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A suspensão do suplemento literário Rumo pela 
censura       
(1944)

No início de 1944, O Setubalense anunciava na sua capa o lançamento de 
um suplemento literário intitulado Rumo, que seria «um órgão da juventude; 
uma porta aberta à revelação dos novos valores, a que não sobejam oportu-
nidades para se darem a conhecer» (O SETUBALENSE, 1944, 7 de janeiro: 1). 
Os responsáveis pela sua edição pertenciam a uma jovem elite intelectual e 
«aristocrática» local, que assumidamente desejava criar um novo espaço de 
cultura onde se pudesse afi rmar. Na equipa de redação surgiam nomes como 
Mário Simonetti, J. Noronha Gamito, Cristóvão Silva e António Botelho Moniz, 
sendo dirigido por Rogério Peres Claro (futuro deputado na Assembleia Nacio-
nal) e Jorge Botelho Moniz (futuro presidente da Câmara Municipal de Setúbal).

Em 20 de janeiro, o diário comunicou a venda, em separado, do suplemento 
com oito páginas. Este era composto por uma crónica sobre cinema, uma crítica 
à obra de Cabral do Nascimento, uma «pastoral», poesia católica e um conto. 
A publicação, que não apresenta menção à censura prévia, possui um caráter 
religioso evidente e o seu texto de abertura realça o passado glorioso do país 
e o papel dos jovens no futuro. Apelavam aos seus conterrâneos para que se 
unissem no caminho traçado para atingir a «fi nalidade de uma Raça» (RUMO, 
1944, 20 de janeiro: 1), seguindo a fi losofi a desenhada pelo Estado Novo.

No dia 28 seguinte, o subdiretor dos serviços de censura, capitão Aníbal 
Nozes, solicitou informações sobre esta publicação ao delegado da censura 
em Setúbal, uma vez que a não autorizou e por não ter tomado conhecimento 
da mesma (CORRESPONDÊNCIA, 1944, 28 janeiro). Em nova troca de corres-
pondência entre ambos, está implícito que o diretor d’O Setubalense, Luís Faria 
Trindade, se defendeu, argumentando que outros jornais também possuíam 
suplementos. Não obstante, acabou mesmo suspenso pelos seguintes motivos: 
«Tal como foi editado, com formato diferente, venda avulso e numeração pró-



116 SETÚBAL NO CENTRO DO MUNDO 

pria, ‘Rumo’ é um verdadeiro jornal, embora seja propriedade de O Setubalense, 
e como tal, não pode ser autorizado por estarem suspensas as autorizações 
para novas publicações.» (Ibidem, 15 de fevereiro).

F. Henrique de Jesus, por ocasião do centenário do jornalismo setubalense, 
considerou-o um periódico independente que terá sido editado quatro vezes. 
(JESUS, 1955: 36). [DF]

Capa do suplemento literário Rumo, d’O Setubalense. 
Nota: A Biblioteca Municipal possui apenas uma fotocópia 
do n.º 1, desconhecendo-se o paradeiro dos restantes três
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