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Resumo 

Em Portugal a Censura regista início em 1926, atingindo o seu expoente máximo no Regime do 

Estado Novo e acabando com a conquista da Liberdade de Expressão. A Censura durante 

muitos anos proibiu Portugal de pensar e de produzir conteúdos a nível cultural e artístico, 

criando mentes cerradas e fieis ao regime que não produziam nada de novo.  

Se para muitos a Censura é algo do passado, para outros está bem presente, manifestando-se 

actualmente em inúmeros países de regimes autoritários. Se em Portugal a Censura actuava nos 

suportes mais tradicionais, agora expande-se para plataformas de comunicação contemporâneos 

como como a Internet. 
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Abstract 

In Portugal the censorship started in 1926, reaching its peak in the New State Regimen and 

ending when Freedom of Expression was achieved. Since many years the Censorship banned 

Portugal to think and produced cultural and artist contents, creating closed minds and loyal to 

the Regimen that wouldn’t produce anything new.  

For many people, Censorship is something from the past, for others it is present in many 

Autocratic countries. In Portugal, censorship acted in traditional channels, now it has expanded 

to contemporary communicative platforms such as the Internet. 
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1.  A Censura e o Estado Novo – Regime Politico Autoritário 

A Censura é a proibição, de forma parcial ou total, da informação dirigida à sociedade. 

O seu propósito é evitar manifestações ou tentativas de reflecções contra a ideologia do 

Estado em vigor. Assim sendo é considerada a maior inimiga da Liberdade de 

Expressão, estando sempre mais ligada a países de regimes autoritários.  
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O Estado Novo data de 1933 a 1974, aparecendo como resposta a uma sociedade frágil, 

desiludida e em crise. Trata-se de um fenómeno singular de longevidade política na 

história dos sistemas políticos europeus do século XX. A figura política deste Regime é 

sem dúvida António Oliveira Salazar.  

Foi no Estado Novo que a Censura atingiu o seu expoente máximo, sendo que o Lápis 

Azul foi o seu símbolo. A Censura realizava cortes a azul e carimbava os conteúdos 

informativos que não lhe agradavam com “autorizado”, “autorizado com cortes”, 

“cortado” ou “suspenso”. 

1.1.A Censura e os objectivos estratégicos do Estado Novo 

 “De todos os mecanismos repressivos a Censura foi sem dúvida o mais eficiente, 

aquele que conseguiu manter o regime sem alterações estruturais durante quatro 

décadas.” (Mário Soares:1977).  

Em primeiro Lugar, a Censura salvaguardava a recriação propagandística e elogiosa da 

realidade do país em que “a aparência vale a realidade”. O Estado Novo preocupava-se 

em mostrar a aparência das coisas e não a realidade em si, tanto nos Meios de 

Comunicação Social nacionais como internacionais. A nível interno havia uma Censura 

prévia e posteriori, suspendendo, cortando, mutilando ou proibindo todos os textos, 

imagens e sons que, de um modo imediato e transparente, pusessem a descoberto a 

realidade das coisas e das situações, e portanto anulassem a aparência da realidade que o 

regime apresentava como verdadeira. 

Em segundo lugar, e no âmbito mais propriamente politico-ideológico, a Censura 

constituía um instrumento para influenciar consciências e manipular ideias e 

comportamentos, ou seja, um meio de a ditadura obter mentalidades acomodadas ao 

regime.  

A Censura agia no sentido de proteger as figuras e instituições do regime. Segundo 

Álvaro Costa (pp.53:2006) a prioridade passava pela protecção das figuras sagradas do 

regime e por evitar que as questões políticas do momento não fossem questionadas. A 

Censura foi um instrumento fundamental para defender a estrutura política do estado. 
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Imagem 1: Artigo censurado do jornal “Os 

Ridículos”. Esta caricatura da época retracta um 

doente acamado com remédios à sua “Mesa 

Cabeceira”. Os remédios têm escrito: “Fim de 

Salazar”, “Abertura de Portugal ao exterior”, 

conotado a ideia que se o doente tomasse os 

medicamentos deixaria de estar doente. Assim 

sendo, a imagem foi censurada, e na edição oficial 

do jornal o que saiu imprenso foi apenas a imagem 

de Salazar a cuidar do doente, mas desta vez sem 

o nome dos medicamentos conotado apenas a 

ideia que Salazar cuidava dos doentes, salvando-os.  

Salazar deixava bem claro o que a Censura deveria cortar: São sempre de submeter á Censura os 

seguintes casos: criticas ou comentários à acção do Chefe de Estado, Presidente do Concelho e membros do Governo, 

artigos ou noticiário visando a forma de estrutura política do Estado ou Regime, criticas à politica económica 

financeira e externa do governo, movimentos de embarques, ataques e criticas à acção das Forças Armadas e de 

segurança ou das policiais. (artigo 7: alinha a); e):1960). A Censura cortava frases apenas por conter 

as seguintes expressões: “Direitos do Homem”, “transformação social”, “revolução.” 

Não se pode falar de Censura sem falar no Secretariado de Propaganda Nacional - SPN. 

O SPN criou-se em 1940, num gabinete de coordenação dos serviços de Propaganda e 

informação, servia para fazer propaganda ao regime e portanto tinha todos os interesses 

em ter a Censura ao seu lado, para cortar aquilo que fosse contra ao Regime. O SPN era 

visto como o organismo que silenciava todos aqueles que quisessem pensar contra o 

Regime. Mais tarde passou a chamar-se Secretariado Nacional de Informação – SNI, na 

sua direcção encontrávamos António Ferro. 

1.2. Censura e o “país faz de conta” 

A Censura era uma máquina poderosa, terrível, na sua eficácia de compreensão, de 

condicionamento, de deturpação e silenciamento da informação e do pensamento livre. 

Manipulando mentalidades, era uma máquina que acabou por ofuscar, sobrepor e até 

ocultar a realidade, a ponto de impor a todos uma imagem oficial do país e dos 

portugueses bem diferentes da verdadeira. 
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O Estado Novo conseguiu fazer com que o país se afirmasse numa imagem fictícia. Os 

portugueses e todos os cidadãos dos outros países tinham uma imagem de Portugal que 

não correspondia à realidade. Nesse Portugal fictício não havia fome, nem situações de 

extrema miséria, nem falta de assistência média hospitalar, nem pessoas a viver em 

barracas nem mortalidade, nem analfabetos, nem desemprego, nem exploração, nem 

suicídio. Porque os censores estavam lá para cortar o acesso a esta informação, a única 

informação que passava nos meios de comunicação social sobre Portugal era a ideia de 

uma sociedade perfeita em termos económicos, políticos e culturais. Mas em Portugal 

vivia-se uma situação extremamente precária, a taxa de analfabetismo era enorme e 

Censura juntamente com a repressão fazia de Portugal um dos países mais atrasados de 

toda Europa.  

 A comprovar esta a fome que o país passava temos este excerto do artigo “A crise no 

Alentejo ” Censurado no Diário de Noticias em 1995: A crise de lavoura afecta a população desta 

região, ao ponto dos lavradores estarem a entregar as suas cearas aos trabalhadores, para serem ceifadas por estes, em 

condições nunca vistas, pois chegam a oferecer 50% da produção. De um modo geral as ceifas estão atrasadas e os 

pequenos e médios lavradores declaram que, por motivo das dificuldades económicas que os impedem de pagar aos 

jornaleiros, se verão forçados a não fazer as colheitas. (Noticia Censurada: “A crise no Alentejo” in Diário de Lisboa: 

AS 1955) 

Tudo o que fosse novo, e não tivesse por base a tradição ou a essência do regime era 

cortado pelo Lápis Azul. Salazar sabia que os factos só se tornavam realidade quando 

conhecidos pela população, então ele encarregava-se de dar a conhecer a informação à 

população. A Censura era assim, o “mal necessário”. 

1.3.Censura como instrumento de repressão cultural 

Para conseguir concretizar os objectivos estratégicos do Regime, a Censura teve de 

atingir vários sectores de produção de conteúdos dirigidos à massa. Assim tanto o 

jornalista, pensador, publicitário, escritor, encenador como artista eram alvos de 

Censura.  

 

 

 

Imagem 2: Documento emitido pelos 

Serviços da Censura e enviado a 

Salazar. Relativo a cortes de livros.  
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1.3.1. Censura Prévia à imprensa 

Na imprensa a Censura verificava as publicações periódicas e não periódicas: Jornais, 

revistas, ilustrações, magazines, folhetos, cartazes, boletins, relatórios.  

É importante referir que os principais jornais privados, pertencentes a grandes grupos 

económicos ligados ao Regime eram: “Diário de Notícias”, “O século” e “Os ridículos”. 

Este último era um jornal humorístico bissemanário dirigido às massas.  

 

 

 

O “Expresso”, jornal que todos nós hoje conhecemos e lemos com toda a liberdade 

possível, também foi alvo de Censura no total de 68 edições no regime de Estado Novo. 

Nessas 68 edições, foram Censurados 1850 artigos, com 1442 cortes, dos quais 469 

foram cortes integrais. É de notar que em todas as edições do “Expresso” houve pelo 

menos uma dezena de materiais que foram chumbados na íntegra. Os artigos mais 

cortados eram sem dúvida opiniões e comentários. No caso especial do “Expresso”, os 

assuntos mais cortados diziam respeito à oposição democrática, áreas do trabalho e 

justiça, assim como as notícias provenientes de além-fronteiras e em assuntos 

internacionais. A Censura incidia mais nos textos de opinião mais sólidos e 

fundamentados, nas análises mais bem informadas e penetrantes.  

Imagem 4: Censurado Jornal “Os 

ridículos”. Censura a temáticas relativas a 

economia. 

C 

 

Imagem 3: Censurado Jornal “Os ridículos.” 

Censura a temáticas relativas à sociedade. 
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Para Salazar, o jornal era o alimento espiritual do povo e por isso deveria ser fiscalizado 

como todos os alimentos que pudessem fazer mal à saúde. Cortava-se textos só por 

dizer que se o tinha feito, num texto todo havia algo que tinha que ser cortado, era essa a 

função da Censura. Os jornalistas e directores de redacção começavam a sentir essa 

revolta, alguns como forma de protesto nos espaços das notícias cortadas imprimiam 

receitas ou mesmo o próprio espaço em branco para os leitores perceberem que aquela 

noticia tinha sido censurada. 

Consignou-se à imprensa a partir dos anos 30, uma mera função propagandística do 

regime, que anulou o princípio da diferença de opiniões em nome da unidade nacional. 

(Rosas:1991) 

Para Salazar: Eu compreendo que a censura moleste um pouco os jornais […] mas não haja dúvida de que a sua 

existência tem permitido uma segurança de trabalho e até uma liberdade de acção que não vemos em outros regimes 

supostamente mais liberais. […] Os jornais devem compreender as suas limitações próprias, derivadas de muitas 

causas, mesmo estranhas à sua boa vontade e sacrifícios económicos […] (discurso pronunciado por Salazar na sede 

da União Nacional: 1958) 

 

 

 

 

Imagem 6: Os cortes ao jornal “Expresso” 

 

Imagem 5: Cartoon Censurado no 

jornal “Expresso” 

 



7 

1.3.2. Censura Prévia à Radiofusão, Cinema, Televisão, Teatro 

 

Todos os espectáculos públicos tinham um corpo de censores próprio – Comissão de 

Censura aos Espectáculos, a que sucedeu mais tarde a: Comissão de Exame e 

classificação de espectáculos.  

Todos os espectáculos públicos como teatro de revista ou cinema eram submetidos a um 

duplo controlo. Nas estações de radiofusão e designadamente na Emissora Nacional, o 

controlo fazia-se através de uma escuta permanente e gravação sistemática. 

Através da televisão portuguesa, a realidade Portuguesa nos anos 1957 a 1974 foi nada 

mais que um objecto de propaganda do regime, nomeadamente o canal televisivo RTP.. 

No cinema os temas cortados eram os seguintes: maus tratos a mulheres, torturas a 

homens e animais, personagens nuas, operações cirúrgicas, assassinos, casas de 

prostituição, roubos ou crimes. Pretendia-se abafar o povo, integrando-o docilmente no 

regime que estava em vigor, fazendo que ele não pensasse. 

       1.3.3. Autocensura 

A Autocensura não deixou de constituir uma das formas mais graves de 

condicionamento intelectual e de repressão cultural. Sem que as pessoas tivessem 

consciência tinham a sua criatividade e espirito críticos atrofiados. Os jornalistas 

tiveram de aprender a antecipar o que poderia ou não passar no “crivo” da Censura. E 

este foi sem dúvida o mecanismo mais eficaz da Censura: o silêncio dos jornalistas, o 

medo daqueles que tinham como função informar a população. 

1.4. Formas de fugir à Censura 

Actualmente existem coleccionadores que têm em sua posse folhas volantes e artigos 

Censurados que eram vendidos em feiras ilegais e que eram procurados essencialmente 

por pessoas com estudos, no entanto só um número muito reduzido tinha acesso a essa 

informação.  

Havia, também, cafés que escondiam livros que a censura não deixava circular, em que 

os seus clientes podiam aceder. 

Segundo A. Costa havia formas de contornar a Censura, mas só um número muito 

reduzido de pessoas letradas o conseguia fazer. 
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2. Conquista da Liberdade de Expressão em Portugal 

Liberdade de Expressão é o direito de manifestar livremente opiniões, ideias e 

pensamentos, é um conceito basilar nas democracias modernas onde não há espaço para 

Censuras.  

Em maio de 1971, aquando a Censura estava mais amenizada, a Comissão de Defesa da 

Liberdade de Expressão, emite um documento apelando ao exercício da liberdade, 

inúmeras tentativas foram realizadas mas todas elas falhadas. Na noite de 24 de Abril 

para o dia 25 a Censura ainda tentou actuar nas notícias sobre a revolta militar mas 

foram essas as últimas notícias censuradas pelo Lápis Azul. 

Assim só com o 25 de Abril se tornou aparentemente possível o exercício pleno da 

liberdade. Durante anos a sociedade portuguesa esteve mergulhada em diversas teias de 

repressão de livre pensamento.“ Quase 90% do tempo de produção intelectual 

portuguesa, entre a aplicação da arte de Gutenberg a 1974, foi marcado pelo 

policiamento de censores” (pp.: 11 Marcos Humberto L.; Assis Ferreira R.M; 1999) 

Uma vez conquistada a Liberdade de Expressão, muitos dos portugueses informados 

viam a possibilidade de transmitir o seu conhecimento. Este é um facto que demonstra o 

papel profundamente negativo e opressivo da Censura sobre a sociedade. 

Sem Comunicação Social livre é impossível haver Democracia, sem Democracia não 

existe opinião pública. Sem opinião pública não há debate de ideias e sem debate de 

ideias não se gera nada de novo. Por isto a Liberdade de Expressão e a pluralidade de 

ideais são fundamentais ao desenvolvimento cultural, económico e social de uma 

sociedade. 

3. Censura Actual 

A forma de comunicar e de aceder à informação mudou e com a Internet as pessoas 

passaram a ter mais acesso à informação, ou supostamente deveria ser assim, ainda 

existem muitos países em que a Internet é Censurada e por consequente os seus 

cidadãos ficam em desvantagem face aos que tem acesso à informação. Segundo a 

Organização Repórteres sem Fronteiras “nunca tantos países foram afectados com 

Censura, prisões e perseguições de internautas como agora”. (2011)      
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Há cerca de 30 anos atrás a Censura existia em Portugal em meios de comunicação 

tradicionais (jornais, revistas, televisão, rádio ou teatro), actualmente existe em países 

de regime totalitários na em plataformas como a Internet. 

Em Portugal no Regime de Salazar os artigos eram cortados com dois riscos azuis, a 

Censura da Internet é um processo diferente. As organizações privadas ou públicas, com 

poder, contactam com os motores de busca e estes por sua vez colocam a informação 

inacessível aos utilizadores, sem necessidade de risco ou carimbo. E, em vez dos 

utilizadores acederem à página que pretendem, a página aparece com o aviso de 

“conteúdo improprio” ou “estamos em manutenção”. 

Os objectivos da Censura da Internet são idênticos aos objectivos da Censura no tempo 

de Salazar: proteger a política, os costumes/ideologias, o poder e interesses económicos 

e preservar normas sociais e morais. Assim, Censuram-se páginas web relacionadas 

com a religião ou grupos minoritários que possam colocar em causa o poder único, 

superior ou autoritário. 

A Censura na Internet está centrada em três principais regiões do mundo: Ásia Central, 

Ásia do Leste, Médio Oriente e Norte de África. 

 

 

Segundo a Organização Repórteres Sem Fronteiras
1
 existem actualmente uma lista de 

13 inimigos da Internet: China; Bahrain; Birmânia; Cuba; Irão; Coreia do Norte, Arábia 

Saudita, Síria, Turquemenistão; Uzbequistão, Belarus e Vietname. 

                                                           
1
 Organização não-governamental que defende a liberdade de imprensa 

Imagem 7: Mapa-Mundo- Países que censuram a Internet 

segundo a Organização Repórteres Sem Fronteiras 
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3.1.Censura nos países da Primavera Árabe 

As revoltas e tumultos que se sucederam nos Países da Primavera Árabe, em 2011, 

tiveram organização através das redes sociais e da Internet: O facebook era usado para 

agendar as revoltas, o twitter para coordenar e o Youtube para comunicar ao mundo. Ora 

este sucesso da Internet levou a que o controlo sobre as novas tecnologias fosse o 

máximo possível, e durante um longo período de tempo o acesso à Internet fosse 

cortado. 

Na Síria o governo proibiu sites devido a conteúdos políticos considerados impróprios, 

prendendo as pessoas que acediam aos mesmos. A Síria faz uma enorme Censura para 

que não saia informação do país para o exterior. Na Arábia Saudita há um centro que 

filtra todos os conteúdos online relativos a conteúdo que critiquem o Governo, quer seja 

de caracter religiosos ou conteúdos pornográficos, neste país as pessoas são inclusive 

encorajadas a denunciar sites que contenham esta informação.  

3.2.Censura na Coreia do Norte 

Este é um dos países que mais sofre com a Censura, apenas uma minoria da população, 

tem acesso à Internet, e mesmo assim esse acesso à Internet é Censurado. As pessoas só 

têm acesso à Internet em alguns Cybercafés que são autorizados pelo governo. Segundo 

a Organização Repórteres Sem Fronteiras, a visita da polícia a esses locais é constante e 

os computadores tem todo o conteúdo controlado, já para não falar que o acesso paga-se 

e as pessoas não tem possibilidades para esse pagamento.  

3.3.Censura em Cuba 

Em cuba, e à semelhança do que acontece na Coreia do Norte, os utilizadores têm de 

usar a Internet em locais de acesso que são controlados pelo Governo. Aqui a Internet é 

monitorizada por bloqueios, filtragens de palavras-chave e análises profundas dos 

históricos realizados pelos utilizadores. São poucos os cubanos que têm acesso a 

informação vinda do exterior, quanto aos jornalistas independentes chegam a ser presos 

por contribuir com informações de Cuba para o exterior ou vice-versa. 
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3.4.Censura na China  

 

 

A Censura na República Popular da China é implementada pelo Partido Comunista da 

China. A China Bloqueia todos os conteúdos que estejam relacionados com: 

independência do Tibete; independência do Taiwan; brutalidade policial; protesto na 

Praça da Paz Celestial em 1989; Liberdade de Expressão; Democracia; pornografia; 

notícias internacionais e alguns movimentos religiosos da Igreja Católica 

O Regime Chinês é extremamente rígido e teme que o livre compartilhamento de 

informações possa gerar instabilidade social ou que prejudique a segurança Nacional. 

Para evitar este tipo de situações, num só dia, o governo fechou 16 Sites, censurou duas 

das mais populares redes sociais, e apreendeu seis pessoas que espalhavam online 

rumores sobre Golpe de Estado.  

A Censura na china atinge o cinema, tal como acontecia em Portugal no Estado Novo, o 

próprio Filme “Titanic em 3D” levou grandes cortes pelo país asiático, os cortes foram 

realizados por serem considerados cenas violentas. Em 2009 foram censurados pelo 

Governo dezenas de sites similares ao que os portugueses conhecem como Twitter.  

A maior parte do que se lê ou vê na China é conteúdo produzido pelo governo, sendo 

que a população nem se apercebe da Censura. No dia 24 de Março de 2011 a 

Organização Repórteres sem Fronteiras organizou um protesto contra a repressão 

chinesa mas o que os chineses viram na Televisão foi bem diferente do que aconteceu 

na realidade, isto porque não existem televisões não oficias. Actualmente, na China são 

mortes internautas por expressarem as suas visões livremente, posto isto existem 

inúmeras Associações Não-Governamentais que criticam a china por violar os direitos 

civis e pelas restrições que esta coloca à liberdade de expressão. 

Imagem 7 / 8: Cartoons que caracterizam 

a actual situação da China na Temática da 

Censura na Internet 
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Conclusão 

Actualmente se formos à Torre do Tombo, em Lisboa, encontramos provas de como o 

país foi manipulado através da acção da Censura na imprensa escrita. Foi à 

relativamente pouco tempo que a censura terminou. Tanto os nossos pais como 

professores, que nos educam, foram os próprios alvos da Censura.  

A Censura em Portugal diz respeito ao passado, mas não é assim no Mundo inteiro. O 

resultado da Censura em Portugal foi a criação de mentes fechadas e féis ao regime, tão 

fiéis que deixavam de ter tempo para pensar sobre temáticas profundas e que pudessem 

agitar a população. Salazar e o seu Regime conseguiram fazer com que saíssem jornais 

com espaços em branco por o texto ter sido riscado com o Lápis Azul na noite anterior. 

Com o 25 de Abril a população viu-se livre de pensar e de produzir conteúdos, mas 

ainda a medo.  

Actualmente estamos numa nova era, na era das tecnologias e cada vez mais existe um 

maior acesso à informação em todo o Mundo, muito devido à Internet. No entanto o 

acesso facilitado e livre à internet não acontece em todos os países. Existem países com 

grande desenvolvimento económico como é o caso da China que ainda censura 

informação na Internet por considera-la contra os princípios que o Regime defende. 

Mudam-se os tempos, a sociedade evolui, muda-se a forma de aceder à informação, mas 

será que haverá sempre grupos económicos superiores que controlarão o acesso à 

informação por mero capricho?  

Os assuntos censurados no Regime de Salazar são idênticos aos assuntos censurados no 

mundo contemporâneo. Apesar de haver formas de escapar à censura existirão sempre 

alvos que sentirão na pele o “não acesso” à informação e a rejeição às suas novas ideias. 

Será que para uma sociedade emergir economicamente necessita de “tapar” os olhos à 

sua sociedade? Será que alguma vez viveremos num Mundo igual em que todos poderão 

ter acesso à mesma quantidade de informação, em que todos poderão pensar 

livremente? Estas são respostas complicadas de responder e que originam vários artigos 

a nível internacional.  
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