
                                                                                  

Chamada para comunicações 

“Tradução e Notícias: Estado da arte, diálogos, reflexões” 

CECC - Universidade Católica Portuguesa 

Lisboa, 26-27 junho 2023 

Data limite: 10 março 2023 

 

Num comentário político televisivo para a SIC, em 24 de Maio de 2022, o jornalista e tradutor 
José Milhazes referiu um concerto de música punk realizado em São Petersburgo, onde os 
espectadores protestavam contra a guerra na Ucrânia. Ao traduzir o que os manifestantes 
estavam a entoar, Milhazes chocou a apresentadora do horário nobre ao usar um forte 
palavrão em português. Ainda que o comentador tenha simplesmente fornecido uma 
tradução, a experiente jornalista Clara de Sousa apressou-se a dizer em direto na televisão 
que "não houve tempo para acrescentar um bip". Este episódio tornou-se viral em todos os 
noticiários portugueses e meios de comunicação social.  Casos semelhantes, em que 
traduções mais ou menos literais se tornam a notícia são frequentes à escala local e global 
(por exemplo, as controvérsias em torno dos tradutores europeus de Amanda Gorman ou da 
tradução para inglês da carta do primeiro-ministro francês Jean Castex sobre a pesca no Reino 
Unido). Estes casos evidenciam o papel e o lugar da tradução como parte integrante do 
jornalismo: o que pode ser dito e o que deve ser silenciado, a (in)visibilidade da tradução e 
dos tradutores nas notícias e estratégias específicas de tradução, em particular para 
jornalismo. Em suma, a tradução sempre fez parte da redacção de notícias, mas os estudos 
da comunicação e da tradução só muito recentemente se cruzaram. 

A presente conferência procura investigar as várias intersecções que podem surgir do diálogo 
entre o jornalismo e os estudos de tradução. Se os académicos dos estudos de tradução 
iniciaram já um debate sobre as práticas de tradução nas notícias (Bassnett & Bielsa, 2009; 
Valdeon, 2022), com claras tentativas de criar uma nova sub-área de investigação 
denominada por Valdeón (2018) de tradução jornalística, os estudos jornalísticos, pelo 
contrário, parecem ainda não ter abordado a relevância da tradução como uma prática 
fundamental na redação de notícias. Nomeadamente na segunda edição do Handbook of 
Journalism Studies (Wahl-Jorgensen & Hanitz, 2020), a tradução é apenas brevemente 
discutida (cf. em contraste: van Doorslaer 2010) no contexto da história do jornalismo 
(Conboy, 2020), ideologia na escrita de notícias (Kelsey, 2020), e jornalismo em guerra e 
conflito (Tumber, 2020). Não obstante, estas abordagens não têm em conta a investigação 
produzida em estudos de tradução sobre estas mesmas questões (Valdeón, 2018, 2022; Bielsa 
e Bassnet, 2009; Davier, 2017).   

A tradução jornalística abre novas vias de investigação em notícias e tradução. Estas incluem: 
a) reflexões conceptuais e terminológicas sobre palavras-chave comuns e categorias 
partilhadas pelos dois campos [tais como conflito, enquadramento, media, agente (de 
notícias)]; b) desafios metodológicos no estudo da tradução jornalística (métodos, 



                                                                                  

ferramentas, fontes, arquivos); c) investigação empírica sobre a tradução em/e notícias e 
sobre o papel dos jornalistas-tradutores entre outros agentes que colaboram na produção e 
divulgação de notícias (tradução nas rotinas jornalísticas, ética da tradução jornalística, o 
papel dos valores jornalísticos e definição da agenda nas notícias traduzidas).  

Em conclusão, esta conferência visa contribuir para o desenvolvimento da investigação em 
tradução jornalística enquanto sub-área tanto dos estudos de tradução como do jornalismo. 
Assim, convidamos investigadores de ambas as áreas a contribuir para a discussão sobre os 
seguintes, ou outros, temas: 

● História e teoria da tradução nas notícias 
● Métodos utilizados no estudo da tradução nas notícias 
● Fontes disponíveis para o estudo da tradução nas notícias 
● Diferentes tipos de tradução nas notícias (colaborativa, indireta, em trânsito, 

reescrita, etc.)  
● Diferentes tipos de textos e géneros jornalísticos em tradução  
● Política de tradução e política nas notícias 
● Línguas imperiais/periféricas e tradução de notícias  
● A traduzibilidade das imagens publicadas nas notícias  
● Voz e voiceover nas notícias traduzidas 
● Tradução e censura de notícias 
● Tradução e acessibilidade nas notícias 
● Representações ficcionais de jornalistas-tradutores (no cinema, literatura, escrita 

criativa, nas artes) 
● Idade, género e raça em tradução nas notícias 
● Agências de notícias e tradução  
● A (in)visibilidade da tradução - e dos tradutores - nas notícias 
● Formação de jornalistas-tradutores 
● Jornalistas como tradutores e tradutores como jornalistas 
● Tradutores como notícias / nas notícias  
● Tradução como verificação de factos ou criação/fabricação nas notícias 
● Agência e responsabilidade ética na tradução de notícias 
● Tradução em/e rotinas jornalísticas 
● Comentadores como tradutores nas notícias / Tradução de notícias comentadas 

 

Conferencistas plenários 

Roberto Valdeón (Universidad de Oviedo) 

Lucile Davier (Université de Genève)  

Nelson Ribeiro (Universidade Católica Portuguesa) 

 



                                                                                  

Os participantes terão 20 minutos para apresentar a sua comunicação, seguindo-se um momento de 
perguntas e respostas.  

Por favor, enviar a proposta, incluindo: título, um resumo de 250-300 palavras em inglês ou português, 
nome de autor(es), afiliação institucional e contactos até 10 de março  para: 
translationnews2023@gmail.com.  

Os autores serão notificados até 31 de março de 2023. 

 

Inscrição na conferência 

Tarifa normal: 80 euros (pagamento até 30 de abril) / 100 euros (pagamento até 31 de maio) 

Tarifa para estudantes: 40 euros (pagamento até 30 de abril) / 100 euros (pagamento até 31 de 
maio) 

As inscrições incluem os materiais da conferência e coffee-breaks e devem ser realizadas no 
formulário disponível em: https://fch.lisboa.ucp.pt/translation-and-the-news 

 

Comissão organizadora local 

Catarina Valdigem (CECC-UCP) 

Joana Moura (CECC-UCP) 

Rita Bueno Maia (CECC-UCP) 

 

Comissão científica 

Carla Baptista (FCSH-UNL) 

Diana Gonçalves (CECC-UCP) 

Isadora Ataíde Fonseca (CECC-UCP) 

Jane Duarte (CECC-UCP) 

Jessica Roberts (CECC-UCP) 

Marco Neves (FCSH-UNL) 

Rita Faria (CECC-UCP) 
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“FactFind: What exactly was said in the French PM’s letter about UK fishing row?”: 
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