VOTO DE PESAR
Pelo falecimento de José Manuel Paquete de Oliveira

José Manuel Paquete de Oliveira, sociólogo, jornalista, professor universitário e
investigador, natural do Funchal, marcou a sua trajetória profissional e académica pela
inovação, perseverança e coragem, características que sempre o acompanharam ao
longo da vida.
Inicialmente, seguiu o sacerdócio, tendo colaborado com o Seminário do Funchal,
enquanto Vice-Reitor. Posteriormente, segue para Roma onde se licencia em Ciências
Sociais, no ano de 1973. Em 1989, conclui o seu doutoramento em Sociologia da
Educação e da Cultura, com uma tese intitulada «Formas de “censura oculta” na
imprensa escrita em Portugal, no pós 25 de abril», tendo-se demarcado este trabalho
enquanto “um ato de coragem”, pela inovação do tema e pela ousadia em explorar o
jornalismo de uma perspetiva até então desconhecida no nosso País, segundo Mário
Mesquita.
Manteve esta postura em 2006 quando se torna provedor do telespetador na televisão
pública, com a principal preocupação de “fazer compreender o papel do jornalismo ao
público”, de acordo com Diana Andringa. Ao longo dos anos, veio a colaborar com várias
redações de jornais, nomeadamente, “Jornal da Madeira”, “Diário de Notícias da
Madeira”, “Jornal de Notícias” e o “Diário de Lisboa”. Em 2013, assume o cargo de
provedor do leitor do “Público”.
Contudo, foi a docência que consubstanciou a sua principal atividade profissional, tendo
lecionado mais de duas décadas no Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da
Empresa (ISCTE), onde se tornou professor emérito. Entre os anos 2000 e 2003 e os
anos 2005 e 2006, assumiu funções de Vice-Presidente deste mesmo Instituto.
Colaborou com o ISEG e com o ISCSP.
Deu um grande contributo na investigação, no âmbito dos mass media, coordenando
vários projetos científicos internacionais tendo, inclusivamente, no âmbito nacional,
fundado a revista do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do ISCTE,
“Sociologia, Problemas e Práticas”, onde assumiu funções de diretor entre 1986 e 1989.

Grupo Parlamentar do JPP | Rua da alfândega, n.º 71, 9050 -059 Funchal – Portugal
|NIPC:513418571|Site:http://juntospelopovo.pt.vu/| E -mail:jppalram@gmail.com |
Fax:291220981

Pelos contributos deste grande Homem, professor universitário, sociólogo e jornalista,
a Assembleia Legislativa expressa o seu pesar pelo falecimento de José Manuel
Paquete de Oliveira, endereçando as mais sentidas condolências a toda a sua família e
amigos.
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