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Vivemos dias difíceis, o mundo tem às costas uma terrível pandemia, algumas regiões do globo vivem ora com 
secas, ora com inundações e, paralelamente, com guerras entre si e outras por ocupação do inimigo… assistimos 
diariamente a cenas violentas, atentados terroristas,  crianças separadas dos pais em fugas migratórias,  
desequilíbrio entre trabalho e desemprego, entre ricos e pobres, entra a abundância e a escassez, os níveis de 
pobreza não param de aumentar, a fome e a miséria são o pão nosso de cada dia para milhões de pessoas em todo 
o mundo. E nada disto parece merecer a nossa atenção, ocupados que estamos com os big brothers, os reality 
shows e a lavagem de roupa suja nas passadeiras cor-de-rosa. 
Isto é a decadência em que caiu alguma comunicação social, que vive da arte dos estratagemas, comandados por 
uma indústria multinacional, com interesses empresariais e ideológicos, antidemocráticos e com uma agenda 
subversiva, que nada tem a ver com os princípios éticos do jornalismo ou sequer do entretenimento, que pautam o 
seu trabalho pelos valores da liberdade, da democracia e da defesa dos direitos humanos.
É incrível a cegueira dos nossos olhos, que não vê e não distingue a perversidade de uma sociedade vítima das mais 
violentas violações à liberdade e à democracia. É doentia a surdez dos nossos ouvidos, quando não conseguem 
escutar os gritos de raiva e revolta num mundo onde reina a homofobia, o xenofobismo, a discriminação e o racismo. 
É inaceitável o silêncio mudo das nossas bocas, incapazes de gritar contra o justicialismo, a troca de favores, os 
poderes ocultos, que impune e diariamente violam os nossos mais elementares direitos.
Não! Em democracia, não vale tudo! Os justiceiros não podem violar as leis, nem a imprensa pode fazer tudo em 
nome das audiências e muito menos fazer manchetes com intrigas só para satisfazer clientelas e amigos de café… 
uns e outros escudam-se em subterfúgios legislativos, porque uns escrevem e os outros ilibam, degradando ora a 
justiça, ora a informação, escondendo objetivos obscuros de uma claque especulativa de instrumentalização da 
justiça e da informação.
Sim, estou a falar da promiscuidade de uma justiça protagonizada por uns mentecaptos justiceiros, isentos e 
inocentados nos seus mais vil atos, que procuram protagonismo e fama, que transformam a justiça num  espetáculo 
gratuito, “enjaulando” a qualquer preço os inimigos dos seus amigos, desacreditando a justiça e emporcalhando 
alguma comunicação social de sarjeta, que devassa a vida privada das pessoas, que baseia e faz a informação no 
diz que disse, nas falsas notícias, nas denúncias anónimas, que promove espetáculos e julgamentos na praça 
pública, que promove imbecis a comentadores, organiza comentários estapafúrdios sem o mínimo de decoro e 
respeito pela integridade das pessoas, vítimas de uns poucos escroques mentirosos e sem vergonha que ganham a 
vida vendendo a mentira, o ódio e o entorpecimento. 
A comunicação social está a passar uma das piores fases da sua existência e não basta criticar as redes sociais, as 
falsas notícias ou os pobres espetáculos de (des)entretenimento. É preciso ter coragem para dizer não ao deboche 
e á patifaria da nova “profissão” de comentadores políticos que tudo sabem de futebol, mas nada sabem sobre o 
próprio saber. Ou dos homens do futebol a pontapear a política como se esta fosse um problema de clubite. Ou 
ainda das maquilhadas, ignorantes e ressabiadas “tias barbie” que falam de tudo sem nada saber. É a promiscuidade 
e o descrédito instalado nos meios de comunicação que influenciam as massas sem qualquer filo ou sofia e muito 
menos filosofia..

Sérgio Oliveira, director
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