinha, no entanto, de ser construída 
de forma a proporcionar a compreensão do observador.

Figura 3. Inauguração dos trabalhos para a construção 
da futura linha de caminho-de-ferro de Sintra. 

Fonte: Ilustração Luso-Brasileira, 9 de agosto de 1856.

Ocorrido a 17 de maio de 1858, o casamento entre o rei D. Pedro 
V e a rainha D. Estefânia foi notícia grá!ca em números sucessivos 
de várias revistas ilustradas, como o Arquivo Pitoresco (!g. 4). Nas 
imagens escolhidas, houve, notoriamente, a preocupação de mostrar 
aos leitores aspetos diversos dos festejos. As gravuras são assinadas por 
José Maria Baptista Coelho, tendo sido executadas a partir de desenhos 
de Francisco Augusto Nogueira da Silva. Por esta altura, os gravadores e 
desenhadores já costumavam assinar as gravuras.
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Figura 4. Dois aspetos dos festejos do casamento real entre 
o rei D. Pedro V e a rainha D. Estefânia. 

Fonte: Arquivo Pitoresco, vol. I, n.º 48 e n.º 49, maio e junho de 1858.

Um outro caso em que se nota o direcionamento de certas revistas 
ilustradas da década de 1840 para a cobertura grá!ca da atualidade regista-
se nos retratos (!g. 5). As pessoas famosas conferem noticiabilidade à 
informação. Acontece no presente e acontecia no passado. Daí a presença 
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assídua dos retratos de personalidades coevas na iconogra!a das revistas 
ilustradas a partir do miolo do século XIX, conforme se regista na !gura 
5. Socioculturalmente, a proliferação dos retratos de pessoas famosas, 
como aristocratas, políticos, militares e vultos da cultura e do teatro, na 
imprensa foi fundamental para promover uma cultura de celebridades.

Figura 5. D. Pedro II do Brasil e sua esposa.
Fonte: A Ilustração,  março de 1846.

Repare-se, no que respeita à composição, que o retrato !gurativo 
e realista patente na !gura 5 prima por uma certa informalidade que, 
afastando-o da rigidez formalista, o torna mais vivo.

Com o tempo, a cobertura grá!ca da atualidade em Portugal foi-
se alargando aos acontecimentos “quentes” da atualidade recente, 
tendência possibilitada pelo crescente domínio técnico evidenciado 
pelos desenhadores e gravadores portugueses e pelos novos processos de 
impressão (designadamente, fotogravura). Em alguns casos, a cobertura 
continuou a primar pela singularidade. Numa única gravura, por 
vezes dramática, o(s) desenhador(es) e o(s) gravador(es) procuravam 
condensar toda a informação disponível sobre um acontecimento (!g. 6). 
A atualidade grá!ca rompia, ainda que sob a forma de desenho reduzido a 
gravura, a monotonia das primeiras páginas, nas quais, no último quartel 
do século XIX, ainda ponti!cavam como motivos grá!cos os retratos das 
personalidades coevas, os monumentos e as cenas etnográ!cas. 
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A notícia grá!ca do incêndio do teatro Baquet (!g. 6), no Porto, 
que causou dezenas de mortos, por exemplo, fez a capa do número 334 
da importante revista O Ocidente (1 de abril de 1888). É possível que 
a imagem tenha sido construída a partir de relatos orais e de imagens 
anteriores do teatro, já que, obviamente, mistura ocorrências singulares 
relacionadas com o evento e obedece a uma composição cuidada, na qual 
assumem importância desproporcional os carregadores representados 
no primeiro plano de profundidade, ao redor dos quais há um espaço 
aberto e mais luminoso. A senhora que, amparada por dois cavalheiros, 
parece desmaiar (à esquerda), e a cena dos bombeiros com a sua carreta 
(à direita) ajudam a enquadrar esse motivo e a dar carga dramática ao 
relato visual.

Figura 6. Incêndio do teatro Baquet, no Porto.
Fonte: O Ocidente, n.º 334, 1 de abril de 1888.
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Noutros casos, repetia-se, mas de forma mais “viva” e so!sticada, uma 
receita já usada: multiplicar os pontos de vista e as representações de 
diversos momentos de um acontecimento (!g. 7). Foi o caso da cobertura 
iconográ!ca da revolta militar republicana de 31 de janeiro de 1891, no 
Porto, nas páginas d’O Ocidente, cujas gravuras foram, conforme salienta 
O Ocidente, elaboradas a partir de simples “croquis” desenhados no calor 
do evento (acentua a verosimilhança da representação iconográ!ca). Já 
se está perante uma verdadeira reportagem grá"ca de um acontecimento 
quente da atualidade recente. Enquanto a notícia grá"ca, como a do 
incêndio do teatro Baquet, procurava condensar numa única imagem 
toda a signi!cação de um acontecimento (!g. 6), a reportagem grá"ca 
(!g. 7) caracterizava-se pela diversidade de pontos de vista e momentos 
representados na iconogra!a do acontecimento. Mas em ambos os 
casos se evidencia não apenas a vontade de representar gra!camente 
o acontecimento como ele se deu, mas também a imersão do repórter 
grá"co (sim, nestes casos já se pode falar de repórteres grá"cos) no 
acontecimento representado no discurso. Essa experiência imersiva do 
repórter no acontecimento podia ser revivida pelo leitor no momento de 
apreensão e compreensão da mensagem imagística. As gravuras são da 
autoria de Caetano Alberto, tendo sido elaboradas a partir de desenhos 
“ao vivo” de Luciano Freire, no local dos acontecimentos.

(páginas atual e seguinte)
Figura 7. Reportagem grá!ca da revolta militar republicana 

de 31 de janeiro de 1891, no Porto.
Fonte: O Ocidente, vol. XIV, n.º 437, 11 de fevereiro de 1891.
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Note-se, no global, a intenção descritiva e documental patente na 
iconogra!a. O realismo formalista presidiu à representação iconográ!ca 
do mundo material nas publicações ilustradas, dando origem a 
representações visuais verosímeis da realidade visível, mesmo que, por 
vezes, os desenhadores e gravadores, por motivos relacionados com 
a humanização das imagens, com melhorias na composição, com a 
introdução de elementos simbólicos na imagem ou até mesmo com a 
intensi!cação da carga dramática do discurso iconográ!co não hesitassem 
em incluir pormenores da sua imaginação ou em misturar numa imagem 
representações de diferentes cenas e momentos singulares. 

A articulação entre texto verbal e imagem tornou-se, igualmente, cada 
vez mais evidente no !nal do século XIX (!g. 7). As legendas, mesmo que 
singelas, explicam as imagens aos leitores, denotando o seu sentido. Nesta 
época, era cada vez mais incomum publicarem-se imagens desvinculadas 
de uma matéria sobre o assunto, mas raramente se encontraram exemplos 
de peças constituídas apenas por uma imagem dominante e texto verbal, 
como viria a acontecer com as fotolegendas.

A fotogra!a foi-se, pois, paulatinamente, tornando o elemento 
iconográ!co mais relevante nas revistas ilustradas de atualidades, a partir 
da última década do século XIX. Gradualmente, com a generalização 
da fotogravura (por meio de processos como a fotoquimiogra!a, a 
fotozincogravura3 e a fotogra!a tramada, ou hal!one), a fotogra!a 
a!rmou-se como dispositivo fundamental de informação e de 
expressão jornalística nessas publicações, bene!ciando de experiências 
precedentes, como a da Revista Pitoresca e Descritiva de Portugal com 
Vistas Fotográ"cas (1861-1863), uma espécie de álbum em fascículos 
com imagens de monumentos. As revistas ilustradas enfatizavam, por 
exemplo, que recorriam a “colaboradores fotográ!cos” ou mesmo a 
“enviados especiais” para cobrirem aos acontecimentos da atualidade 
coeva (cf. Sousa, 2017).

Graças à fotogravura, a iconogra!a das revistas ilustradas ganhou, 
portanto, realismo e verosimilhança. As “reportagens fotográ!cas” 
reproduzidas sob a forma de gravuras de madeira perdiam em iconicidade 
quando comparadas com o realismo verosímil alcançado pelas 
fotorreportagens reproduzidas com o recurso à fotogravura tramada. 

3  Fotogra!a processada sob a forma de uma gravura trabalhada em zinco.
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Mais tarde, a rotogravura deu qualidade à impressão em rotativa. O papel 
também mudou. A reprodução de fotogra!as com uma boa qualidade 
não se compadecia com o recurso ao papel de jornal, exigindo papel 
couché ou similar. Isso fez mudar a própria textura das revistas ilustradas 
de atualidades. A título de exemplo, as páginas d’O Ocidente, a mais 
importante revista ilustrada portuguesa do último quartel do século 
XIX, testemunham a ultrapassagem de um discurso grá!co estruturado 
em redor da gravura de madeira por um discurso grá!co moldado à 
reprodução direta de fotogra!as por meio de fotogravação. Os funerais de 
Estado do rei D. Carlos e do seu !lho e herdeiro, príncipe D. Luís Filipe, 
em 1908, já foram fotogra!camente cobertos (!g. 8) e transformaram-
se mesmo, por ação da imprensa, num acontecimento mediático, que 
afetava um país inteiro. 

Figura 8. Excerto de fotorreportagem colaborativa dos funerais de Estado do rei 
D. Carlos e do príncipe real D. Luís Filipe. Fotogra!as de Alberto Carlos Lima, 

C. Moutinho de Almeida e Joshua Benoliel.
Fonte: O Ocidente, vol. XXXI, n.º 1049, 20 de fevereiro de 1908.
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A atualidade gra!camente coberta, ao irromper pelas páginas d’O 
Ocidente por vezes trazia sobressaltos ao ritmo e às rotinas da revista. 
Por exemplo, a revolta dos marinheiros do cruzador D. Carlos (!g. 9), 
sucedida a 8 de abril, à noite, obrigou ao adiamento por um dia da saída 
da publicação, para que pudesse albergar a notícia, devidamente ilustrada 
com fotogra!as de Joshua Benoliel, fotogravadas no ateliê de Pires 
Marinho. Esclarecia-se que “O caso da insubordinação dos marinheiros 
do cruzador D. Carlos, ocorrido quase à hora desta revista entrar na 
máquina, obrigou-nos a atrasar 24 horas a publicação deste número, a 
!m de darmos aos nossos leitores uma rápida notícia de tão importante 
(...) acontecimento, acompanhando-a com os (...) instantâneos (...) 
tirados pelo nosso colaborador (...) Sr. Benoliel e reproduzidos em 
poucas horas nos ateliês de fotogravura do Sr. P. Marinho” (O Ocidente, 
vol. XXIX, n.º 982, 10 de abril de 1906: 79-80)

Figura 9. Insubordinação a bordo do cruzador D. Carlos. Marinheiros revoltosos 
do navio, aprisionados depois de controlado o motim. 

Fotogra!a de Benoliel e fotogravura do ateliê de Pires Marinho. 
Fonte: O Ocidente, vol. XXIX, n.º 982, 10 de abril de 1906.

O cultivo da fotogra!a de reportagem, num cenário de crescente 
industrialização e pro!ssionalização do jornalismo português, teve, 
ainda, uma outra consequência – surgiram os fotojornalistas pro!ssionais. 
As revistas ilustradas de atualidades contam-se, na imprensa, entre as 
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primeiras publicações a abrirem as portas ao fotojornalismo português 
e a permitirem a pro!ssionalização a vários foto-repórteres portugueses. 
Os fotógrafos amadores que enviavam espontaneamente as suas 
fotogra!as para as revistas e jornais para obterem reconhecimento entre 
o público e, em especial, entre os seus pares, foram sendo substituídos 
por pro!ssionais contratados pelos jornais e pelas revistas, modi!cando 
os processos de fabrico de informação no jornalismo (newsmaking). 
Ainda que com um estatuto subalterno em relação aos redatores, esses 
pro!ssionais passaram a integrar as redações. 

Uma parte da história do fotojornalismo português foi construída, 
na realidade, pela ação e pelo exemplo individual dos pioneiros 
do fotojornalismo em Portugal que abasteceram a imprensa, e 
designadamente as revistas ilustradas de atualidades, com fotogra!as. 
Efetivamente, nos tempos conturbados que Portugal experimentou na 
transição do século XIX para o XX, os primeiros repórteres fotográ!cos 
portugueses distinguiram-se não apenas pela destreza e pela capacidade 
que tiveram de aliar a estética à intenção informativa mas também pela 
coragem com que enfrentaram situações adversas. 

O primeiro deles, Joshua Benoliel (1873-1932), tornou a fotogra!a 
de reportagem uma pro!ssão. Foi ele, efetivamente, o primeiro 
fotógrafo luso a viver principal e permanentemente da fotogra!a com 
valor jornalístico, cultivando um estilo em que o interesse humano e 
a intenção informativa se alternavam e, por vezes, se cruzavam. A sua 
presença no cenário fotojornalístico foi tão importante que, para além 
de ser considerado o primeiro fotojornalista português, ostracizou, até 
hoje, o trabalho – igualmente importante – de outros fotógrafos de 
reportagem da mesma época. Graças a Benoliel e aos seus camaradas 
contemporâneos, a fotogra!a portuguesa migrou dos estúdios para os 
espaços dos acontecimentos, na rua ou no meio de quatro paredes. A 
partir daí, os fotojornalistas portugueses tiveram um papel relevante na 
construção da memória histórica, já que proporcionaram à posteridade 
fragmentos visuais evocativos do tempo, do espaço, das ocorrências que 
neles tiveram lugar e dos seus protagonistas.

Trabalhando, principalmente, para a Ilustração Portuguesa, principal 
revista ilustrada portuguesa do primeiro quartel do século XX, Benoliel 
fotografou os poderosos e os indigentes; os políticos e os operários; as 
crianças, os jovens os adultos; os rapazes e as raparigas; os homens e 
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as mulheres. Pouco do que de importante sucedeu nas ruas de Lisboa 
entre o !nal do século XIX e o início do século XX escapou à sua 
objetiva, tal como não lhe escapou a documentação da vida nas ruas da 
capital. Cobriu revoltas, comícios, greves, tipos sociais, manifestações, 
procissões... A sua obra fotográ!ca, em fotogra!as únicas ou sequências 
de imagens, apontava já, apesar do predomínio dos planos gerais e de 
conjunto, para as linguagens do futuro do fotojornalismo, marcando 
uma rutura com a estética formalista, descritiva ou pictográ!ca, que 
imperava nos conteúdos visuais da imprensa da época.
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(desde a página anterior) 

Figura 10. Duelos. Fotogra!as exclusivas de Joshua Benoliel.
Fonte: Ilustração Portuguesa, 2.ª série, n.º 225, 13 de junho de 1910, 

pp. 758-759; 2.ª série, n.º 126, 20 de julho de 1908, p. 69.
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Figura 11. Aspetos das procissões da Senhora da Saúde e do Corpo de Cristo, 
em Lisboa. Fotogra!as de Joshua Benoliel.

Fonte: Ilustração Portuguesa, 2.ª série, n.º 62 e n.º 68, 29 de abril e 10 de junho de 1907.
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Figura 12. Greves e manifestações em Lisboa. Fotogra!as de Joshua Benoliel.
Fonte: Ilustração Portuguesa, 2.ª série, n.ºs 636 e 642, 29 de abril e 

10 de junho de 1918, p. 339 e p. 459.
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Figura 13. Fotorreportagem de Joshua Benoliel sobre a a!xação de cartazes 
e um comício do Partido Republicano.

Fonte: Ilustração Portuguesa, 2.ª série, n.º 27, 27 de agosto de 1906, p. 125.
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Da geração de pioneiros do fotojornalismo que acompanharam 
Joshua Benoliel e, até certo ponto, foram ofuscados por ele, !zeram 
parte nomes como Anselmo Franco (1879-1965); Alberto Carlos Lima 
(1872-1949); Aurélio da Paz dos Reis (1862-1931); Arnaldo Garcês 
(1886-1964); António Novaes (1855-1940); José Artur Leitão Bárcia 
(1875-1945); e João Carlos Coutinho, proprietário da Fotogra!a de 
Lisboa. A memória dos tempos agitados que viveram não seria a mesma 
sem o seu testemunho fotográ!co.

Não sendo um fotojornalista, destaque, também, para o percurso 
do fotógrafo Domingos Alvão (1872-1946), que foi aprendiz de Emílio 
Biel (1838-1915) – outro importante fotógrafo documentarista – na 
fase inicial do seu aprendizado. Alvão colaborou em revistas como a 
(segunda) Ilustração Portuguesa. Fundou a Fotogra!a Alvão, no Porto, a 
qual, em 1926, deu lugar à !rma Alvão & C.ª. Documentarista e retratista, 
também fotografou a atualidade, como a chegada do primeiro comboio 
à estação de São Bento (1896). Foi, a par do seu mentor, Emílio Biel, 
um dos mais importantes fotógrafos portugueses do primeiro quartel 
do século XX.

CONCLUSÕES

Os dados obtidos documentam que, no século XIX, recorrendo a 
gravuras de madeira, as revistas ilustradas portuguesas foram atores 
centrais e pioneiros na cobertura grá!ca dos assuntos e acontecimentos 
da atualidade, particularmente a partir da segunda metade do século. 
A representação visual do mundo patente nas revistas ilustradas foi-se 
alargando, nessa altura, dos temas habituais da natureza, do património 
e das personalidades das elites políticas, militares e artísticas aos 
acontecimentos e assuntos do quotidiano. Os gravadores contaram-se 
entre os primeiros produtores regulares de iconogra!a informativa e, 
num certo sentido, entre os primeiros “jornalistas de imagem”. 

Observou-se, analisando as gravuras sobre assuntos e acontecimentos 
da atualidade produzidas em Portugal e difundidas pelas revistas 
ilustradas portuguesas entre 1840 e 1914, que os gravadores procuraram 
adequar iconicamente as gravuras às realidades representadas. Criaram, 
pois, o que se pode considerar uma objetividade visual pragmática, 
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fundada numa interpretação grá!ca holística, naturalista e realista 
dos temas da atualidade, predominantemente narrativa (e mais 
raramente conceptual), mas composicionalmente guiada por padrões 
expressivos e estéticos importados da pintura. Essa proximidade às 
belas-artes, campo do qual os gravadores eram originários, promoveu 
a sua autorrepresentação como “artistas” e não como “jornalistas” 
nem como “repórteres”. Assim, embora aceitassem, na sua praxis 
rotineira e quotidiana, o papel de agentes “técnicos” de transposição 
realista e naturalista de relatos orais ou escritos, fotogra!as e desenhos 
para gravuras de madeira, os gravadores, por vezes, praticaram 
liberdades expressivas e estéticas mais conotáveis com a arte do que 
com o jornalismo. Logo, ocasionalmente, no domínio da modalidade, 
alguns gravadores afastaram, em certos pormenores, as imagens que 
produziam da realidade, sobretudo por meio da supressão ou adição 
de elementos ou pelo sacrifício do conteúdo à composição, sem que, no 
entanto, a sua ação afetasse a intenção de representar holisticamente os 
temas da atualidade fundando-se em abordagens realistas e naturalistas 
dos mesmos e, quase sempre, na narração visual de acontecimentos. A 
sua prática contribuiu, também, para a emergência de novos géneros 
jornalísticos, caracterizados pela junção de imagens às palavras, 
assumindo a palavra, em determinadas circunstâncias, somente o papel 
de complemento ao texto visual. A reportagem grá!ca, caracterizada 
pela multiplicação de imagens e, portanto, de diferentes perspetivas 
sobre um assunto da atualidade, expandiu-se pelas revistas ilustradas, 
contribuindo para reforçar a sua identidade entre os dispositivos 
jornalísticos. 

A ênfase na representação realista do mundo por meio de gravuras 
de madeira, a conjugação de texto verbal com imagens nas revistas 
ilustradas e a adoção de novos géneros jornalísticos que associavam 
imagem e texto verbal criou um lastro de que bene!ciou o fotojornalismo, 
especialidade jornalística que ganhou corpo nas revistas ilustradas antes 
de ser adotada pelos jornais.

Gradualmente, a fotogra!a foi-se tornando o elemento iconográ!co 
mais relevante nas revistas ilustradas de atualidades a partir da última 
década do século XIX (cf. Sousa, 2017). Com a invasão fotográ!ca, a 
iconogra!a das revistas ilustradas ganhou realismo e verosimilhança. 
Foi, por outro lado, necessário contratar indivíduos que se dedicassem à 
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produção de fotogra!as para a imprensa, acompanhando os seus pares 
redatores. Surgiram, pois, os fotojornalistas pro!ssionais, entre os quais 
avulta, como primeiro exemplo, o nome de Joshua Benoliel. A eles se 
deve uma parte relevante da história do jornalismo português.
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