
	  
	  
	  
	  

COMUNICADO Nº. 37/12 
	  
	  
	  
	  

BASTA DE CALÚNIAS CONTRA A RTP! 
	  

 
É preciso pôr fim à campanha sobre o "milhão de euros" de dinheiros 
públicos que a RTP alegadamente dilapida em cada dia que passa. 
Um dos arautos da campanha tem sido o sr. Mário Crespo, que repete 
essa mentira em cada dia que passa. Mas o sr. Crespo resolveu agora 
subir a parada: quando os jornalistas Vítor Gonçalves e Paulo Ferreira 
confrontaram o primeiro-ministro com a mentira do "milhão diário", e 
quando o primeiro-ministro, sem surpresas, a reiterou, Crespo voltou à 
carga, dizendo que, afinal, a RTP gasta todos os dias mais do que 
isso. 
 
Bem andaram os dois entrevistadores em confrontar Passos Coelho 
com uma calúnia que já vai tendo barbas brancas - nem por isso mais 
respeitáveis. E direito teria a RTP, se assim entendesse, a processar 
por difamação o reiterante primeiro-ministro, o sr. Crespo e a SIC que 
lhe proporciona o púlpito. 
 
 Num tal processo, a RTP teria uma interminável bateria de provas 
insofismáveis sobre a falsidade do número infamante - o tal "milhão 
diário". Esta Comissão de Trabalhadores sempre combateu as 
"excepções" e as mordomias dentro da RTP e sempre lutou pela boa 
aplicação dos dinheiros públicos. Por isso mesmo interviria em 
qualquer processo contra as entidades caluniadoras com a boa 
consciência de quem nada tem a ocultar e de quem tem muito a expor 
na praça pública - a começar pelas mordomias que precisamente o sr. 
Crespo auferiu em Washington e que agora alimentam a sua ambição 
de um lugar ao sol na futura RTP relvista. 
 
Se haverá ou não esse processo, não depende de nós. Mas esta CT 
conhece pela experiência dos nossos colegas em certas reportagens o 
efeito de apelo ao linchamento moral que a calúnia mil vezes repetida 
produz sobre pessoas pouco informadas. Por não admitirmos que os 
nossos colegas continuem expostos a esse clima de linchamento, 
vamos tomar as seguintes medidas: 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
1) apresentar uma queixa contra o sr. Crespo ao Conselho 
Deontológico do Sindicato dos Jornalistas e uma outra à Comissão da 
Carteira Profissional, ambas com um pedido de máxima prioridade. 
 
2) apresentar à ERC uma queixa contra a SIC, por lhe fornecer a 
tribuna para uma campanha de difamação, e contra o primeiro-
ministro, por se fazer eco dessa campanha.	   

 
Como as centenas de milhares de pessoas que no  sábado vieram à 
rua dizer "Basta!", os trabalhadores da RTP, empenhados 
participantes dessas manifestações, prosseguem no seu próprio 
terreno a mesma luta contra a calúnia: Basta! 

	  
O Secretariado da Comissão de Trabalhadores da RTP 
comissao.trabalhadores@rtp.pt 

	  
Lisboa, 17 de setembro 2012 


