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Li que o Correio da Manhã 

despediu o deputado André 

Ventura do painel de 

comentadores de futebol do seu 

canal de televisão, a CMTV, porque 

ultrapassou “algumas linhas 

vermelhas”. 

Andei a perguntar quais foram as 

“linhas” proibidas e comprei a tese 

que me venderam. Não sei se caí 

numa armadilha — é possível. Quem 

ma vendeu sabe o que é que a 

direcção do Correio da Manhã disse 

a Ventura no momento em que o 

despediu. Nunca ninguém diz tudo, 

claro, e o que foi dito pode tapar 

outras coisas. Mas a tese é credível e 

é tão simples que desarma. 

A tese é esta: Ventura é um 

comentador de futebol e caz — dá 

audiência à CMTV —, mas as suas 

ideias políticas violam a ética do 

Correio da Manhã. 

OK: podem rir com a ideia de que 

o Correio da Manhã tem ética, mas 

se lerem o estatuto editorial do 

jornal verão que, no papel, os seus 

princípios e valores são iguais aos 

do New York Times — coisa diferente 

é como os aplicam. Além disso, 

óptimos jornalistas trabalham e 

trabalharam no Correio da Manhã 

ao longo da história. Eu avisei: 

comprei a tese. 

A gota de água — se percebi bem, 

houve três de seguida — foi o 

momento em que Ventura disse que 

ia apresentar ao Parlamento “um 

plano especí co de con namento 

para as comunidades ciganas face à 

pandemia da covid-19”. Para 

espanto geral — não só da direcção 

do Correio da Manhã —, Ventura 

reforçou a ideia nos dias seguintes e 

disse que faria a proposta sozinho se 

necessário. “Um plano especí co 

para ciganos” soa a esquisito, a 

racista e a inconstitucional. 

Imaginem “um plano especí co 

para negros”, “um plano especí co 

para chineses”, “um plano 

especí co para italianos”. 

Aos olhos do Correio da Manhã, 

Ventura violou não uma, não duas, 

mas três linhas vermelhas do seu 

estatuto editorial. 

A primeira foi esta vertigem 

racista. A segunda foi quando 

criticou o jogador Ricardo 

Quaresma por ter entrado no 

debate sobre “o plano especí co 

para ciganos”. Quaresma é cigano, 

cou chocado com a proposta e 

escreveu-o no Facebook. Em 

resposta, o presidente do Chega 

disse ser “lamentável que um 

jogador da selecção nacional se 

envolva em política”, sugerindo que 

devia ter cado calado. E antes — 

tudo isto nas semanas difíceis da 

quarentena — voltou a fazer um flirt 

com a ideia da pena de morte. 

Li agora o Estatuto Editorial do 

Correio da Manhã e parece óbvio 

onde é que Ventura pisou o risco: o 

jornal “dedica especial atenção aos 
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direitos das minorias”; “respeita o 

valor do pluralismo” e “elege a 

Declaração Universal dos Direitos 

do Homem e a Constituição da 

República Portuguesa como pilares 

jurídicos fundamentais da sua acção 

jornalística”. 

O despedimento de Ventura do 

Correio da Manhã surpreende, mas 

não por causa da ideia descabelada 

de que o fez para receber o apoio do 

Estado aos media — o jornal iria 

receber o dinheiro com ou sem 

Ventura a comentar futebol (a 

equação para distribuir os fundos é 

matemática e essa é uma das razões 

pelas quais foi criticada). 

O Correio da Manhã cansou-se de 

ouvir que “levou Ventura ao colo” 

até ao Parlamento? Improvável. Há 

políticos em todos os jornais e 

televisões de quem se pode dizer o 

mesmo. Concluiu que as 

circunstâncias mudaram e que há 

sete anos, quando o contratou para 

comentar assuntos penais, ele não 

tinha um projecto político e agora é 

presidente do Chega? Improvável. 

Sempre foi evidente a simpatia que 

há por Ventura no Correio da Manhã 

e na CMTV — por vezes com uma 

cumplicidade enternecedora. O 

jornal mudou de regras? 

Improvável. O seu director almoçou 

com Ventura quando o Chega 

nasceu para lhe falar das “linhas 

vermelhas”. Ventura quis sair e isto 

é tudo teatro? Não acredito e o 

próprio deputado disse em Março, 

numa entrevista ao Observador — 

cujo vídeo recomendo que vejam na 

íntegra —, que gostava de continuar 

a ser comentador na CMTV (por ser 

“algo complementar” à sua 

actividade “em termos de expressão 

pública”). 

O que aconteceu? Posso estar a 

ser ingénua, mas parece-me que o 

Correio da Manhã teve bom senso. 

Tão simples quanto isso. O maior 

tablóide português, que tantas 

vezes desinforma e alarma, 

fartou-se da brincadeira e, em vez 

de atirar lenha para a fogueira, 

atirou um balde de água fria. Vai 

atiçar os seus fãs? Há sempre alguns. 

Mas muitos sabem que propor “leis 

para ciganos” é demasiado esquisito 

— até para o Chega. 

Ficamos à espera de ver se algum 

canal cai na tentação de o convidar. 

As “linhas vermelhas”  
do Correio da Manhã para 
despedir André Ventura

Há dois meses, 
André Ventura 
disse que gostava 
de continuar a ser 
comentador de 
futebol na CMTV. A 
CMTV sempre o 
tratou com — 
digamos — 
generosa simpatia. 
Agora foi 
despedido. O que 
aconteceu?
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