
  

A notícia consiste numa narrativa curta, que pretende relatar,
de forma objetiva e impessoal, um acontecimento real, atual, 
extraordinário e de interesse geral.

A NOTÍCIA

“Um dia perguntaram a um jornalista:
-O que é uma notícia?
-Pois bem – disse ele – quando um cão morde um homem, não é notícia;
mas quando um homem morde um cão, eis a notícia.”
                                                                                     L. Gabriel – Robinet



  

Estrutura da Notícia
Antetítulo – indica o assunto geral de que fala a notícia (facultativo);

Título – deve ser curto e preciso referindo o facto principal (obrigatório);

Subtítulo – refere factos particulares relevantes (facultativo);

Lead, Cabeçalho ou Entrada – o primeiro parágrafo da notícia funciona como 
um resumo desta. Deve ser muito bem redigido para conseguir atrair o interesse 
do leitor e responder a quatro questões fundamentais e obrigatórias: Quem?, 
Quando?, Onde?, O quê?;

Corpo da notícia – corresponde ao segundo parágrafo e seguintes (se 
existirem). Nele são dadas informações complementares, que servem para 
complementar o conhecimento dos factos. Normalmente responde às seguintes 
questões: Como?, Porquê? . 



  

    A notícia, ao contrário do conto, da novela ou do romance, condensa, no parágrafo 
inicial (lead, cabeçalho ou entrada), os elementos essenciais do facto,ou seja, o clímax do 
acontecimento. No corpo da notícia há um maior desenvolvimento e pormenorização dos 
factos que servem para melhor estruturar o conhecimento global da notícia.

    É habitual representar-se graficamente a notícia através da técnica da pirâmide 
invertida.
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A Linguagem na Notícia

A linguagem utilizada na notícia deverá:
Ser simples, clara, concisa e acessível, 
utilizando vocabulário corrente e frases 
curtas;
Recorrer prioritariamente a nomes e a verbos, 
evitando, sobretudo, os adjetivos valorativos;
Usar, especialmente, frases do tipo 
declarativo.
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