
 

 

 

 

O meu nome é Bárbara Wong, sou jornalista e editora do PÚBLICO. Toda a gente sabe o que é 

um jornalista, já a função do editor é mais desconhecida. 

O editor alguém que gere a agenda — que olha para o que se vai passar, por exemplo, ao longo 

de um mês, e decide que trabalhos podem vir a ser feitos. Depois é o editor que atribui os 

trabalhos conforme o perfil profissional (e algumas vezes pessoal) dos jornalistas. Os jornalistas 

também têm liberdade para proporem trabalhos nas áreas que acompanham, por exemplo, na 

área da saúde, educação ou justiça. O editor tem ainda a função de decidir como serão feitos 

esses trabalhos, lê-os, corrige-os e publica-os. 

O Diário da Quarentena nasceu fruto da pandemia e do primeiro confinamento. De repente, 

estávamos todos em casa e numa situação completamente nova. Inicialmente, eu escrevi uma 

crónica, depois comecei a pedir aos vários colegas do jornal que escrevessem sobre as suas 

experiências. De seguida, pedimos aos nossos cronistas, aliás, eles queriam escrever sobre o que 

se estava a passar. E, de repente, pensamos que mais rico do que estarmos nós a escrever era 

convidarmos os leitores a fazê-lo. 

Esta decisão é fruto de uma reflexão conjunta — todas as manhãs, os editores reúnem com os 

directores do jornal para analisarem o dia, o que vai acontecer ao longo do dia que mereça ser 

noticiado, como é que vai ser noticiado, quem são os jornalistas que vão trabalhar os temas, 

etc.. Portanto, quando expliquei que gostaria de fazer um Diário da Quarentena, 

imediatamente, surgiu a ideia de abrirmos o diário à sociedade. 

E o pensamento foi: como é que um médico, um professor, um jovem, um emigrante ou um 

reformado vive este momento único na história? 

Foi assim que começamos, uma redacção em peso, a contactar as nossas “fontes”. Uma “fonte” 

é um contacto privilegiado que um jornalista tem. É alguém em quem o jornalista pode confiar. 

Portanto, o que fizemos — nós, os editores, e os nossos jornalistas — foi agarrar nos nossos 

contactos e pensarmos: A quem seria interessante pedir uma opinião? 

O projecto arrancou a 18 de Março de 2020 e terminou a 17 de Maio desse mesmo ano. Ao 

longo de 61 dias tivemos uma crónica diária de 61 profissionais, pessoas que partilharam os seus 

dias, os seus sentimentos, os seus medos, reflectiram sobre um momento único na história 

mundial.  



 

 

Os órgãos de comunicação social são muito acusados de se concentrarem em Lisboa — que é 

onde está quase tudo, do Governo da Nação às associações da sociedade civil —, mas para fazer 

este Diário da Quarentena tivemos o cuidado de abranger o país e, mais ambicioso, o mundo — 

ou seja, recolhemos testemunhos de portugueses emigrados que nos contaram como eram os 

seus dias noutro país que não o seu.  

Abrimos com um médico e terminamos com um investigador universitário. Em 61 testemunhos, 

30 foram de mulheres e 31 de homens. Pessoas de todas as idades e com todas as funções na 

sociedade — dos professores universitários, passando pelos médicos, bombeiros, radiologistas, 

agentes funerários, aos estudantes e caixas de supermercado.  

No dia 28 de Abril de 2020, o testemunho é de Altino Cunha, dirigente da ATARP, que contou o 

caso de uma criança de três anos que iria chegar ao seu serviço e como ele e o colega lidaram, 

de maneira profissional, mas sobretudo humana, com aquela situação, mesmo por detrás de 

uma parafernália de proteções — estamos a falar de uma altura da nossa vida em que ainda se 

sabia muito pouco sobre este vírus e que, por todo o mundo, havia profissionais de saúde a 

morrerem, por isso, todo o cuidado era pouco e os profissionais estavam escondidos por detrás 

de roupas e mais roupas descartáveis, luvas, máscaras, viseiras, onde não havia um centímetro 

de pele à vista. Onde um “embrulho” deste tamanho poderia meter medo a uma criança tão 

pequena e… Não vou terminar para que, os que não leram, fiquem curiosos e vão ler!   

Tal como o vídeo do Baby Shark, de que Altino Cunha fala na sua crónica, também este texto se 

tornou viral — à escala do PÚBLICO — pois foi uma das crónicas que os leitores mais partilharam. 

E este é também um aspeto que gostava de sublinhar, a bondade desta iniciativa de criarmos os 

Diários da Quarentena: estes são um testemunho do que se passou naqueles primeiros meses 

da pandemia, e são um testemunho das faltas que existem no sistema, das fragilidades, mas 

também da bondade, da empatia, da união. E as partilhas dos textos revelam isso mesmo, que 

os leitores se identificaram, gostaram e quiseram partilhar com a família, com os amigos ou com 

os colegas de trabalho.  

Este foi um projeto que deu visibilidade ao PÚBLICO — criamos uma página especifica onde 

estão reunidos todos os testemunhos www.publico.pt/diário-da-quarentena —, trouxe-nos 

mais visualizações, mais partilhas, trouxe-nos leitores que noutras circunstancias não leriam o 

PÚBLICO (como os familiares e amigos das pessoas que escreveram).  

Mas este é também um projeto que pode ficar para a História e fazer História, ou seja, qualquer 

investigador pode pegar nestes 61 testemunhos — tão variados pelos profissionais que 

participaram, de tantas partes do mundo — e escrever: “Nos primeiros meses da pandemia, 

http://www.publico.pt/diário-da-quarentena


 

 

quando os portugueses ficaram confinados, houve profissionais que trabalharam 16 horas por 

dia, houve alunos que terminaram as suas licenciaturas e não tiveram direito a uma cerimónia 

de bênção das fitas, existiram dois Técnicos de Radiologia que dançaram o Baby Shark com uma 

criança de três anos…” E isto é história, é a nossa história. 

Muito obrigada. 

 

 

 


