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VICENTE JORGE SILVA (1945-2020)

SEMPRE EM BUSCA
DE UM OLHAR NOVO
Jorge Wemans

O

“

que mais me impressionou nos
escritos e depoimentos que li e
ouvi sobre o Vicente foi a sinceridade de todos eles” –
comentou-me
o
Adelino
Gomes no dia do funeral do
Vicente Jorge Silva. O que diz
mais sobre o biografado do que sobre os autores. A sinceridade, transparência e honestidade intelectual com que o
Vicente viveu e protagonizou o jornalismo impediram
quem sobre ele tomou a palavra de cair nos encómios
hipócritas tão recorrentes nos momentos de despedida.
O Vicente aliou àquelas qualidades um carácter emotivo
e repentista que lhe valeu alguns dissabores, mas nunca
encontrou razões para se arrepender de ter cunhado
expressões que ficaram para a história, como “geração
rasca”, ou “tralha guterrista”. A sua fulgurante imaginação
criativa não se esgotava na facilidade com que surpreendia todos ao propor títulos que eram exatamente os títulos
de que todos gostariam de se ter lembrado. Era ela que
muitas vezes alimentava a sua aptidão para ver nos acontecimentos, nas pessoas e nas situações facetas, promessas
e nexos que mais ninguém descortinara.
“A capacidade de projetar sobre acontecimentos, situações e objetos um olhar novo, explorando novos ângulos
de observação e análise, abrindo campo à descoberta e ao
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imprevisto, levantando o véu sobre o que parecia oculto a
uma visão mais imediata e comum” – é uma condição fundamental para o exercício do jornalismo, escrevia o
Vicente, em dezembro de 1989, no texto introdutório ao
“Livro de Estilo do Público”.
Creio que foi esta a sua permanente busca. Foi a esta
prática que convocou tantos jornalistas nas redações que
dirigiu, estimulando-os a esgravatar mais fundo e a olhar
de mais longe. Sem transformar este horizonte num catecismo, ou numa carga insuportável, antes comunicando o
entusiasmo de juntar os pedaços de informação e observação que compõem uma história e permitem aceder a
novos significados da verdade que ela contém.
O Vicente sempre achou que “notícias completas e originais, escritas corretamente, num estilo fluente e incisivo,
são o capital informativo mais precioso” do jornalismo.
Será este um capital com valor para os jornalistas de hoje?
JORNAIS, REVISTAS E FILMES

Vicente Jorge Silva nasceu no Funchal a 8 de novembro de
1945. Os seus avós paternos são figuras marcantes na sua
infância e primeira adolescência. Deles dirá Vicente que
recebeu aquele amor carinhoso onde fundou a confiança
com que sempre encarou a vida. Aos 14 anos já a PIDE
andava atrás dele por causa do que escrevia no Jornal da
Madeira (sobretudo crítica de cinema). Sem acabar o liceu,
sai do Funchal, passa pelo continente e tenta arranjar trabalho em Londres, com o objetivo de vir a estudar em
alguma escola de cinema. Mas no início dos anos sessenta
na capital inglesa ninguém emprega um menor, ainda por
cima estrangeiro, e vê-se forçado a regressar à Madeira de
onde depressa sai rumo a Paris, agora com uma carta de
recomendação para Maria Lamas. Vicente ficará para sempre marcado por este convívio com o grupo de emigrados
que girava de roda dela, nomeadamente António José
Saraiva e Teresa Rita Lopes.
As péssimas condições do trabalho manual que tinha
em Paris fazem-no, contudo, procurar Londres. Desta vez
consegue arranjar vários trabalhos pouco qualificados e
durante mais de um ano vive em Inglaterra, sempre na
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mira de vir a estudar cinema. É aceite na London School
of Film Technique, mas a guerra colonial vai pôr um ponto
final definitivo nesse sonho de estudar cinema. Um mancebo de 18 anos não tinha qualquer hipótese de obter
visto para estudar no estrangeiro, “fugindo” assim ao serviço militar!
Passa por Paris e decide regressar à Madeira. Vai à inspeção e a surdez que já então se manifestava livra-o do
serviço militar. Pouco depois cria com vários amigos uma
agência de publicidade que conheceu um relativo sucesso.
Finalmente, aos 21 anos, com um outro grupo de amigos,
toma conta editorialmente do Comércio do Funchal. A primeira edição remodelada do jornal sai a 31 de dezembro
de 1966. Vão ser sete anos de grande inovação gráfica e
jornalística, sempre a “fintar” a Censura. O Comércio do
Funchal é mais lido fora do arquipélago do que no
Funchal. Chega a ter 8000 assinantes.
A seguir ao 25 de Abril, o jornal é palco de disputas
ideológicas típicas do extremismo de esquerda daqueles
anos. Vicente farta-se depressa deste estado de coisas e
deixa a Madeira. Procura trabalho em A Capital, mas acaba
por colaborar com o Expresso, onde rapidamente se impõe
e é convidado para integrar o quadro da redação, que em
1974 era composto por menos de uma dúzia de jornalistas.
Vicente trabalhará no Expresso 15 anos, com uma curta
saída (1976) para uma aventura na RTP com Helena Vaz
da Silva. Na televisão pública, alguns dos documentários

que produz desagradam à direção. Pretendem intervir e
alterar os seus trabalhos. Não admite aquilo que vê como
censura e é suspenso das suas funções. Regressa ao
Expresso para ser o que hoje poderíamos designar como
editor da atualidade nacional. Sete anos depois, será diretor-adjunto. Antes, com a saída de Pinto Balsemão para o
Governo, dividira águas com Marcelo Rebelo de Sousa:
este, que é o diretor, trata do primeiro caderno e Vicente
edita a Revista do Expresso. É a grande novidade jornalística dos anos oitenta.
Por estes anos, Vicente filma um pequeno documentário
“Vicente, Fotógrafo” e um outro de maior ambição:
“Bicicleta”. Voltará várias vezes a dirigir as câmaras de filmar no filme “Porto Santo” (1987), e em duas séries documentais para a RTP, “O Meu Bairro” (2007) e “As Ilhas
Desconhecidas” (2008).
Em 1989 funda o Público, que dirige até ao outono de
1996. Sai por desentendimento com a acionista Sonae a
propósito do futuro do jornal e da estratégia a seguir.
Desde então, foi colunista de diversos jornais – Público,
Semanário, Diário de Notícias, Diário Económico e outros –
criou uma revista – a Invista – e foi comentador regular da
SIC Notícias. Passou fugazmente pela política partidária:
foi eleito deputado independente pela lista do PS em
2002, partido em que se inscreveu depois de perdidas as
eleições; não terminou o mandato – definitivamente, a
política partidária não era para ele. JJ
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Vi c e n t e J o r g e S i l v a

POR UM SOBRESSALTO CÍVICO
Discurso de Vicente Jorge Silva na atribuição do Prémio Gazeta
de Mérito 2015. Podia ter sido escrito hoje
DIANA QUINTELA

V

Vicente Jorge Silva foi Prémio Gazeta de Mérito em 2015

ivemos hoje tempos sombrios, com
ameaças crescentes às liberdades
democráticas e, em particular, à
liberdade de imprensa.
Habituámo-nos a conviver com
essas liberdades como um património essencial, intocável, das sociedades moldadas pelos valores da democracia. E, porventura instalados e adormecidos nesse hábito, alheámo-nos
da vigilância sobre os sinais de perigo que foram despontando um pouco por toda a parte até atingirem, como hoje
acontece, uma dimensão alarmante.
É um aviso para todos os cidadãos que se deixaram
adormecer e, muito em especial, para aqueles que deveriam ser os porta vozes da inquietação e do inconformismo – os jornalistas. Não é por acaso que agora se fala
tanto do risco de nos termos encerrado numa bolha,
olhando-nos ao espelho das nossas certezas, enquanto o
mundo à nossa volta vai perdendo as antigas referências,
os valores supostamente adquiridos e mergulha na desordem e no caos, sem que disso se extraiam todas as consequências.
É preciso acordar antes que seja tarde. É preciso voltar
às raízes da inquietação e inconformismo do verdadeiro
jornalismo, pelo menos nas sociedades onde os poderes
ditatoriais ainda não o asfixiaram. E é preciso denunciar
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activamente, incansavelmente, esses poderes liberticidas
que crescem na Turquia, na Rússia, na Hungria e tantos
outros lugares.
O verdadeiro jornalismo não é nem um exercício
aristocrático e sobranceiro virado para o umbigo, nem
um mero produto dirigido à satisfação dos apetites
mais primitivos, seja nos jornais, na televisão ou na
internet. Num tempo propício à ansiedade, à angústia
e à desorientação, como ainda agora vimos nos Estados
Unidos, é preciso que o jornalismo desperte da sua
letargia auto-satisfeita ou da complacência com os instintos rudimentares do populismo.
A pedagogia da verdade dos factos, a objectividade possível para além das fixações ideológicas, a paixão do civismo que faz os homens melhores e as sociedades mais
esclarecidas, a libertação das garras do baixo comércio das
vulgaridades, tudo isso é essencial para o jornalismo
encontrar novas razões urgentes de existir neste planeta
tão perturbado.
A aversão ou até o ódio aos jornalistas tornaram-se também uma válvula de escape das crispações políticas e frustrações sociais num mundo traumatizado pela globalização sem regras. Aí temos uma razão suplementar para
promover o sobressalto cívico do verdadeiro jornalismo,
contrapoder indispensável e esteio das liberdades e da
democracia contra as tentações autoritárias. JJ

A RELI tem cerca de 80 livrarias (livro novo e usado) de
Norte a Sul do País, que juntas têm a maior base de dados
a nível nacional, com livros em diversas edições, de
diferentes épocas.
Uma Odisseia (Homero)
para quem gosta de livros.

Na RELI pode encontrar o livro
que procura há muito tempo,
mesmo que pareça impossível.
Temos livros raros, esgotados,
desaparecidos e muitos que nem sabia
que existiam.
Ir a uma livraria independente é, muitas vezes,
ir procurar um livro que não encontra e trazer
muitos outros que não sabia que queria.
São Os Sete Pilares da Sabedoria (T.E. Lawrence)
para quem gosta de livros.

A RELI tem os melhores livreiros para o aconselhar, que
mais do que lhe darem o que quer, mostram o que existe.
E sempre com tempo para conversar e descobrir
livros desconhecidos.
São Grandes Esperanças (Charles Dickens)
para quem gosta de livros.

A RELI tem as livrarias mais bonitas do País, para
quem gosta de perder horas entre livros ou para
quem gosta de se encontrar a si próprio num
recanto muito especial.
Livrarias de livro novo, alfarrabistas, livrarias
com cafetarias, livrarias com jardins,
livrarias com galerias de arte, todas livrarias
surpreendentes.
É como Um Quarto Que Seja Seu (Virginia
Woolf) para quem gosta de livros.

Reli – Rede de Livrarias Independentes
www.reli.pt
info@reli.pt
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JOÃO GOMES (1934-2020)

O PRIMEIRO JORNALISTA
PORTUGUÊS COM UM
CURSO DE… JORNALISMO
José Pedro Castanheira

J

oão Gomes foi o primeiro jornalista português
a frequentar um curso de Jornalismo – na muito
prestigiada Escola Superior de Jornalismo de
Lille (França). Aconteceu em 1966, quando o
ensino superior do Jornalismo não era permitido em Portugal. Este seu estatuto de exceção é
evocado por Fernando Correia: “O João Gomes
tinha para mim o especial fascínio de ser na altura, e assim
foi por muitos anos, o único jornalista português licenciado em… Jornalismo”. Um curso com sabor muito especial,
já que, segundo o seu então companheiro na Juventude
Operária Católica, Fernando Abreu, a ida para Lille só terá
sido possível graças à solidariedade da JOC Internacional,
“com o objetivo de assegurar a um jovem que revelava,
para tal, raras potencialidades, e cuja preparação, no
futuro, viria a contribuir para uma participação na transformação social e política do país”.
Muito ligado às organizações profissionais de jornalistas, integrou os corpos gerentes do Sindicato Nacional dos
Jornalistas no final dos anos 60, numa lista afeta à oposição democrática, defensora da liberdade de informação e
contrária à Censura. Presidiu então ao Conselho Técnico e
de Disciplina (atual Conselho Deontológico), e fez parte
do corpo docente do primeiro curso de Jornalismo, lançado pelo sindicato. Diana Andringa foi uma das futuras jornalistas que frequentou esse curso, em 1968. “O João
Gomes deu-me um Ótimo”, recorda. “Nunca fomos propriamente amigos, mas fazíamos sempre uma festa quando nos encontrávamos.”
Em 1971, foi eleito presidente da Casa de Imprensa. A
seguir ao 25 de Abril, foi um dos representantes eleitos
pelos jornalistas para o Conselho de Imprensa, considerado o mais respeitado dos órgãos de regulação da profissão.
João Joaquim Gomes nasceu a 30 de junho de 1934, na
freguesia de Santa Catarina, em Lisboa. Casou-se em 1959
com Maria Eugénia Gomes, de quem teve dois filhos.
Muito jovem, começou por ser empregado de comércio,
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mas o que ele mais desejava ser era jornalista, profissão
em que se iniciou no Diário de Lisboa, em 1961, como estagiário, seguindo-se as categorias então existentes de
repórter informador, redator e subchefe de redação.
Deixou este vespertino em 1971, para ingressar episodicamente no matutino Novidades, propriedade do
Episcopado. Chefiou igualmente a redação da revista
Flama, onde trabalhava Alexandre Manuel, que evoca:
“Foi num tempo nada fácil para a revista, propriedade do
Patriarcado, que começava a querer ver-se ‘livre’ dela. O
João, com a orientação que lhe imprimiu, ainda ‘agravou’
mais a situação. Foi, no Jornalismo vivido por mim, dos
homens que mais me respeitou e estimulou.”
REPÚBLICA, A LUTA, DIÁRIO DE NOTÍCIAS
E PORTUGAL HOJE
Em agosto de 1972 fez parte, com Vítor Direito, Fernando
Assis Pacheco, Afonso Praça e Álvaro Guerra, de um
grupo de grandes profissionais que ingressou no
República, transformando completamente o velho vespertino. Dirigido por Raul Rego, e tendo João Gomes como
repórter parlamentar, o República passou a ser um dos
melhores jornais do país, e não apenas um jornal da oposição à ditadura. No dia da libertação, a 25 de Abril de
1974, foi o único periódico a ostentar, na primeira página,
com orgulho e desafio: “Este jornal não foi visado por
qualquer Comissão de Censura”.
A partir de 1 de maio de 1974, passou a subchefe de
redação e, em março de 1975, a chefe de redação. Após o
“caso República” – uma das batalhas políticas mais controversas da Revolução e que se saldou pela tomada do jornal pelos trabalhadores não jornalistas e seu posterior
encerramento –, foi um dos fundadores, em agosto de
1975, do jornal A Luta, criado pela direção e pela maioria
dos jornalistas que antes faziam o República. João Gomes
foi um dos seus principais esteios, como chefe de redação.
Naquela que terá sido a sua última entrevista, concedida
em maio de 2017 ao historiador Pedro Marques Gomes,

recordou o lançamento do novo vespertino: “Era a luta
pela democracia. Nós vivíamos constantemente com
receio de que o Partido Comunista pudesse vencer. Foi
uma luta em que se puseram em confronto várias posições e nós situávamo-nos do lado de quem estava a defender a democracia. Acima de tudo isso: os partidos e o regime democrático. No fundo, o espírito que dominava era
esse espírito contra o ‘gonçalvismo’”.
Em agosto de 1976, no I Governo Constitucional, presidido por Mário Soares, foi nomeado diretor do Diário de
Notícias, nacionalizado na sequência do fracassado golpe
spinolista de 11 de Março de 1975 e então o maior jornal
português. Ali se manteve até fevereiro de 1978. No ano
seguinte, fundou o Portugal Hoje, financiado, tal como
anteriormente A Luta, pelo PS, e que dirigiu até ao encerramento, em 1982. Jornalista profissional durante quase
quatro décadas, reformou-se no primeiro dia de 1999.
PRESO POLÍTICO DUAS VEZES

Militante desde muito jovem da Ação Católica, foi presidente nacional da Juventude Operária Católica (JOC) no
biénio 1958-59. Ligado à oposição e aos círculos do catolicismo progressista, participou em março de 1959 na chamada Revolta da Sé, uma frustrada tentativa de golpe
militar contra a ditadura de Salazar. Avelino Rodrigues,
que cursava Teologia, recorda: “No dia seguinte ao golpe
falhado, o cardeal Cerejeira correu ao Seminário dos
Olivais, mandou reunir toda a gente no anfiteatro principal para uma conferência sobre a responsabilidade dos
cristãos na luta política, culminando com uma acusação:
‘Se é verdade o que me dizem, temos traidores entre
nós’”. Era uma referência a João Gomes, a Manuel Serra e

ao padre João Perestrello, pároco da Sé. Continua Avelino
Rodrigues: “Para mim e para muitos dos meus companheiros, finalistas de Teologia, os três ‘traidores’ passaram a
ser os nossos heróis”. Preso durante vários meses, nas
cadeias do Aljube e de Caxias, João Gomes foi julgado em
Tribunal Militar, mas absolvido.
Voltou a ser preso pela PIDE, a polícia política da ditadura, em 1967, era então dirigente da Pragma –
Cooperativa de Difusão Cultural e Ação Comunitária. De
1972 a 1974, foi presidente da Liga Operária Católica
(LOC), que representou na Junta Central da Ação Católica
Portuguesa. Já em democracia, fundou e dirigiu até à sua
extinção a revista Actos – Cristãos na Sociedade Nova. Mais
tarde, em 1996, foi um dos fundadores do Fórum Abel
Varzim – Desenvolvimento e Solidariedade.
Fundador do Partido Socialista, depois do 25 de Abril
integrou as respetivas Comissão Nacional e Comissão de
Conflitos. Em 1975, foi eleito deputado à Assembleia
Constituinte, pelo círculo de Lisboa. Manteve-se como
deputado, reeleito em sucessivas legislaturas, até às eleições de 1985. Logo a seguir à Revolução, presidiu à Junta
Central das Casas do Povo, por nomeação da secretária de
Estado da Segurança Social do I Governo Provisório,
Maria de Lourdes Pintasilgo. Politicamente muito ligado a
Mário Soares, integrou o II Governo Constitucional (PSCDS), como secretário de Estado da Comunicação Social.
No IX Governo Constitucional, igualmente liderado por
Soares e de coligação PS/PSD, foi nomeado provedor da
Santa Casa da Misericórdia, cargo que desempenhou
entre 1983 e 1986.
João Gomes faleceu de problemas do foro cardíaco no
dia 24 de março. JJ
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ESCRITA
COM IMAGENS
Nascido em Moçambique em 1972, JOÃO MIGUEL RODRIGUES
frequentou o curso de Biologia na Universidade dos Açores, mas em
1991 inscreveu-se no Ar.Co. Em 1996, abraçou a carreira de fotojornalista
no Diário de Notícias e iniciou uma colaboração de cinco anos com a
agência Reuters. Passou pelo Público (1998) e pela Focus (1999). Editor de
fotografia de O Independente em 2001, tornou-se freelancer quando o
projeto acabou. Integra, desde 2006, os quadros do grupo Cofina –
Correio da Manhã, Record, Jornal de Negócios e Sábado. A sua grande paixão
continua a ser “escrever” a história com imagens. E tentar que o
Jornalismo não passe sem reportagem fotográfica de qualidade.

1998, Lisboa: Reportagem para especial encomendado à Reuters pelo New York Times
sobre a preparação da Expo 98
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1999, Seixal: Álvaro Cunhal acarinhado na Festa do Avante!, antes do habitual comício

1999, Hospital do Huambo, Angola: na “ala psiquiátrica” por causa de esquizofrenia
desenvolvida durante a guerra, jovem professora presa num cela
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(À esquerda)
2000, Fátima: João Paulo II, pela
terceira vez no santuário, passa
pela multidão que o aplaude

2000, Barrancos: nas festas
tradicionais da vila, rodeada de
aficionados das corridas de
toiros de morte, uma criança
toca no corno do que acaba de
ser abatido

2001, Tancos: soldados que pretendem fazer o curso de
paraquedista “uivam” perante a
ordens de um oficial

2007, Jamor: The Police no estádio nacional, em concerto do
“Reunion Tour”, que marcou o
30º aniversário da banda
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2008, Lisboa: Geoff Horn, tatuador profissional convidado pela loja Queen of Hearts,
posa para uma reportagem sobre tatuagens como obras de arte
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2015, Lisboa: libertado por ordem do juiz, José Sócrates chega a casa da ex-mulher, onde ficará
em prisão domiciliária a aguardar julgamento

Quatro presidentes da República. Mário Soares, em 2006, numa arruada de campanha em Lisboa. Jorge Sampaio, em 2001, a
concorrer a novo mandato, no bar Majong, no Bairro Alto. Marcelo Rebelo de Sousa, em 2016, de visita a associação que apoia
crianças com paralisia cerebral, em Lisboa. Cavaco Silva, em 2005, na apresentação da sua candidatura, no Centro Cultural de Belém
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HISTÓRIAS
DE
JORNALISTAS

O “ESPIÃO”
DE CASTELO
BRANCO
Neste Verão, completam-se 40
anos sobre a fundação do Tal &
Qual, o semanário que um dia
descobriu, numa escola
albicastrense, um professor que
espiara para os alemães durante a
Segunda Guerra Mundial.
Gonçalo Pereira Rosa (texto) Luís Taklim (ilustração)

M

arço de 1981. No interior de um
automóvel, um jornalista e um
repórter fotográfico ganham coragem para completar uma busca
que demorou semanas. Foi uma
proeza extraordinária encontrar
um homem quase quarenta anos
depois dos factos que os levam aqui, partindo apenas da
informação publicada na página de um livro. Encontraram o
rasto documental de Rogério Teixeira de Menezes, que se
esforçara por não deixar vestígios. Falta agora a segunda fase
– travar conhecimento com o interlocutor e extrair dele o
máximo de informação possível, incluindo uma fotografia.
Como Hannah Arendt no julgamento de Adolf Eichmann,
esperam encontrar a personificação do rosto do Mal, um
vilão desprezível.
Não é isso que sucede. A realidade costuma ser mais complexa. “Chegámos e vimos um professor imensamente querido na escola”, conta Rui Cabral, o jornalista do Tal & Qual que
se deslocou a Castelo Branco, na companhia de um repórter
fotográfico que não se identificará neste artigo por motivos
adiante explicados. “Encontrámos um senhor de idade, com
um porte altivo. Quase parecia o poeta José Gomes Ferreira.
Lembrava-me a figura do meu próprio avô materno, que fora
germanófilo durante a Segunda Guerra Mundial”.
No átrio de entrada da Escola Secundária de Castelo
Branco, os dois repórteres pedem para chamar Rogério
Teixeira de Menezes, o professor de Português do estabeleci58 |Mai/Out 2020|JJ
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O “espião” de Castelo Branco

mento. Apresenta-se pouco depois um homem de “cara rosácea, olhos claros de tom esverdeado, cabelo pintado para
esconder o adverso cã de 64 anos, pintura que, segundo a
expressão de Menezes, se justifica: ‘Os alunos não gostam de
professores velhos’”. Menezes não adivinha que os anos que
lhe restam serão definidos pela conversa que se prepara para
ter, nem que o seu destino ficou selado no dia em que
Hernâni Santos, o chefe da redacção do Tal & Qual e director
de facto da publicação, leu o seu nome no livro de memórias
do espião Kim Philby.
Rui Cabral surpreende o interlocutor: “Dostoievski foi
condenado à morte e libertado já com a venda nos olhos”. É
uma referência velada ao destino que esteve marcado em
Londres para Menezes, quando os serviços ingleses de contra-espionagem o identificaram e levaram a tribunal – o
espião foi então condenado à morte por enforcamento, pena
depois comutada para prisão perpétua e, seis anos depois, em
1949, considerada cumprida.
O professor de liceu ainda ensaia alguma perplexidade.
Rui Cabral dá a estocada final: “Londres, anos 40…” Menezes
pisca os olhos nervosamente e responde: “Vejo que conhece
os meus métodos (…) Não confirmo nem desminto. Janto
consigo, mas garanto-lhe que sobre tal assunto não direi uma
palavra”.
Num ápice, Rogério Teixeira de Menezes é forçado a recordar a tragédia da juventude que quase lhe custara a vida em
1943. É provável que tenha recuado até ao dia em que concorreu e foi aceite no cargo discreto de dactilógrafo da embaixada portuguesa em Londres.
ESPIÃO POLIDO

Nascido em Angola no primeiro dia do ano de 1917, com a
Primeira Guerra Mundial ainda em curso, Rogério Menezes
ingressara no Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE)
no dia 16 de Agosto de 1939. Tinha 22 anos, dominava razoavelmente as línguas francesa e inglesa, mas mostrava-se favorável aos interesses germanófilos. A Segunda Guerra
Mundial começaria menos de um mês depois e Rogério
Teixeira de Menezes já escolhera o seu lado.
Numa exposição dirigida a Salazar em 1949, pedindo clemência para o seu irmão mais novo, o médico Amadeu
Menezes regista: “Meu irmão é nacionalista, filiado na União
Nacional, admirador da personalidade e doutrina política de
V. Ex.ª (…) Cometeu a sua acção, que eu reprovo, por ideologia e não como mercenário (…) Meu irmão praticou uma
acção reprovável, combatendo por uma causa que não era a
da sua Pátria, embora fosse a da sua simpatia”.
O advogado José António Barreiros foi o biógrafo mais
minucioso de Rogério Menezes, no livro “O homem das cartas de Londres”, em 2003, resultado de meia década de contactos em Castelo Branco e de troca generosa de informação
com o biografado. Quando finalmente oferece algumas razões para os actos cometidos em Londres, Menezes dir-lhe-á
que “o seu germanofilismo era a consequência natural do seu
anticomunismo [mas], numa medida importante, não deixou
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de me sublinhar que Adolf Hitler havia chegado ao poder
através de eleições cuja legitimidade não mereceu dúvida”.
Nos contactos de Menezes com jornalistas, biógrafos ou
agentes da polícia política, sobressaem traços de uma certa
misoginia. “Educado e polido de maneiras, fez conhecimento fácil no ministério com os seus colegas, mas não criou amizades, ao que não seria alheia a sua personalidade reservada”, nota Barreiros. Conhecem-se-lhe poucos namoros,
embora, mais tarde, os serviços secretos britânicos lhe atribuam “um apetite insaciável pelo género feminino e uma
imensa disponibilidade para se endividar para além dos seus
magros proventos”.
Abre-se em 1941 um concurso para admissão de funcionários na apetecida embaixada portuguesa dos Estados Unidos,
um país então ainda neutro. Menezes não obtém o cargo e,
quando José António Barreiros lhe sugere que poderiam ter
sido os seus ‘contactos’ alemães a manobrar influências nas
Necessidades para colocarem o seu recruta num cargo mais
útil, “negou-me isso com veemência”.
O processo de recrutamento do espião foi bem documentado no inquérito que a PIDE conduziu, mal Rogério
Menezes voltou a pisar solo português, em 1949 (PIDE/DGS,
SC, PC 1150/49 NT 5034), e seria mais tarde revisitado com
poucas nuances por José António Barreiros. Um amigo, companhia habitual no Café Portugal, aliciara-o para a causa do
Eixo. Conhecia interlocutores que pagariam bem por informação que caísse na mesa de Rogério Menezes e ofereceu os
serviços deste à espionagem italiana, primeiro, e depois aos
serviços de espionagem alemães. Menezes reúne-se com dois
alemães antes da partida para Londres num apartamento da
Rua Rodrigo da Fonseca, ironicamente a mesma rua onde,
quatro décadas depois, funcionará a redacção do jornal que o
vai expor. Aceita espiar e combina pagamentos e métodos. Ao
contrário do que o Tal & Qual publica em 1981, não é recrutado pela Abwehr, mas sim pelo Sicherheitdienst, o serviço de
informações do Partido Nazi.
Para desgraça de Menezes, os alemães sugerem uma via
aparentemente impenetrável: o dactilógrafo deverá remeter
para Lisboa, por mala diplomática, cartas endereçadas a destinatários fictícios como Francisco Mendes e Manuel de
Castro. No verso das missivas, deverá escrever em tinta simpática a informação que recolher em Londres. É-lhe fornecida tinta e pó revelador. A sua irmã Hália passará depois,
periodicamente, pelo ponto de recolha, recebendo as cartas e
transmitindo-as ao destinatário, sem saber que está a participar em actos de traição e espionagem. Os alemães desconhecem, porém, que os serviços de contra-espionagem britânicos
violam sistematicamente a mala diplomática dos países neutros. O sistema seguro é, afinal, altamente permeável.
Menezes parte para Londres. Pouco depois de chegar,
conhece Fernando Pessa, então jornalista do Serviço de
Língua Portuguesa da BBC. Traz-lhe, por incumbência da
mãe de Pessa, a chave do caixão do pai, recentemente falecido. Mais tarde, também ao Tal & Qual, em entrevista concedida a José Rocha Vieira, Pessa exagerará dramaticamente a sua

Rogério Menezes chegou a ser condenado à morte,

A PIDE informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros de que iria

mas foi libertado em 1949 [ Arquivo da PIDE ]

esperar Menezes à saída do navio Highland Chieftain [ Arquivo do MNE ]

intimidade com o espião, contando que fora aguardar à estação de Victoria um homem “falador, com cara de poucos amigos [que] apenas tinha reacção quando se ouvia o estrondo
das bombas alemãs” e com quem almoçaria no dia seguinte
na sua casa de Park West (“O espião de Hitler almoçou na
minha casa em Londres”, titulará o jornal no dia 24 de Abril
de 1981). Nem Menezes chegara a Londres por Victoria no
dia 14 de Julho de 1942 (a carreira aérea de Lisboa chegava a
Bristol e os comboios de ligação deixavam os passageiros em
Paddington) nem Pessa o esperara na estação.
Os alemães tinham-no encorajado a decorar uma extensa
lista de informação útil para o esforço de guerra, como a localização de unidades de produção fabril, de armamento ou de
abastecimento e o próprio aparato defensivo da capital londrina. Menezes terá remetido para Lisboa cerca de uma dezena de cartas (em tribunal, admitirá que foram 12). Não é um
espião de vulto, nem a sua posição na embaixada permite
acesso a informação confidencial. Mas foi identificado pelos
ingleses que aguardam, como lobos, por um passo em falso.
No dia 31 de Janeiro de 1943, Menezes comunica para Lisboa
a posição das baterias antiaéreas de Hyde Park. É a prova
definitiva.
Na Secção V do MI6 em Portugal, opera Kim Philby, um
agente notável que, durante duas décadas, foge ao escrutínio
dos seus próprios compatriotas enquanto informa Moscovo
de tudo o que se passa nos serviços de espionagem aliados. É
um dos maiores espiões do século XX e é irónico que tenha
sido ele o responsável pela sequência de eventos que custarão a liberdade a Rogério Teixeira de Menezes. Philby e os serviços secretos sabem quem é Menezes, quem o recrutou e
têm até as cartas já enviadas. Quando a carta sobre Hyde Park
lhe passa pela mão, Philby apercebe-se de que o documento

será inquestionável para a diplomacia portuguesa. Não há
possibilidade de negação – é um acto de traição de um diplomata de uma potência neutra. Por outro lado, o documento
também evita que as autoridades inglesas tenham de prestar
explicações adicionais suscetíveis de sugerir aos portugueses
(e consequentemente aos alemães) que o sistema cifrado de
comunicações nazis é afinal penetrado. É expectável que
Salazar e Armindo Monteiro, o embaixador português em
Londres, abdiquem da imunidade de Menezes perante as
provas do crime e é isso que sucede.
Menezes é detido no dia 22 de Fevereiro de 1943. Confessa
abertamente tudo e esgrime uma defesa inteligente no
Tribunal Criminal Central de Londres, a partir do dia 30 de
Março. É condenado à morte em sessão à porta fechada e a
sentença agendada para 28 de Maio. Inicia-se então uma
negociação secreta entre os governos português e inglês.
Lisboa apela à comutação da pena e Londres exige medidas
mais veementes para contrariar a espionagem alemã, que
tem lugar às claras em Portugal. Dois dias antes da execução,
Menezes é poupado, mas, durante alguns meses, será mesmo
dado como falecido. The Times escreverá, em 19 de Outubro
de 1945, que o espião foi executado.
Menezes, confesso espião alemão em tempo de guerra,
permanece preso na Grã-Bretanha até Dezembro de 1949.
Depois, é deportado para Portugal, onde a PIDE o espera à
saída do navio Highland Chieftain, para um novo inquérito
e detenção por violação da mala diplomática. Passa o Natal
no Aljube.
É nessa altura que o irmão escreve a Salazar, sugerindo
que a segunda pena a que Rogério Menezes parece destinado visa dissuadi-lo de reclamar a reintegração nos quadros
do MNE e, sobretudo, de contar abusos que presenciara na
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embaixada. “Terá o Sr. Dr. Armindo Monteiro receio que o
meu irmão possa revelar segredos que o comprometam?
Que Sua Ex.ª, um connaisseur de arte, aproveitou a sua situação em Londres para fazer honestamente e de harmonia
com as suas disponibilidades aquisições para a sua valiosa
colecção e que trouxe para Portugal ao abrigo das suas imunidades diplomáticas? (…) Mas todos sabem que Sua Ex.ª
administra companhias com capitais de predominância
inglesa”. A PIDE investigará também a passagem de
Armindo Monteiro, pai do jornalista e dramaturgo Luís
Sttau Monteiro, pela embaixada.
Menezes é libertado em Fevereiro de 1950. Recomeça a
vida. Poucos em Lisboa sabem o calvário que atravessou e
Rogério Teixeira de Menezes fará o possível, nos trinta anos
seguintes, para passar despercebido, como um vulto na
multidão.

Hernâni Santos, então chefe da redacção,
descobriu o nome do espião no livro de memórias
de Kim Philby. O repórter Rui Cabral (à direita)

TSUNAMI CRIATIVO
O Tal & Qual foi fundado em quinze dias de Junho de 1980.
Não é um eufemismo – foi esse o tempo que mediou entre a
decisão da RTP de encerrar o programa com o mesmo nome
que Joaquim Letria apresentava no segundo canal e a publicação de um novo semanário. A génese da ideia já foi contada por Letria em “Joaquim Letria, sem papas na língua”.
Frustrado com a decisão de Victor Cunha Rego, o director de
programas da RTP de então, Letria e o jornalista catalão
Ramon Font aproveitam uma noite dos Santos Populares
para carpir as mágoas em Alfama. Font sugere a Letria que
mantenha o nome da marca e crie um jornal à imagem do
programa encerrado por decreto político. Letria encontra
suporte em Lopes do Souto, empresário de comunicação e
proprietário da União Gráfica, que acolhe a ideia e aceita
financiar três edições do jornal… para ver o que dá.
Da reunião com Lopes do Souto, os dois partem para
casa de Hernâni Santos, acabado de chegar de Goa, onde
assinará para o Expresso um dos triunfos da sua carreira –
uma reportagem com o general Vassalo e Silva, no regresso
deste à Índia após os confrontos de 1961 e onde o militar é
coagido a pedir perdão aos indianos por ter servido Salazar.
Os três mosqueteiros de Dumas eram, afinal, quatro e, no
Tal & Qual, sucederá o mesmo – Hernâni Santos sugere o
nome de José Rocha Vieira para compor o quarteto fundador do semanário que agitará o mercado jornalístico português com a força de um tsunami.
Alguns jornais, na história trágico-cómica do jornalismo português, viveram e morreram sem registarem uma
manchete de vulto, uma história exclusiva digna de ser
narrada. Despudorado, corajoso, por vezes extravagante e
ríspido, o Tal & Qual acumula num ano reportagens exclusivas que fazem tremer os círculos de poder em Lisboa.
Ninguém está a salvo. O mercado de jornais, quase todo
estatizado, vive então num equilíbrio precário entre jornais afectos a correntes partidárias. É uma sopa morna
que não tem paladar nem especiarias. O Tal & Qual, em
contrapartida, dispara a torto e a direito. Torna-se a válvu62 |Mai/Out 2020|JJ

reconhece que hesitou, intuindo os efeitos da
reportagem [ Arquivo Tal & Qual ]

la de escape do regime democrático, a panela de pressão
que pontualmente tem de ser aliviada.
Impõe uma matriz anglo-saxónica como nunca se vira no
país, resultado da vivência de Hernâni Santos e de Joaquim
Letria em Londres, antes da revolução de 1974. “Vivi mais de
dez anos em Londres e fui infectado pela imprensa britânica”, conta Hernâni Santos. “Ali é imperdoável, seja num
tablóide ou num quality paper, que se falhe nas regras e na
ética profissionais. A exigência é muito elevada. Lia muitos
jornais e fui bastante infectado pela BBC, onde as regras eram
as mesmas. Penso que há muito desse jornalismo anglo-saxónico no T&Q”.
No primeiro ano de vida, até à divulgação da história de
Rogério Teixeira de Menezes, o Tal & Qual revela, com naturalidade, aos portugueses que o primeiro-ministro Sá
Carneiro tem uma nova companheira, Snu Bonnier (n.º 1).
Expõe uma rede de filmagem de pornografia em monumentos de Sintra (n.º 2), revela o quotidiano de Dona
Maria, a antiga governanta de Salazar (n.º 4), mostra a identidade da primeira mulher guarda-costas de um primeiroministro (n.º 7) e expõe uma rede de venda de crianças para
o estrangeiro (n.º 8). Apresenta um espião alemão que
reconhece ter vigiado a embaixada líbia (n.º 13) e fura o
quotidiano de Pereira de Carvalho, antigo inspector da
PIDE (n.º 38), agora pensionista.
A equipa fundadora não dura seis meses. Joaquim Letria
assume funções de porta-voz de Ramalho Eanes na
Presidência da República e Ramon Font é convidado para
correspondente da Rádio Nacional de Espanha. Saem do
projecto. Mário Zambujal passa a dirigir o jornal em Janeiro
de 1981 em funções nominais, mas o verdadeiro director é
Hernâni Santos que, por força da sua nacionalidade inglesa,
não pode assumir legalmente a direcção de um órgão de
comunicação. São contratados jornalistas para a casa das
máquinas: Luís Marques e Rui Cabral juntam-se à equipa de

A edição de 16 de Abril de 1981 do Tal & Qual foi um sucesso comercial. Na
semana seguinte, o jornal retomou o assunto, entrevistando Fernando Pessa

redactores e trazem músculo para a investigação. Pela fotografia, passam nomes de vulto, de Alfredo Cunha a Rui
Ochoa, de José Tavares a Carlos Gil, de Marques Valentim a
Luiz Carvalho.
“O T&Q tinha características muito interessantes”, lembra Rui Cabral. “Havia uma edição muito cuidada dos textos
– o recurso a desks criteriosos era uma das chaves do sucesso para escrever textos curtos, incisivos, divertidos e rigorosos. Muitas pessoas entravam no Snob com o T&Q escondido dentro do Expresso, porque era um jornal agressivo, que
vivia muito da manchete, por vezes chocante para um país
conservador. Quando começávamos a temer que, na edição
seguinte, não houvesse um tema forte de primeira página,
lembro-me de, por brincadeira, o Hernâni dizer: ‘Será desta
que colocamos lá a foto da equipa de redacção como último
recurso?’. Nunca aconteceu”.
Hernâni Santos é a força motriz do jornal nos primeiros anos e o curador das fontes mais férteis. É galardoado,
aliás, em 1981 com o Prémio de Jornalista do Ano. Alguns
jornalistas consomem o tempo de carreira sem terem
dado uma notícia. Hernâni Santos, em contrapartida,
dava várias num único parágrafo. Os tempos também são
mais perigosos – a revolução teve lugar apenas seis anos
antes. Talvez por isso, pelo menos um redactor do T&Q
faz-se acompanhar de um revólver dissuasor, com a devida licença de porte de arma.
O jornal, por vezes, resvala para alguma ligeireza. A
matriz exige uma manchete poderosa e ela provém por
vezes do mundo do crime ou do sexo. “Enquanto dirigi o
jornal, nunca deixei que se publicasse algo reles”, contrapõe Hernâni Santos. “Provocatório e extravagante?
Seguramente. Ousado ou até arriscado por contrapor
direitos de informação aos direitos de privacidade?
Também. Mas os jornais ingleses entendem que lhes cabe
a fiscalização do funcionamento do Estado que nós paga-

mos com os nossos impostos. Em Inglaterra, o bem maior
está acima de tudo. Aqui, isso não existe, embora tentássemos concretizar essas ideias no jornal”.
Rui Cabral reconhece que preferia desenvolver as histórias
de investigação. “Eles gozavam comigo por eu preferir não
me envolver nas histórias de crime, daquelas em que o repórter emerge com as mãos cheias de sangue”, admite, com uma
gargalhada. “Certa vez, no envelope com o meu ordenado,
escreveram ‘Colaboração Literária’ para marcar essa diferença. Mas confesso que preferia as histórias que exigiam mais
trabalho de pesquisa”. Como a do espião.
GÉNESE DA HISTÓRIA

Consumidor ávido de obras sobre espionagem e interlocutor
de vários agentes estrangeiros posicionados em Lisboa,
Hernâni Santos recorda em 1981 o livro que leu em Londres
com as memórias de Kim Philby (“A minha guerra silenciosa”). O volume fora editado em Portugal pela Bertrand em
1976, mas despertara pouca atenção, apesar das revelações
bombásticas sobre os casos de espionagem ocorridos nos serviços diplomáticos portugueses. “Sou um curioso dos serviços de informação”, conta o jornalista. “Sei até certo ponto
como trabalham e dei-me sempre bem com os profissionais
dessa ‘arte’ que trabalharam em Lisboa a partir de várias
embaixadas. Muitas histórias do Tal & Qual inspiraram-se em
livros ingleses sobre espionagem e em fontes oriundas desse
mundo”.
“O Hernâni convenceu-se de que aquele homem poderia perfeitamente estar vivo e em Portugal, mas tínhamos
apenas o livro como ponto de partida”, conta Rui Cabral.
Nas Necessidades, os redactores obtêm o nome completo
do espião e os dados básicos de nascimento e naturalidade. A partir daí, entra em campo a velha escola… de O
Século. “Quando entrei n’O Século, em 1970, um daqueles
velhos jornalistas que tinham partilhado a mesa com o
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depois que até foi ele a pagar o jantar. Cabral responde: “A
tentação da história é superior à sua história”.
A reportagem é escrita com apreensão e consciência do
que está em causa. “Eu e o fotógrafo vimos aquele professor
querido dos seus alunos, respeitado na cidade de província, e
percebemos que a notícia iria destruí-lo. Hesitámos”, conta
Rui Cabral. O fotógrafo esquiva-se e capta uma imagem à distância, onde se reconhece mal a silhueta do espião. Não assina o trabalho e hoje diz não se lembrar da sua participação no
caso. A sua identidade é protegida neste artigo.
Em Castelo Branco, estão em jogo duas dimensões do trabalho jornalístico – o direito ao bom nome, à reputação e à
privacidade e o direito do público ao conhecimento de um
facto de inegável interesse e relevância. Barreiros argumentará no seu volume que a reportagem de “um jornal sensacionalista (…) havia-o fustigado dez anos antes, de teleobjectiva
na mão, ao serviço de uma manchete: ‘O Espião de Hitler’,
cognome que se generalizara entre a população e o atirara
para o opróbrio público. Sofrera então na pele os efeitos da
incompreensão, do isolamento, da má fama de quem o tinha
associado ao lado vencido e condenado da história. Tivesse
espiado ao serviço da causa aliada, estaria na galeria dos
heróis. Assim, era um proscrito”.
A questão é mais complexa. A traição não prescreve e o
acto de Rogério Teixeira de Menezes nunca fora dado a
conhecer ao público português, por força dos silêncios da
ditadura e da censura. Coloque-se o leitor na pele dos jornalistas que escavaram a história, desencantaram um nome no
baú dos esquecidos, seguiram-lhe o rasto e encontraram um
homem, não um monstro. Publicaria a história?
Em contrapartida, todas as denúncias deixam marcam nos
sujeitos retratados. A denúncia do T&Q expõe o passado do
espião. Joaquim Duarte era, em 1981, correspondente do Jornal
do Fundão em Castelo Branco e conhecia Rogério Menezes.
“Encontrávamo-nos no chamado Passeio Verde ou no
Quiosque Central e tinha sempre uma palavra amável”, conta.
“A publicação da história assustou-o e Menezes desapareceu
de vista. O PREC não estava longe e não consegue
calcular a repercussão de uma exposição daquelas
numa pequena cidade de província”. No dia 8 de
Maio, apesar de ter casamento agendado para o dia
seguinte, Joaquim Duarte oferece ao professor uma
página do Jornal do Fundão para desmontar a acusação. Depois dessa intervenção, Rogério Menezes
nunca mais falará à imprensa”.
Publicada no dia 16 de Abril de 1981, a edição do Tal
& Qual com esta reportagem foi um sucesso comercial.
O mundo de Menezes começa a ruir nessa semana.
Daí para a frente, será apontado a dedo na cidade.
Depois de o antigo espião falecer, José António
Barreiros folheou com curiosidade o amontoado de
livros que o professor de liceu coleccionara. “Nem um
só desses livros tinha a ver com a espionagem ou com
A PIDE resumiu a acusação
questões políticas. O espião que não o foi virara costas
em meia-dúzia de itens [ Arquivo da
à espionagem”, escreveu. JJ
PIDE ]

Aquilino e que pareciam ter travado a batalha de La Lys
apresentou-me a lista telefónica e disse-me apenas: ‘Está
aqui quase tudo o que precisas’”, conta Rui Cabral. Seguese um trabalho diligente, volume após volume de busca
incessante do nome do diplomata.
Na lista correspondente a 1964, surge por fim o nome
de Menezes, com uma morada atribuída na Avenida de
Roma. Como um detective privado, Rui Cabral passa em
revista todos os moradores. Alguém, por fim, confessa
uma vaga memória do senhor que falava pouco e vivia
como celibatário. É a segunda migalha de pão: terá migrado para as Beiras, onde lecciona.
Os inventários do Ministério da Educação e as listas telefónicas das Beiras Alta e Baixa são escrutinados com uma
peneira. Aparece, por fim, na triagem um nome semelhante
ao do homem procurado. E segue-se a confirmação de que se
trata de um professor de Português na Escola Secundária de
Castelo Branco. Reúnem-se mais dados biográficos (que
Teixeira de Menezes virá a contestar em exposição ao
Conselho de Imprensa, em Maio de 1981, em depoimento ao
jornalista Joaquim Duarte, do Jornal do Fundão, em 8 de Maio
desse ano, e ao seu biógrafo José António Barreiros, já na
década de 1990). É preciso confrontar o alvo. “As boas histórias dão muito trabalho”, resume Hernâni Santos. “É um trabalho escondido, minucioso e aborrecido, mas que sustenta
tudo”, acrescenta Rui Cabral.
Para Castelo Branco, viajam Rui Cabral e o repórter fotográfico do jornal na altura. Na cidade beirã, encontram um
homem afável, a antítese do que procuravam. Não lhes foge,
nem mostra antagonismo, embora sugira dramaticamente:
“Isto não é uma ameaça de morte… Mas tenho a minha
gente”. Falará sobre tudo, menos sobre os actos de Londres:
“Não confirmo, nem desminto”.
Como feras que se vigiam, jantam nessa noite. “É o encontro entre o espião da escrita invisível e o repórter da escrita
visível”, escreverá Rui Cabral. Menezes apela à benevolência
do jornalista: “Se você divulga, o caso fica feio”. Sublinhará

Jornal do Fundão de 8 de Maio de
1981: as últimas declarações de
Menezes à Imprensa
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Evitar ou não as notícias

U

m estudo de Benjamin Toff e Antonis
Kalogeropoulos, no Public Opinion Quarterly
(Oxford Academic), sobre fatores que
determinam uma maior ou menor tendência para
evitar as notícias. Hoje as notícias são inescapáveis,
estão omnipresentes nos dispositivos digitais,
inundam-nos diariamente nas redes sociais ou através
de alertas nos telemóveis. E isto, comprovadamente,
tem tido como consequência um aumento dos níveis
de ansiedade, depressão e medo, levando a que cada
vez mais gente opte por evitar ativamente o consumo
de notícias.
Toff e Kalogeropoulos analisaram os resultados de
67 mil inquéritos, efetuados em 35 países, e concluíram
que uma maior ou menor propensão para consumir
notícias – ou evitá-las – depende de características
pessoais, como o género ou a idade, mas também de
elementos contextuais, como por exemplo os níveis de
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liberdade política e de liberdade de imprensa de um
país, ou o valor social específico que uma determinada
população atribui ao ato de consumir informação.
Assim, regista-se uma maior tendência para tentar
escapar às notícias entre os mais jovens, as mulheres,
os que têm inclinações políticas liberais e de esquerda
ou entre aqueles que mais confiam nas redes sociais
para estarem informados. Essa tendência é também
mais acentuada em países onde há menos liberdades
políticas e menos liberdade de expressão, ou onde as
pessoas sentem que estarem informadas não lhes serve
de muito. Já o nível de educação não tem grande
influência.
Portugal ocupa o 26.º lugar na lista, ou seja, entre os
35 países analisados, é o 26.º onde menos se tenta
evitar ativamente o consumo de notícias – dito de
outra forma, o décimo onde as pessoas mais confiam
nas notícias. JJ

www.pewresearch.org/pathways-2020/coviddeal/political_party/us_adults

Informação e Covid-19:
em quem acreditar?

O

s media tradicionais não saem muito
favorecidos na fotografia feita pelo Pew
Research Center ao grau de confiança
depositado em cinco diferentes fontes de informação
sobre a Covid-19, nos EUA, o país mais afetado pela
pandemia do novo coronavírus.
Um inquérito realizado no início de junho, três
meses após o início da crise pandémica, permitiu
perceber que, no meio de toda a informação e
desinformação que existem sobre o tema, os norteamericanos confiam, em primeiro lugar (64%), nos
factos que lhes são comunicados pelo Centro para a
Prevenção e Controlo de Doenças (CDC) e outras
organizações de saúde pública.
Depois, tendem a confiar nos governos estaduais
(53%) e, só então, nos media locais (50%) e nos media
nacionais (menos de metade, 44%). Menos crédito
apenas é atribuído ao presidente Trump e à sua
administração (30%).
Entre os democratas e os independentes inclinados
a votar no Partido Democrata, a confiança depositada
na informação sobre a Covid-19 veiculada pelos media
locais e nacionais é maior – 62% e 60%,
respetivamente –, mas é, mesmo assim, superada
pelos níveis de credibilidade do CDC (76%) e dos
governos estaduais (62%). Em Trump, só confiam 9%
dos democratas.

Já os republicanos acreditam, antes de mais, no
presidente (54%), e depois no CDC (51%) e nos
governos locais (45%) para se sentirem
convenientemente informados sobre a doença. Os
media locais e, sobretudo, os nacionais têm níveis de
confiança muito baixos entre os republicanos –
respetivamente, de 38% e 25%.
O estudo do Pew Research Center também permitiu
perceber que aumentou muito a percentagem dos que
consideram que a pandemia tem sido exagerada. Foi
uma evolução de 29% para 38% – com a maior subida
a registar-se entre os republicanos, de 47% para 63% –,
acompanhada por uma tendência, também, para dar
menos atenção às notícias sobre o coronavírus (entre o
final de março e o início de junho, desceu de 57% para
39% o número de americanos que dizem acompanhar
de perto o assunto).
É, igualmente, significativo o número daqueles que
consideram que se tornou mais difícil distinguir o que
é verdadeiro do que é falso, na informação sobre a
Covid-19 (38%). E dos que acham que as notícias sobre
a pandemia são parciais (41%).
Last but not the least, neste inquérito, a indicação de
que quem mais frequenta as redes sociais maior
interesse desenvolve por narrativas não oficiais, como
as que dizem que o vírus foi criado com fins políticos,
ou as expostas no vídeo viral Plandemic. JJ
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https://yougov.co.uk/topics/media/articles-reports/2020/04/29/no-trust-media-has-not-collapsed-because-coronavir

Covid-19 e confiança
nos media

É

a pergunta de um milhão de dólares: será que a
crise do coronavírus irá causar um colapso da
confiança nos media? Ainda será cedo para dizer,
mas um inquérito da YouGov, que analisou o caso
particular do Reino Unido – país onde a epidemia foi
especialmente gravosa – indicou que, pelo menos até ao
final de abril, mais de dois meses após o início da
pandemia, os índices de confiança nos media não se
alteraram significativamente, em relação a um inquérito
anterior, realizado em dezembro de 2019 – antes,
portanto, do início da crise pandémica.
Essa estabilidade dos níveis de confiança registou-se
em relação a todos os media avaliados, em concreto a
BBC, a ITV News, os principais jornais britânicos de
referência, os jornais ditos mid-market e os tabloides.
Embora a tendência seja para confiar mais na informação
sobre a Covid-19 veiculada por televisões e jornais de
referência do que na dos mid-market e tabloides (mas isso
já é assim para a confiança, em geral, depositada em todo
o tipo de assuntos que são transmitidos por uns e
outros).
Outro dado interessante do inquérito da YouGov é que
os níveis de confiança na informação sobre a Covid-19 não
diferem muito daqueles que se registam para toda a restante
informação dos media, em geral, e portanto, pelo menos até
ao final de abril, o coronavírus não tinha provocado um
colapso da confiança nos media, no Reino Unido.
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Vale a pena dizer, no entanto, que, nos melhores
desempenhos, estes níveis de confiança nos media para
obter informação verdadeira sobre a pandemia ainda
continuam, entre os britânicos, abaixo dos 50%, nos casos
da BBC e da ITV News, e dos 40%, nos jornais de
referência. Os jornais mid-market têm valores abaixo de
16% e os tabloides inferiores a 11%. O que significa que
muito menos de metade dos britânicos confia naquilo
que lhes é dito nos media sobre a pandemia.
Outra nota de registo, no estudo: antes das eleições
legislativas no Reino Unido, no ano passado, não havia
diferenças significativas entre trabalhistas e
conservadores relativamente aos níveis de confiança nos
media. Mas, entretanto, tem vindo a acentuar-se uma
polarização. Os conservadores tendem a confiar cada vez
menos nas televisões, nos jornais de referência e na
informação em geral, enquanto os trabalhistas tendem a
confiar mais. O caso da BBC não surpreende, porque a
predileção do eleitorado trabalhista pelo canal público
britânico tem vindo a aumentar desde há uma década.
Mas o afastamento progressivo dos conservadores
relativamente aos principais jornais de referência dá que
pensar. No inquérito de final de abril, 46% de trabalhistas
inquiridos diziam confiar nos títulos de referência,
enquanto só 29% de conservadores disseram o mesmo.
Uma queda de nove pontos, relativamente ao inquérito
de dezembro. JJ

www.dailymail.co.uk/news/article-8523805/BBC-journalists-addicted-toxic-Twitter-bosses-say.html

Jornalistas e redes sociais:
relações perigosas

A

BBC decidiu rever as regras de utilização das
redes sociais pelos seus jornalistas, por receio de
estarem a ser comprometidas as regras de rigor
e imparcialidade da estação. O diretor de política e
normas editoriais do serviço público britânico, David
Jordan, disse, no Parlamento de Londres, que há
demasiado pensamento liberal e de esquerda e pouco
rigor e imparcialidade nas redações da BBC, tendo
alguns jornalistas sido, inclusivamente, sujeitos a
processos disciplinares. Queixas sobre a parcialidade
dos jornalistas da BBC atingiram figuras de relevo da
estação, como os apresentadores Emily Maitlis e Huw
Edwards ou a editora de política, Laura Kuenssberg [na
foto].
A grande questão é a força das redes sociais. Jordan
diz que os jornalistas estão a ficar “viciados no Twitter
tóxico e querem tornar-se virais”. “O imediatismo e a
dinâmica das redes sociais podem ser muito sedutores”,
reflete David Jordan. O problema é que “os media sociais
desenvolveram-se a ponto de se tornarem mais
confrontacionais, mais polarizados e, às vezes, até
tóxicos”. E, nesses media sociais, os jornalistas da BBC
estão a defender abertamente visões liberais e de
esquerda.

Jordan admitiu, no Parlamento, que o crescimento, no
Reino Unido, do euroceticismo ou das preocupações com
a imigração não foram corretamente refletidos nos canais
da BBC, e o Governo conservador também acusou a
estação de não ter refletido convenientemente a
mudança de atitudes políticas no norte de Inglaterra, que
tem levado a uma forte reviravolta do eleitorado
trabalhista para o partido conservador.
Além de ter decidido rever as regras de utilização das
redes sociais pelos seus jornalistas, a BBC também
anunciou, para este ano, um estudo amplo sobre a forma
como os jornalistas e os media, em geral, utilizam as
redes sociais no Reino Unido. JJ

https://onlinejournalismblog.com/2020/06/08/a-journalists-introduction-to-network-analysis

Jornalismo
e análise de redes

E

xpor relações entre pessoas e entidades tornou-se mais fácil com a análise de redes,
uma técnica de Jornalismo de dados que tem vindo a ser utilizada por jornalistas
interessados em tornar visíveis eventuais relações de poder entre indivíduos ou
organizações. Paul Bradshaw analisa, em detalhe, no Online Journalism Blog, as
aplicações destes métodos no Jornalismo, reveladores de relações entre pessoas,
estabelecidas em escolas, empresas ou outras organizações, permitindo mapear eventuais
alianças e oposições de diretores de empresas, políticos e outros. Entusiasmante como
ferramenta de trabalho, mas questionável se entendido apenas como fonte de “notícias”
JJ baseadas apenas no algoritmo. JJ
de “cumplicidades”
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“Fábrica de mentiras. Viagem ao
mundo das fake news”
PAULO PENA
Objectiva, 2019

Texto Carla Martins

F

ilosofia e jornalismo partilham
duas abordagens perante o
mundo: a capacidade de
espanto e a faculdade do perguntar.
Na epígrafe de “Fábrica de Mentiras”,
Paulo Pena cita a filósofa Hannah
Arendt, no artigo “Verdade e Política”,
publicado originalmente em 1967, na
revista New Yorker: “A liberdade de
opinião é uma farsa se a informação
factual não estiver garantida e os
factos, eles próprios, estiverem em
disputa”. Este aforismo descreve o
âmago do projeto a que se entregou,
num primeiro momento na forma de
reportagem que foi desafiado a
escrever, em 2018, pelo então diretor
do Diário de Notícias, Ferreira
Fernandes, sobre um tema com o qual
tivera pouco contacto até àquela data.
Este trabalho jornalístico foi o
embrião do livro publicado pela
Objectiva.
O autor contextualiza, com
convicção pessoal, rigor e narrativa
clara e bem estruturada, a problemática
da desinformação no plano nacional e
internacional, percorrendo a origem do
recente debate público sobre esta
questão (eleições nos EUA e no Brasil,
Brexit, escândalo Cambridge Analytica),
num contexto tecno-liberal de gestão
das grandes plataformas digitais
globais. E adverte para a tentação de
simplificar e polarizar o debate entre
“bons, maus e vilões”.
O primeiro perigo da
desinformação é arredar da equação a
complexidade e o pensamento crítico.
Ou o segundo perigo, porque o
primeiro é ignorar a desinformação na
experiência vivida. As designadas fake
news “não são sempre óbvias,
flagrantes ou sequer visíveis” (p. 11).
São estratégica, insidiosa e
seletivamente plantadas por sistemas
de inteligência artificial, com o
propósito de alcançar de forma
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personalizada os seus públicos-alvo.
Mergulhando nesta investigação, o
repórter deparou-se com uma
realidade de enormes proporções, tão
grandes quanto a ameaça que, a seu
ver, representa ao nosso
modo de vida. “O
problema não está apenas
nas mentiras, na
mensagem que é difundida
para convencer ou
manipular. (…) A
desinformação é um
processo (…). É uma
sequência de atos
concebidos por alguém
com o objetivo de
manipular as convicções do maior
número possível de pessoas” (p. 12).
A investigação que realizou sobre
Portugal sobressaltou a sociedade.
Paulo Pena identificou mais de 40
websites no país, com mais de 2,5
milhões de “leitores”, a difundir
mentiras de forma intencional, uns
com finalidades políticas obscuras e
populistas, outros visando o negócio.
O DN e o MediaLab do ISCTE
cooperaram numa análise conjunta
dos efeitos da desinformação, no
contexto das eleições legislativas de
2019, monitorizando mais de 40
páginas de Facebook e os 40 grupos
temáticos mais importantes. “Os
criadores das fake news”, difíceis de
rastrear, centram as suas mensagens na
corrupção e no racismo.
Porém, na geração deste tráfego
monstruoso têm um papel essencial as
grandes plataformas, designadamente
Facebook e Google, que se furtam a
uma regulação eficaz e transparente e
concentram parte muito significativa
das receitas publicitárias. Esta
transferência do investimento dos
anunciantes para os gigantes
tecnológicos deixa atrás de si questões
éticas relevantes e contribui para a
crise de sustentabilidade do
Jornalismo.
Em última instância, a
desinformação depende sempre “da
nossa colaboração” e, para travarmos
estes processos e ecossistema reticular,
temos de nos munir de ceticismo e

dúvida metódica (recorrendo a
Descartes). É mesmo preciso parar
para pensar: não é evidentemente
absurdo que a líder bloquista
envergasse um relógio de luxo de valor
superior a 20 milhões de
euros? No entanto, Paulo
Pena manifesta algum
pessimismo: “Ao fim de
mais de um ano de
pesquisa e recolha de
exemplos, no momento
em que termino este livro,
pouco parece ter mudado
em Portugal. A
desinformação tem um
palco gigantesco montado
e consegue chegar a milhões de
portugueses” (p. 29). Recorrendo à
imagem platónica em A República, em
lugar da “Alegoria da caverna”,
vivemos a “Alegoria das redes”.
Questiona: “como podemos vencer
a desinformação?”. Sem pretender
santificar a atividade, propõe que uma
das respostas passe pelo Jornalismo,
que “erra, mas é a melhor defesa dos
cidadãos” (p. 153). O paradigma a
seguir transcende o fact checking,
importante, mas insuficiente. As
funções democráticas do Jornalismo
são mais profundas e compreendem
outras dimensões. “Há uma
importante consciência social dos
riscos que as fake news colocam à
democracia”.
Os relatórios Digital News Report,
do Reuters Institute for the Study of
Journalism, demostram que cada vez
mais, em dezenas de países, as
pessoas acedem a notícias através das
redes sociais e de grupos fechados,
não obstante o nível de confiabilidade
nesses conteúdos estar em declínio,
assim como aumenta o receio de
exposição à desinformação. Por isso
devem ser renovados os votos
matrimoniais entre cidadãos e media
(p. 163). “Se a informação que temos é
falsa, as nossas opiniões serão frágeis,
e quando muitas opiniões se baseiam
em falsidades, em preconceitos, em
erros ou falácias, a nossa vida comum
– a democracia – está em risco” (pp.
20-21). JJ

NÃO DESISTIMOS
DE LUTAR CONTRA
AS DOENÇAS
ESTE É O NOSSO COMPROMISSO
COM AS PESSOAS

ASSISTA
AO FILME
AQUI

Garantimos
a continuidade
dos tratamentos
a todos os doentes

Apoiamos a Sociedade,
as Autoridades
e o Sistema de Saúde
no terreno

Demos prioridade
à investigação de
Vacinas, Medicamentos
e Diagnósticos

As empresas farmacêuticas em Portugal
asseguram que os medicamentos,
as vacinas e os dispositivos médicos
para diagnóstico in vitro continuam
a chegar a todos os que deles
necessitam.

A APIFARMA e as empresas
farmacêuticas suas associadas
doaram mais de 3,5 milhões
de euros para apoiar a aquisição
de equipamento para os profissionais
que combatem a COVID-19 e material
para a realização de testes e ensaios
de diagnóstico ao novo coronavírus.

Existem hoje centenas de vacinas
candidatas e de medicamentos
em investigação. E estão em curso
centenas de ensaios clínicos para
responder, com eficácia e segurança,
a esta pandemia.

Portugal conta com o esforço de
todas as empresas farmacêuticas
e dos seus colaboradores que
asseguram a produção, a distribuição,
a logística e a dispensa nas farmácias.
A par, apoiámos projectos
criados para permitir a entrega
de medicamentos, habitualmente
de dispensa hospitalar, em casa
dos doentes – Operação Luz Verde
e Fundo de Emergência abem:
Covid-19.

Os apoios destinam-se a entidades do
Serviço Nacional de Saúde, autarquias,
instituições de ensino, prestadores de
saúde particulares, associações
de doentes, entre outros.
Contribuímos também para
a Resposta Global à COVID-19,
uma iniciativa da Comissão Europeia
para acelerar o desenvolvimento,
a produção e o acesso a vacinas,
diagnósticos e tratamentos.

Mobilizámos os nossos investigadores
e estamos a partilhar conhecimento
e a colaborar com os institutos públicos
de investigação. Tudo para acelerar
a descoberta e disponibilizar ao
mundo a solução para a pandemia.
Logo que se alcançar uma solução,
será dada total prioridade
à sua disponibilização junto
da população, em condições de
equidade. Esta é parte da nossa missão.

www.apifarma.pt
A APIFARMA – Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica representa as empresas farmacêuticas em Portugal que não desistem de lutar contra
a pandemia provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da COVID-19, bem como outras doenças que afectam pessoas em todo o mundo.

