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Resumo da obra (linhas mestras)
Silva Rola procura, neste livro, marcar a sua posição face à censura, preocupado com o prestígio da profissão de jornalista (p.8), numa altura em que, em pleno governo de Marcelo
Caetano, se antevia a adopção de uma nova lei de imprensa.
Para o autor, a censura era um “instrumento de utilidade duvidosa” (p.6), pois os censores tendiam, baseando-se na Lei de Imprensa, a “fazerem o que muito bem entendiam” (p.6),
com arbitrariedade.
Para sustentar a sua posição, o autor narra, ao longo da obra, diversos episódios caricatos da acção dos censores.
O livro é na sua essência, um protesto contra a censura, auto-caracterizado como “corajoso” (p.13); um protesto contra a arbitrariedade dos censores, que fariam “mal” a Portugal
(p.13) e destruíram a credibilidade e prestígio do jornalismo português.
A partir do capítulo II, o autor insere textos que foram censurados, e que constam do índice, indicando as partes censuradas, opção que, no seu entender, sustenta o seu protesto
contra a arbitrariedade dos censores, cujos cortes prejudicaram o autor, o jornalismo e o país.
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