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A vida de Júlio Magalhães
é bastante agitada, um
corre-cor re  a que se

acostumou e de que não ab-
dica. Gosta da adrenalina e
de ter uma actividade inten-
sa. Durante a semana está
no Porto,  mas aos f ins-de-
semana vai  para L isboa,
onde apresenta o telejornal.
O jornalismo entrou na sua
vida muito cedo.

Nasceu no Porto, mas vi-
veu a infânc ia e par te  da
adolescênc ia em Áf r i ca.  As
memórias que guarda desse
período são nomeadamente
de Angola, da cidade de Sá
da Bandeira, hoje Lubango,
onde viveu até aos treze anos.
Uma v ida em l iberdade e
com ar puro, assim define a
sua adolescência. Foi nesse
per íodo que começou a re-
ve lar  uma apetênc ia para
comprar  jornais  e  o gosto
pela informação, designada-
mente desportiva. Costuma-
va esperar, às segundas-fei-
ras, que o Jornal “A Província
de Angola” chegasse para ler
as notícias do “continente”.

Recorda-se que a adapta-
ção ao Porto foi complicada,
pois a sociedade, o clima e a
c idade eram completamen-
te diferentes ao que estava
acostumado .  “O Por to era
uma cidade muito fechada, cin-
zenta, onde tinha frio o ano
todo” ,  refere.  A integração
foi  um processo lento, em-
bora sempre o tivesse acom-
panhado a ilusão e a grande
vontade de vir ao continen-

Paixão

Júlio Magalhães, director da TVI Porto, é
uma cara conhecida dos portuenses. Desde

muito cedo começou a dar sinais da sua
paixão pelo jornalismo, tendo começado a

trabalhar com apenas 16 anos num jornal.
Natural do Porto mantém uma relação

essencialmente afectiva com a cidade. Em
busca de algumas memórias da sua vida a

VIVA conversou com ele.
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te. O facto de ter cá um pri-
mo que jogava basquetebol
era algo que o fascinava, pois
gostava imenso da modali-
dade. Mas o clima foi o que
mais o perturbou, pois tinha
muito frio, andando sempre
cheio de camisolas. Como as
aulas eram muito cedo,  às
8h30, ia para a escola quan-
do ainda era noite o que lhe
causava est ranheza.  “Lem-
bro-me de na altura chover de
Outubro a Maio, as estradas
eram todas em paralelo, havia
as linhas dos eléctricos, os guar-
da-chuvas, os dias sempre cin-
zentos. O clima mudou, a cida-
de abr iu-se completamente
para a Europa.” Pouco tem-
po depois  acostumou-se à
sua nova vida e hoje diz sem
vacilar que não gostaria de
viver noutro lado a não ser
no Porto. “O Porto hoje não

tem nada a ver com a cidade
que encontrei depois de ter vin-
do de África”. Conhece bem a
Europa,  graças aos inter-
rails que fez quando “miú-
do”, assim como outros lo-
cais  noutros cont inentes,
tendo por isso a percepção
do que distingue o Porto do

resto do mundo. “Não é me-
lhor, nem pior. É a cidade onde
eu vivo, a cidade de que gosto.
É aqui que os amigos estão”.

Júlio Magalhães sente que
no Porto as pessoas são mais
próx imas,  passam mais
tempo juntas,  conf raterni-
zando em casa uns dos ou-
tros. Aliás compara a sua ci-
dade a uma casa pequena
em que todos os elementos
de uma família acabam ine-
v i tavelmente por  conviver
entre si, o mesmo não acon-
tecendo nas grandes metró-
poles pois existe maior dis-
persão e a forma de estar é
di fe rente.

Refere a “baixa” como lo-
cal favorito, onde aliás gos-
taria de morar. Viveu até à
idade adul ta no cent ro da
c idade,  mais  prec isamente
na Rua do Almada.  A inda
hoje vem quase diariamen-
te ao centro da cidade pas-
sear ou almoçar.  Outro es-
paço de eleição é as Antas,
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onde ficam os estúdios da TVI
do Porto. Jogou muitos anos
basquetebol no FC Porto,  e
ia e vinha dos treinos a pé.
Por  i sso,  o percurso ent re
estas duas zonas é para ele
bastante importante na sua
vida. “O Porto é uma cidade
monumental e encerra em si
uma parte significativa da his-
tória de Portugal”, refere.

A descoberta do jornalismo

Quando viveu em Áfr ica
teve pouco acesso às gran-
des obras e como era muito
novo, as suas opções iam para
a banda desenhada. Os livros
do Tin-Tin eram os seus pre-

di lectos, embora também
gostasse muito da obra so-
bre os Sete. De regresso a
Portugal começou a ter um
contacto mais directo com a
literatura. Há dois livros mar-
cantes na sua adolescência,
“Os Lusíadas” e “Os Esteiros”
de Soeiro Pereira Gomes, que
há dois anos releu.

Se o momento mais mar-
cante a nível  pessoal foi  o
regresso de África, onde dei-
xou amigos e a sua casa, a
nível  prof iss ional foi  a sua
passagem pelo já extinto Co-
mérc io do Por to,  onde in i-
c iou a sua car re i ra.  A inda
adolescente passava horas à
espera que saísse o jornal

para ler  as  not íc ias .  A l iás
teve desde cedo o hábito de
comprar quase todos, tal era
o seu deslumbramento. “Às
vezes esperava de madrugada
para que o jornal saísse”. Não
é por isso de estranhar que
um dia enveredasse pela
área do jornalismo. Tudo co-
meçou muito precocemente,
pois  com apenas 16 anos
iniciou uma colaboração na
secção do Desporto do “Co-
mércio do Porto”, que veio a
dar frutos, pois com 18 anos
já era prof iss ional.  “Nessa
altura os jornais fechavam a
edição às três da manhã. Ficá-
vamos depois até às cinco à
espera que o jornal saísse para
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sermos os primeiros a lê-lo”.
Frequentou a Faculdade en-
quanto t rabalhava,  mas
nunca acabou nenhum dos
cursos em que esteve inscri-
to (Direito, História e mais
recentemente Jornal ismo),
pois a sua intensa activida-
de não lho permit ia.  Jú l io
Magalhães cons idera que
teve muita sorte no seu per-
curso prof iss ional ,  “muito
mais do que mérito”. Sempre
se adaptou com facilidade às
s i tuações mais  var iadas
tendo fei to parte de vár ios
projectos. Trabalhou nos ex-
tintos semanários “Europeu”
e no “Liberal”. Foi um dos
fundadores da Rádio Nova, a
que esteve l igado alguns
anos. Esteve na RTP, primei-
ro no Despor to,  depois  fa-
zendo o programa da manhã
e mais tarde como pivô. Em
1999, fo i  convidado por
José Eduardo Moniz para ir

para a TVI,  sendo hoje di-
rector deste canal no Porto.
Se lhe perguntarem quem
foi  a pessoa que mais  o
marcou ao longo da carrei-
ra,  menciona José Eduardo
Moniz, que já conhecia dos
tempos da RTP e que na sua
opinião é “quem mais perce-
be de televisão em Portugal”.

Plena dedicação

Júlio Magalhães é verda-
deiramente apaixonado por
aquilo que faz, sentindo-se
afortunado em poder concili-
ar as coisas de que gosta com
a sua actividade profissional.
O livro “T’Antas Glórias” que
retrata a vida do antigo es-
tádio do FC Porto é um bom
exemplo disso. O convite sur-
giu de uma editora e em qua-
tro meses já estava à venda.
Neste projecto esteve em
contacto com muita gente,

recolhendo depoimentos e
vivências. Como portista foi
algo que gostou bastante de
fazer. Questionado se já pen-
sou em escrever romances,
afirma que para já está des-
cartada essa hipótese. “Gos-
tava de um dia escrever, mas
não me sinto com essa capaci-
dade, não me aventuro, nem
me atrevo para já”.

Mas se antes não conse-
guia ter tempos livres, dada
a dedicação prestada a to-
dos os projectos em que se
envolvia, hoje a realidade é
diferente. “Ao longo destes
anos fui conseguindo equilibrar
tempos”.  Conf idenc ia que
ainda hoje gosta de ter mui-
tas  act iv idades,  mas que
mesmo ass im consegue ter
tempos livres para se dedi-
car às pessoas de quem mais
gosta. Tem uma “tertúlia” de
amigos jornal is tas  com
quem, há já doze anos, jan-
ta todas as segundas-feiras.
Gosta imenso de viajar, sen-
do esse um dos seus hobies
favoritos. O desporto conti-
nua a ocupar um lugar pre-
dominante na sua vida, jo-
gando basquetebol  sempre
que pode.  Não dispensa
igualmente ass is t i r  aos jo-
gos de futebol, do FC Porto,
mesmo no estrangeiro. “Eu
sou um adepto de estádio”.
Diz sof rer  imenso a ver  os
jogos, mas não é do tipo “fa-
nát ico” que chora,  embora
discuta muito durante o
jogo, vivendo todos os mo-
mentos intensamente.


