
Jornal da Madeira, manipular e gastar à tripa forra 
 

No livro “Jardim, a Grande Fraude”, que foi publicado pela Editorial Caminho em 
Abril deste ano, o seu autor, o nosso camarada Ribeiro Cardoso, abordou em sete 
capítulos o relacionamento de Jardim com a comunicação social, a que deu o título 
geral “A atracção fatal pelos media”.  Um desses capítulos foi dedicado ao Jornal 
da Madeira, agora ocupado pelo PND. Intitulado  “Jornal da Madeira, manipular e 
gastar à tripa forra”, reza assim: 
 
 
O “Jornal da Madeira”, orgão de propaganda do regime, está falido, segundo o 
Tribunal de Contas. Porém,  vive à grande e à francesa -  graças a dinheiros 
públicos disponibilizados por Jardim. Quanto a notícias e opiniões, nem Salazar 
faria melhor: mesmo sem lápis azul, só sai o que é considerado positivo para o 
dono da ilha, ao mesmo tempo que os partidos de oposição são atacadas sem dó 
nem piedade. Os escribas maiores são o próprio chefe do governo e um punhado 
de subalternos laranja. A Igreja Católica, que já foi a dona da casa,  ainda lá se 
senta à mesa. 
 
 
O “JM” é caso único em Portugal.  Comecemos pelos números: de 1993 a 2008 
(16 anos) o governo regional injectou no “Jornal da Madeira” mais de €38 
milhões, numa média de cerca de 6500 por dia.  
 
A tendência, no entanto, é para aumentar: em 2006 e 2007, esse dinheiro para a 
propaganda do regime cresceu de forma galopante -  cerca de 4 milhões de euros 
em cada um desses anos e à roda dos cinco milhões em 2008.  
 
Por isso, a situação em fins de 2008 era catastrófica: com um prejuízo acumulado 
de 33 milhões de euros e capital próprio negativo (apesar das avultadas verbas 
recebidas), a sociedade foi declarada tecnicamente falida pelo Tribunal de Contas 
(TC), que recomendou a sua dissolução. 
 
E como o folguedo continua, imagine-se a situação nos dias de hoje. 
 
Porém, Jardim não se atrapalha nem muda de rumo. Repetiu o que já tinha dito 
em 2007, em resposta ao relatório do TC  "Fluxos Financeiros entre a 
Administração Pública Regional e a entidades de comunicação social" relativo ao 
ano de 2005: 
 
"(...) O Jornal da Madeira é, hoje, uma guerra de regime, não alinha pelo 
pensamento único e pela falta de pluralismo que está vigente em Portugal";  
 
"Custe o que custar [o "Jornal da Madeira"] tem de ser mantido para continuar a 
desenvolver uma luta contra o sistema imposto". 
 
A oposição, contudo, não está pelos ajustes. O PS regional requereu um debate 
parlamentar sobre o jornal - mas o PSD rejeitou tal hipótese.  
 
Por outro lado, em Abril de 2009 a Empresa Diário de Notícias (EDN), proprietária 
do jornal directamente concorrente do “JM”,  apresentou uma queixa à 



Autoridade da Concorrência (AdC), denunciando que o “JM” tem sido beneficiado, 
ao longo dos anos, por subsídios à exploração, suprimentos e canalização da 
publicidade institucional, seja do próprio Governo regional, seja de instituições 
ligadas à administração.  
 
O “Garajau” também se queixou. 
 
A resposta da AdC surgiu em fins de Julho desse ano – e acusa Jardim de 
fomentar a concorrência desleal. Contudo, passou a bola à Comissão Europeia e 
... ao governo de Jardim:  
 
“A Autoridade da Concorrência recomendou hoje que o Governo Regional notifique a 
Comissão Europeia sobre os auxílios financeiros prestados à empresa pública 
Jornal da Madeira, Lda e solicita a adopção de princípios de actuação para evitar 
distorções da concorrência em futuros auxílios à Comunicação Social na Região. 
 
Da análise aos apoios financeiros prestados à empresa, a AdC concluiu que “as 
injecções de capital da Região Autónoma da Madeira no JM, envolvendo recursos 
públicos, poderão ser qualificadas como Auxílios de Estado”. 
 
De acordo com a AdC compete em exclusivo ao órgão executivo da UE a análise do 
caso, arriscando-se a Região a ter que restituir valores injectados na empresa num 
prazo de 10 anos a contar da data em que foi concedido, caso Bruxelas os 
considere ilegais. (1- “GR deve notificar Bruxelas sobre auxílios ao Jornal da 
Madeira”, AFS, DN-M, 30.07.09) 

No caso interveio ainda a Associação Mundial de Jornais, que representa 18 mil 
publicações de 102 países. O seu Presidente, Gavin O’Reilly, em Abril do 2009 
escreveu uma carta a Cavaco Silva,  Presidente da República portuguesa, 
expressando “sérias preocupações pelo abuso deliberado, por parte do governo da 
Madeira, da utilização dos fundos estatais no apoio à imprensa, com a consequente 
distorção do mercado dos jornais ao infringir as regras básicas da concorrência”. 

Lembrando que o governo regional detém 99,97% do capital do “JM”,  O’Reilly 
sublinha não só os 38 milhões de euros dos contribuintes injectados em 16 anos 
naquele jornal, mas também a distribuição desiquilibrada da publicidade oficial: 
em 2007 e 2008, governo e administração pública compraram ao “JM” 234 e 216 
págnas, respectivamente, enquanto ao “Diário de Notícias” compraram apenas 10 
e 18 páginas. Com uma agravante: o “JM” passou entretanto a ser gratuito, 
aumentou a sua tiragem de 5 para 15 mil exemplares e baixou consideravelmente 
o preço da publicidade, prejudicando objectiva e gravemente a concorrência, 
nomeadamente o Diário de Notícias. 
 
“Estamos profundamente preocupados pelo facto de a Região Autónoma – cujo 
Presidente é um colaborador regular do “JM”, o qual por sua vez apoia fortemente o 
seu partido – não respeitar as Regras da Concorrência existentes em Portugal e 
utilizar fundos oficiais na tentativa de forçar o Diário de Notícias a sair do 
mercado” – escreveu o Presidente da Associação Mundial de Jornais. 
 
 



O desejo de ser mártir. Neste interim, também em Abril de 2009, em Lisboa, a 
maioria absoluta do PS na Assembleia da República aprovou o decreto sobre o 
pluralismo e não concentração dos meios de comunicação social que, entre 
outras coisas, proibia autarquias e regiões autónomas de serem titulares de OCS.  
 
Sentindo-se atingido, percebendo que estava em sérias dificuldades para manter 
a sua amante cara chamada “JM”, Jardim reagiu nos moldes habituais. 
 
Começou por classificar o decreto como “nazificante” e garantiu que “apesar da 
iniciativa fascista para calar a imprensa de diversos quadrantes políticos”, vai 
continuar a publicar o JM, propriedade da região. 
 
Embalado na sua própria retórica, afirmou depois: “Nem que a gente vá todos 
presos. (...) A autonomia chegou a um momento em que precisa de mártires para 
dar os saltos seguintes. E eu, aos 66 anos, já não me divirto muito cá fora. Já 
posso ser preso político, já posso fazer o papel de mártir, porque são os mártires, 
depois, que fazem as grandes mudanças na História”. (2- “Jardim acha 
“nazificante” lei de concentração dos media que defendia em 2000”, Tolentino de 
Nóbrega, Público, 17.04.2009) 
 
 
Instrumentalização descarada. Páginas atrás, no capítulo intitulado “Cunha e 
Silva, o grande contemporâneo”, há matéria abundante e relevante que 
testemunha o modo como o poder político manipula há anos, de forma autoritária 
e despudorada, o “Jornal da Madeira”.  
 
Essa prática é tão óbvia e tão tosca que, pelo menos em certo período, o próprio 
Jardim chegou a mandar bilhetes escritos ao director-adjunto do jornal com 
instruções para tratar esta ou aquela matéria, ou para atacar este ou aquele 
personagem.  
 
E nessa indecorosa prática de bilhetinhos escritos – que exemplifica na perfeição 
o sentimento de impunidade existente - o seu assessor de imprensa, Paulo 
Pereira, também lhe seguiu as pisadas. 
 
 
De pasmar, ou talvez não 
 
 
“Mando-lhe umas notas”, “trate o assunto como puder”. A ordem, sob a forma de 
bilhetinhos escritos em papel,  sai da Quinta Vigia directamente para o ‘Jornal da 
Madeira’, assinada por Alberto João Jardim com ‘um abraço e obrigado’ ao 
director-adjunto do matutino. 
 
‘Lembra-se do que combinámos sobre a estratégia da antecipação?’, pergunta o 
presidente madeirense num cartão pessoal, datado de 9 de Fevereiro de 2000, e 
que tem apensas as instruções para os ataques a desferir contra determinados 
alvos políticos”. 
 



Estes são os dois primeiros parágrafos de uma notícia intitulada “Jardim 
instrumentaliza na Madeira único jornal estatizado do país”, saída no “Público” no 
dia 1 de Outubro de 2005.  
 
Tolentino de Nóbrega, seu autor, começa por uma síntese (“Presidente do governo 
regional ‘orienta’ Jornal da Madeira nos ataques aos seus adversários políticos e 
na promoção da sua imagem”) e para que ninguém duvidasse da veracidade da 
informação, reproduz dois desses bilhetinhos: um, assinado por Alberto João 
Jardim; outro, pelo seu assessor, Paulo Pereira, ex- jornalista da RDP-M, com 
reputação degradada no meio profissional. 
 
No bilhetinho do presidente, há uma primeira parte absolutamente 
extraordinária, visando a sua própria prima Helena Jardim (que entrara em 
ruptura com o PSD, de que era militante) e o seu companheiro Balecas, ex- 
colaborador de Jardim para todo o serviço.  
 
Lê-se no tal cartão pessoal do líder madeirense para o director-adjunto do “JM”: 
“Temos o caso de Helena Jardim, que é completamente maluca – é mesmo doente, 
como outros casos na família, infelizmente – e nas mãos desse execrável 
‘empregado doméstico’ (para não dizer outro nome). Pressinto que ela vai fazer 
asneira, a mando de alguém”. 
 
Arrumado o caso da prima, Jardim diz por escrito a Rui Fino: “Mando-lhe umas 
notas que resumem o que apurei, solicitando ao meu Amigo que, se assim o 
entender, trate o assunto como puder. Um abraço e obrigado. AJJ”. 
 
Nessas notas, Jardim, que na altura estava a preparar o lançamento da sua 
própria candidatura à liderança do PSD e a Belém – como realça Tolentino – pede 
que o jornal “denuncie” que está a ser preparado um ataque feroz a si próprio e 
ao governo regional, nele envolvendo “jornais, rádios, revistas e TV dos grupos 
Lusomundo, Balsemão, Pais do Amaral e Belmiro”. 
 
Na sua estratégia de “vitimização” para lhe “dar novo fôlego”, o governante solicita 
a referência a “dez meses de ataque permanente, com o apoio dos conhecidos 
‘correspondentes’, encarregando-se o Diário de Notícias do Funchal, a 
RDP/Madeira e a TSF, dirigida por um primo do eng. David Caldeira, de 
‘transcrever’ no território madeirense as cabalas editadas em Lisboa”  
 
 
Dá uma porrada ao ministro. Tolentino conta depois que Jardim também 
recorreu ao seu assessor de imprensa para transmitir as suas instruções ao 
director-adjunto do antigo órgão da diocese funchalense.  
 
“Sobre uma fotocópia de um artigo do Público (26.09.2001) intitulado ‘A sujeira 
segundo Santana Lopes’, o referido assessor de Jardim (Paulo Pereira) escreve que 
‘o sr. Presidente pede para que o JM publique estas  denúncias do Pedro Santana 
Lopes’ sobre a alegada  falta de transparência de sondagens desfavoráveis à sua 
candidatura, pedindo que seja feita ‘referência ao DN/Madeira, que também 
recorre aos serviços desta empresa de sondagens’.  
 



‘Caro amigo, vê se publicas esta ‘história’ dando uma porrada no ministro da 
Saúde. Este texto confirma o ódio deste governo socialista pelos Madeirenses’ – 
escreve o mesmo assessor de Jardim noutra missiva dirigida à chefia do JM, 
recomendando : ‘Atenção: não divulgues a origem destes documentos”. (5 – Ibidem) 
 
 
Voltando a Rui Fino. Sobre esta questão dos bilhetes escritos e de outras formas 
de intromissão de Jardim nos conteúdos, também falei demoradamente com Rui 
Fino, quando com ele almocei no Funchal. Perguntei-lhe como e porquê ele 
aguentou tanto tempo essa situação. Ficou silencioso e pensativo uns segundos 
mas respondeu de um modo que me pareceu sincero: 
 
“É verdade, não nego que isso aconteceu. Mas Jardim sugeria educadamente, e eu 
acreditava que o trabalho que ele desenvolvera – água, luz, estradas em todos os 
cantos da ilha, coisa impensável poucos anos antes – era muito positivo. Ainda não 
tinha percebido era o outro lado da moeda, nomeadamente no que toca aos mais 
papistas que o papa, que se julgam donos de tudo, inclusive da lei e do 
pensamento e do carácter das pessoas. Pois, eu sei, eu sei, é a velha questão dos 
que se incomodam só quando o problema lhes bate à porta. O velho poema de 
Brecht. Assumo, mas insisto que fiz um jornal decente – tenho em meu poder 
declarações de vários partidos da oposição, UDP, CDS, PCP, quanto à qualidade 
informativa do “meu” Jornal da Madeira. Como já disse, no capítulo opinião é outra 
cantiga”. 
 


