
O jornalismo não vive sem fontes. A não ser

que os jornalistas observem a realidade

diretamente – e ainda assim, precisam

sempre de quem que lhes conte o resto, lhes

dê o contexto, que confirme o que se

passou e de que forma – as fontes são

portadoras da informação. Podem ser

pessoas – falando a título individual ou em

nome de um grupo ou de uma entidade –,

grupos, instituições, documentos (escritos

ou audiovisuais), dados, a internet, outros

meios de comunicação, etc.

Quantas mais, confiáveis e diversas forem,

melhor. As fontes querem-se fidedignas,

contrastáveis e contraditórias, para que não

haja só a versão de uma das partes. Como

regra, devem ser identificadas e as opiniões

são devidas aos respetivos autores. Mas

também existem fontes anónimas. As que

pretendem divulgar certas informações, mas

precisam de se proteger.

A confidencialidade das fontes é um

princípio do jornalismo, pelo que o sigilo

profissional está consagrado na lei (Estatuto

do Jornalista). Os jornalistas não são

obrigados a revelar as suas fontes de

informação, exceto se os tentarem usar para

obter benefícios ilegítimos ou para veicular

informações falsas.

Não sendo propriamente uma fonte, a

assessoria de imprensa é uma ponte.

Intermedeia as informações, os

conhecimentos, as novidades, as opiniões e

os eventos de quem representa e assessora,

contactando os jornalistas e vice-versa. E

entende o jornalismo e os seus interesses.

Afinal, os assessores de imprensa de hoje

são, muitas vezes, os jornalistas de ontem.

A IMPORTÂNCIA DAS
FONTES ANÓNIMAS

“Garganta Funda” foi a célebre fonte

anónima que informou os jornalistas Carl

Bernstein e Bob Woodward sobre o

escândalo político Watergate, que terminou

com a renúncia do presidente norte-

americano Richard Nixon, em 1974. Mark

Felt, o antigo número dois do FBI – que, em

2005, após três décadas de anonimato,

divulgou ao mundo que era a famosa fonte

que ajudou os jornalistas do Washington

Post a revelar o caso Watergate –, provou

aos repórteres que Nixon sabia e era figura

central da trama à volta do assalto à sede do

Comité Nacional Democrático. 

W A S H I N G T O N  P O S T

Se Mark Felt não falasse, Nixon
poderia ter conseguido levar a

cabo impunemente um dos
mais graves abusos de poder
alguma vez tentado por um

presidente americano.
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