
Um amigo de Portugal e do ISMAI 
  

A notícia caiu pesada, há poucos dias. Inesperada. Em Málaga, sua terra natal, finava no 
dia 20.06, Enrique Bustamante, um amigo de longa data, académico íntegro, com obra 
feita e muitas lutas em favor da cidadania ativa. Catedrático da Universidade 
Complutense de Madrid, Bustamante dinamizou diversas instituições e projetos de 
Ciências da Comunicação, designadamente revistas como Cuadernos para el Dialogo e 
Telos. 

Era presidente da AE-IC e foi presidente da Direção da AssIBERCOM. Esteve em 
diversos congressos IBERCOM, designadamente no ISMAI (em 2002), em 
Guadalajra (2004), em Sevilha (2006), no Funchal (2009) e em Santiago de Compostela 
(2013). Neste IBERCOM da Galiza, foi entrevistado pela equipa de reportagem do 
Ágora, como documenta a imagem. Deixou bem vincada a bússola da sua luta pelos 
meios públicos de comunicação. Na altura, disse à aluna de Jornalismo Fabiana 
Couto:  "Desde cedo, Portugal e Espanha compartilham muitos elementos da história: a 
história da rádio e televisão e a história do serviço público. Em ambos os países, a 
televisão nasceu na ditadura. Não nasceu como serviço público senão como uma televisão 
do regime. Aí herdamos, antes da democracia, toda uma visão instrumental da televisão 
e da rádio pública que demora anos, décadas, a reformar. Portanto, temos que, desde a 
investigação e desde os profissionais de comunicação, fazer uma renovação do conceito 
de serviço público adaptado à era digital e aos novos meios de comunicação, que seja 
capaz de estabelecer um novo equilíbrio com o mercado e com os grupos privados. Mas 
que garantam o pluralismo ideológico e a diversidade cultural." 

  

A relação de Bustamante com o ISMAI ficará para sempre patente na biblioteca. O Fundo 
Enrique Bustamante baseado em centenas de livros oferecidos em 2011 atesta o seu 
carinho pelo ISMAI. Tinha aceitado integrar o corpo docente do Mestrado em Jornalismo 
Multiplataforma do ISMAI e só a pandemia impediu a sua presença em 2020. 

Abriu uma série de conferências na Porto 2001 - Capital Europeia da Cultura, e era 
defensor do estreitamento das relações ibero-americanas e, em especial, entre Portugal e 
Espanha. 

Uma das últimas mensagens dele é de 26 de abril deste ano. A propósito da evocação da 
'revolução dos cravos', escreveu : "de 14 (implantação da  2ª República em Espanha, 
1931) a 25 de abril, duas datas distantes, mas honrosas, simbólicas de povos 
irmãos".  

Atestando a sua presença e obra, há textos nos livros dos congressos IBERCOM editados 
pelo ISMAI. E a sua bibliografia é vasta. Aqui fica apenas o registo de algumas obras: 

"Alternativas populares a la comunicación de masas" (1977) La Televisión 
Económica (1999), Comunicación y Cultura en la Era Digital. Industrias, mercados y 
diversidad en España (2002), Radio y Televisión en España. Historia de una asignatura 



pendiente de la democracia (2006), Historia de la Radio y la Televisión en 
España (2013),  . 

  

Sentidamente, recordo o momento especial em que nos conhecemos. Foi em Madrid, 
durante um encontro de luta pela Liberdade de Expressão, em 1980, a propósito da 
censura à pelicula El Crimen de Cuenca, de Pilar MIró. Isto acontecia quatro anos depois 
da morte do ditador Franco, quando a democracia começava a dar os primeiors passos em 
Espanha. Processo lento, ainda cheio de feridas e obstáculos.  

A Unión de Periodistas, organizadora do evento, estava a formar-se e Bustamante era um 
dos seus dinamizadores. Guardo dessa jornada (em que representei os jornalistas 
portugueses), o cartaz bem atual. O desenho de Peridis, conhecido caricaturista espanhol, 
ganha particular atualidade neste momento. É uma pequena homenagem a Bustamante, 
pelas suas lutas e reflexões sobre o papel dos media na democracia. 

Até logo e sempre.  

  

Porto, 22.06.2021 

Luiz Humberto Marcos 

Coordenador de Licenciatura e Mestrado  

- Instituto Universitário da Maia 
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