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Transparência

O poder de informar 
Todos os órgãos de Comunicação Social nascem livres e assim devem 

permanecer. As rédeas que nas várias fases da História tentaram suprimir 
essas liberdades conforme os interesses e contextos, nunca conseguiram 
estrangular o princípio da transparência informativa, da indispensável 
ponte entre os poderes e o Povo.

Podem muitas vezes tentar calar ou abafar esta ou aquela voz, este ou 
aquele escriba, indo ao ponto de o aniquilar. Mas logo outro toma o seu 
lugar, como no interminável caudal de um rio que só acaba no seu abraço 
com o mar.

É esta a função primordial de toda a Comunicação Social; manter o Povo 
– garante das virtudes democráticas – informado de toda a governação em 
seu redor, porque nele se reflete, bem como a passagem das necessidades 
e pretensões populares aos poderes democráticos vigentes.

Muitos têm sido os profissionais da informação imolados por estes prin-
cípios. Mas nem estes derradeiros atos de suprema dádiva por parte dos 
sacrificados, ou de infâmia dos predadores, maniataram a continuidade 
livre da informação, enquanto bíblia social.

Na Europa, a Revolução Francesa constitui um importante marco 
histórico da transição do mundo para a idade contemporânea, abolindo 
a servidão e os direitos feudais em França e proclamando os princípios 
universais de “Liberdade, Igualdade e Fraternidade” (Liberté, Egalité, 
Fraternité). A função da imprensa na difusão das notícias e dos reflexos 
da Revolução foi muito importante. E, no entanto, executou jornalistas 
como Brissote Hérbert na guilhotina, envenenou Mirabeau ou assassinou, 
de faca ao peito, Marat.

Nos dias de hoje, muitos são ainda os jornalistas perseguidos e assassi-

nados. A tentativa de supressão informativa continua na Rússia, na Chi-
na, Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, etc.,bem como em dois terços dos 
países do planeta. Mesmo em certas democracias, a tentação de controlo 
social tem passado pela subtil censura da informação e comunicação dos 
respetivos órgãos ( jornais, rádio, televisão, internet, etc.).

Foi, pois, com surpresa, mas com renovado regozijo que recebemos a 
notícia há dias sobre a atribuição do Prémio Nobel da Paz de 2021 a dois 
jornalistas “pelos seus esforços, em condições adversas, para garantirem 
a liberdade de expressão, como fator indispensável para a afirmação da 
democracia e da paz duradoura.”, afirmou a porta-voz em Estocolmo na 
altura do anúncio. 

O russo Dmitry Andreyevich Muratov e a filipina-americana Maria 
Angelita Ressa igualmente “…simbolizam todos os jornalistas do mundo 
e este prémio também é para eles”.

Maria Angelita Ressa esteve durante duas décadas na CNN e através 
desse canal projetou inúmeros problemas sociais no mundo e em especial 
nas Filipinas, onde esteve detida por críticas ao governo do presidente 
Rodrigo Duterte.

A CNN - Portugal é lançada a 22 de novembro. O canal de informação 
vai substituir a TVI24, ocupando a mesma posição no cabo, lê-se no co-
municado da sua página online.

A CNN - Cable News Network, tem pugnado pela isenção informativa, 
com larga experiência global, com forte pendor na defesa das liberdades 
de expressão e que virá enriquecer o panorama informativo em Portugal 
e, portanto, enriquecer a Democracia. 

José Soares

     

Inadmissível, intolerável, 
inaceitável, tratores 

e ruas estreitasChrys Chrystello

Nem sei se isto é legal! Onde está escrito que tenho de retirar a viatura? 
fartei-me de fazer o favor de mudar a viatura, são 16 anos de favores...

Irritação habitual, ser acordado de manhã bem cedo em dia de semana, 
sábado ou domingo (antes das 08.00horas), ou ter de me vestir de noite cer-
rada (23.00 horas) para ir tirar a viatura bem estacionada para que os traba-
lhadores com os seus tratores monstruosos destinados ao oeste americano, 
pradarias, grandes planaltos espanhóis ou à vastidão australiana, passem 
nestas ruas estreitas da Lomba da Maia. Ignoro se é legal eu ter de tirar a 
viatura para suas excelências passarem.... aqueles tratores não têm condi-
ções para circularem como se vê pelo tamanho deles na foto.

A diferença entre o atraso dos Açores e o mundo civilizado é na existência 
de leis, normas e seu cumprimento em vez deste faroeste em que se vive. Os 
direitos de uns não podem atropelar os direitos de outros. Enquanto a men-
talidade se mantiver à moda dos anos 1950 isto não avança nem progride. 
Quem não entende isto vive noutra era, em que se acha normal o feudalismo 
dos trabalhadores de tratores laborarem 12 horas ao dia, ou mais, sábados, 
domingos e feriados, sem remuneração extra ou compensação. Só que esse 
facto colide com os direitos dos que não estão sujeitos ao feudalismo agrário 
e têm direito ao descanso, em especial nos fins de semana.. 

As viaturas têm de se cingir à largura máxima da via utilizável, e se o esta-
cionamento não estiver proibido fica o espaço entre as viaturas estacionadas 
e a berma ou passeio se existir para transitarem. Além do mais estas viaturas 
têm de estar sujeitas a horários de circulação, tal como acontece com os TIR, 
camiões cisternas e outros similares. A situação agrava-se quando há festas 
e procissões em que plantam nas ruas postes com flâmulas, reduzindo ainda 
mais a largura da via.

Sei que a vida de condutor de trator é dura e feita em circunstâncias difí-
ceis, dada a precariedade de emprego, e outras condicionantes, mas isso não 

lhes dá o direito de me obrigarem a levantar e vestir a desoras aos sábados 
e domingos ou feriados, ou pelas 11 da noite, para retirar uma viatura legal-
mente bem estacionada para que os monstros dos seus tratores passem.. ao 
longo de dezasseis anos, irritado, contrariado e agastado sempre condescen-
di em fazer o favor para que passassem, chegou a altura de dizer BASTA! O 
CÓDIGO DA ESTRADA e outras normas tanto se aplicam a cidades como a 
pequenas freguesias rurais.


