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Artur Portela nasceu em Leiria no ano de 1901 e veio a falecer na mesma cidade, em 1959.
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Resumo da obra (linhas mestras)
Esta obra de Artur Portela é uma contemplação do homem que Norberto de Araújo foi, assim como de toda a obra deste último, todo o seu trabalho, dando especial ênfase ao seu
papel enquanto jornalista.
O autor vê Norberto de Araújo como uma referência “incomparável” do jornalismo, pela sua “perfeição” e “elevação literária”. Portela afirma mesmo que Norberto de Araújo era
““um grand-seigneur, um príncipe do jornalismo” (pg.5). Assim, para Portela a capacidade de expressão seria uma das qualidades distintivas do bom jornalista.
Conta Portela que, ao longo de toda a vida, Norberto de Araújo assumiu várias facetas: “O entrevistador, o critico, o repórter, o cronista, o novelista, e até poeta…” (pg.6) e em
todos os seus trabalhos entregava-se de corpo e alma, trazendo consigo uma forma nova de encarar o jornalismo, com uma visão e uma sensibilidade sui generis que “só ele
conseguia ter”, fazendo-o sempre “com paixão e intensidade”, tornando a mais pequena noticia num acontecimento a que ninguém ficava indiferente.
O trabalho feito por Norberto de Araújo foi tão grandioso e significante, diz Artur Portela, que, nem mesmo após a sua morte ele foi esquecido, sendo para todos os jornalistas uma
motivação, um estímulo. Conta também o autor que apesar da personalidade multifacetada de Norberto de Araújo, era nas crónicas que ele mais se destacava.
Segundo o autor, foi devido à sua paixão pelo jornalismo, à forma “sensível”, “imprevisível” e, por vezes, “romântica” que encarava o mundo que Norberto de Araújo fez com que o
jornal Diário de Lisboa marcasse uma renovação literária.
Conta ainda Artur Portela que Norberto de Araújo abandonou o seminário e foi trabalhar como tipógrafo para a Imprensa Nacional ao mesmo tempo que também frequentava o
curso superior de Letras. Foi, aí que, ao ganhar um concurso técnico na Imprensa, fez uma conferência sobre “A Democratização da Arte” e logo outra intitulada “Da Iluminura à
Tricomia” (pg.12). Surgiu delas como a nova revelação literária, sendo “amado” e “temido”.
Norberto de Araújo integra, então, continua Portela, o jornal A Manhã. Contudo, foi depois, no Diário de Lisboa, que, de acordo com Artur Portela, Norberto de Araújo “travou a
sua mais ardente e clamorosa batalha de jornalismo” (pg.17). Segundo Portela, seu pensamento fervilhava de ideias novas, escrevendo um pouco de tudo: “artigos, criticas,

entrevistas, …casos de rua…” (pg.17) nas suas “Páginas de Quinta-Feira”. Neste espaço, tecia as suas opiniões, os seus pensamentos, os seus comentários, de uma forma
apaixonada, sincera e por vezes até sarcástica. Norberto de Araújo entregava-se, conta Artur Portela, de corpo e alma ao jornalismo.
No prosseguimento da biografia de Norberto de Araújo, Artur Portela revela que o seu biografado entrevistou grandes nomes e cobriu importantes acontecimentos, como quando a
perda de Ramon Franco em pleno Atlântico; o atentado político em Paris a João Chagas; a visita ao Panteão da Rainha D. Amélia. Além disso, Norberto de Araújo, segundo Portela,
acompanhou o Presidente António José de Almeida ao Brasil e fez longas entrevistas a Ruy Barbosa. Também acompanhou o Presidente da República Marechal Carmona na sua
viagem a Espanha. O biografado era capaz, segundo Portela, de ultrapassar barreiras e obstáculos para conseguir sempre a melhor história, possuindo uma capacidade de
improvisação inata, e uma “…penetrante observação” (pg.22) em todas as histórias que relatava.
Relembra Portela que, a par com a paixão pelo jornalismo, Norberto de Araújo, tinha ainda a paixão pela escrita ,tendo várias obras literárias e teatrais publicadas.
Conta, finalmente, Portela que Norberto de Araújo foi ao longo de toda a sua vida um grande lutador, na “ luta diária incessante, devorante que é o jornalismo”(pg. 26) e sendo
para muitos “uma honra, um brazão de nobreza profissional” (pg.27) que nem mesmo depois da sua morte será esquecido.
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