A direcção do PÚBLICO foi surpreendida hoje com a divulgação de um
comunicado dos membros eleitos do Conselho de Redacção, que a
direcção considera inaceitável e que representa uma manipulação
intolerável dos factos.
O comunicado insinua que o PÚBLICO não publicou uma notícia sobre o
caso das secretas na sequência de pressões do ministro Miguel Relvas. Até
hoje nenhuma notícia sobre o caso das secretas deixou de ser publicada e
nenhum facto relevante sobre esta matéria deixou de ser do
conhecimento dos leitores.
No dia seguinte à audição parlamentar do ministro Miguel Relvas, a
jornalista Maria José Oliveira enviou uma série de perguntas ao ministro
respeitantes a essas declarações, que já tinham sido noticiadas, às quais o
ministro não respondeu. A única informação nova em relação aos factos já
conhecidos era que o ministro não aceitou responder. Por isso, a direcção
entendeu que não havia matéria publicável.
Essa foi também a avaliação de três editores, do online e do papel, sem
terem comunicado entre si, antes de o ministro Miguel Relvas ter
telefonado à editora de política. Três editores e a directora decidiram que
não havia notícia antes de saberem do telefonema.
A posição do PÚBLICO, ao longo dos anos, tem sido a de não reagir ou
denunciar publicamente as ameaças ou pressões feitas a jornalistas. Não
se trata de desvalorizar essas pressões. Esta prática foi seguida quando
estivemos sob fortes pressões, como aconteceu recentemente no caso do
Sporting.
As excepções a essa regra de não divulgação das pressões apenas devem
ser consideradas quando existam violações da lei. A direcção consultou o
advogado do jornal, Francisco Teixeira da Mota, que considerou não ser
esse o caso. A seguir a essa consulta, a directora do jornal, Bárbara Reis,
protestou junto do ministro Miguel Relvas por ter exercido uma pressão
que toda a direcção considera inaceitável.

A direcção e o CR reuniram na quinta-feira para debater o caso. A direcção
ouviu e recolheu os contributos de todos e a directora convocou uma
reunião do CR para hoje. Os membros eleitos do CR preferiram avançar
com a divulgação de um comunicado sobre esta matéria, sem voltar a
reunir com a direcção, o que lamentamos. Isto equivale à quebra do
diálogo no interior da redacção.
A direcção

