
O jornalista e escritor Armando Baptista Bastos faleceu no passado dia 9 de maio, aos 83 anos de idade, no 
Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde se encontrava internado há várias semanas. 
Nascido no Bairro da Ajuda, no seu percurso escolar cruzou-se com a Escola de Artes Decorativas António Arroio 
e o Liceu Francês (Lycée Français Charles Lepierre), em Lisboa. 
Aos 19 anos iniciou a sua carreira como jornalista em O Século passando, de seguida, a subchefe de redação de O 
Século Ilustrado. No matutino, fez-se notar pela sua forma de escrita no Comentário de Cinema, tema que viria a 
desenvolver nos seus livros de estreia editorial, O Cinema na Polémica do Tempo (1959), a que se seguiu O Filme e 
o Realismo (1962). 
Despedido por motivos políticos em abril de 1960, porque, um ano antes, em 1959, estivera envolvido na Revolta 
da Sé, tentativa de golpe militar contra o regime salazarista, por altura da candidatura de Humberto Delgado, que 
falhou e ditou o julgamento e prisão de muitos dos envolvidos. Baptista Bastos não seria julgado nem preso, mas 
viveria na clandestinidade durante os anos seguintes. Sob o pseudónimo de Manuel Trindade, redigiu notícias 
para a RTP e colaborou em diversos documentários da estação pública, destacando-se Este Século em que 
Vivemos, realizado por Fernando Lopes, ou O Forcado, de Augusto Cabrita. O jornalista acabaria por ser afastado 
por ordem direta do diretor do Secretariado Nacional de Informação, César Moreira Baptista. 
Entrou a seguir para o Diário Popular, onde permaneceu, durante vinte e três anos (1965-1988), marcando o 
jornalismo da época «com um estilo inconfundível». Fez ainda parte das redações do Europeu, O Diário, Almanaque, 
Seara Nova, Gazeta Musical e Todas as Artes, Época e Sábado. 
Como cronista, colaborou com o Jornal de Notícias, A Bola, Diário de Notícias, Jornal de Negócios e a revista Tempo 
Livre. Também na rádio leu as suas crónicas na Antena 1 e na Rádio Comercial. 
Como crítico colaborou com o Jornal de Letras, Artes e Ideias, o Expresso, o Jornal do Fundão, o Correio do Minho, O 
Inimigo e o Diário Económico. 
Foi um dos fundadores do semanário O Ponto, periódico onde registou uma série de entrevistas semanais, a maior 
parte consideradas antológicas. Antológias foram igualmente as suas crónicas no semanário Jornal do Fundão, 
onde deixou plasmado o seu talento em inúmeras crónicas, textos nascidos na argúcia da análise daquilo que o 
rodeava, sempre com especial ênfase na dignidade do Homem. 
Nesse ano, em declarações à agência Lusa, afirmou que “a crónica, que é um compromisso entre a notícia e o 
conto e um produto de altíssima expressão literária, típico da imprensa escrita, está hoje arredada dos jornais”. 
Apresentou na televisão o programa de entrevistas Conversas Secretas, emitido na SIC. A convite do jornal Público, 
realizou também uma série de 16 célebres entrevistas, com o título Onde é que você estava no 25 de Abril, que viria 
a fazer escola. 
Nos últimos anos publicaria periodicamente crónicas no Jornal de Negócios e no Correio da Manhã, curiosamente 
uma das suas aspirações antigas, a que o fundador, Vitor Direito, não acedeu nos anos 90 por achar que o BB era 
um jornalista demasiado grande e portanto a sua colaboração poderia pôr em risco o equilíbrio do quotidiano. 
Baptista-Bastos, como assinava profissionalmente, era considerado um dos maiores prosadores contemporâneos 
portugueses, salientando-se os seus livros O Secreto Adeus (1963), O Passo da Serpente (1965), O Cão Velho entre 
Flores  (1974), Viagem de um pai e de um Filho pelas Ruas da Amargura (1981), A Colina de Cristal (1987) – Prémio 
Pen Clube e Prémio Cidade de Lisboa –, Um Homem Parado no Inverno (1991), O Cavalo a Tinta da China (1995), 
e No Interior da Tua Ausência (2002). 
Desde há anos, que se mostrava crítico do jornalismo, destacando a falta de espaço para os cronistas na 
comunicação social. «A crónica, que é um compromisso entre a notícia e o conto e é um produto de altíssima 
expressão literária, típico da imprensa escrita, está hoje arredada dos jornais», denunciou em 2005 quando 
recebeu o Prémio de Crónica João Carreira Bom. 
Na sua opinião, «Os jornais estão sobretudo atentos à politiqueira e à politiquice» e têm «opinião a mais e má 
opinião, muito uniforme e aparentemente plural», o que já o levou a deixar de ler alguns colunistas, «por fastio, 
por enfado». 
Firme defensor da liberdade, transportava para cada um dos seus textos a condição de quem não se vergava a 
nenhum interesse a não ser àquele que ele tinha como fundamental: a dignidade da condição humana. 
Como jornalista, como prosador, mas sobretudo como amigo, o Baptista Bastos, o BB, já nos está a fazer muita 
falta. 
Temos que dizer-lhe – Presente! Estaremos juntos. 

EXTRATOS DE TEXTOS DE BB 
«Fala-se na imparcialidade e na neutralidade...Não há jornalismo neutro - o jornalismo é o lado humano das coisas. 
(...) Expliquem-me como é possível afastarmo-nos. Então um tipo vê uma desgraça, escreve um artigo e depois vai 
beber um uísque? Não me venham com essa conversa. Eu sei que há pessoas assim, mas essas não deixam marca 
no jornalismo.» 
«Morre-se de amor. Também se morre dessa doença cruel e implacável, que a sociedade moderna criou e parece 
não estar muito preocupada em exterminar - o desprezo pelos outros». 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/SIC

