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A Casa Pia e a imprensa: jornalistas em acto de contriltao 
A impiedade das criticas ou auto-regulaltao? 

Madalena Oliveira 

I 

Resumo: Apesar de terem sido considerados par Dominique Wolton como os her6is 
da modernidade, os jornalistas foram, na mediatizac;ao do escandalo de pedofilia que 
sacudiu Portugal e os portugueses, elos frageis do debate publico em torno do seu 
desempenho. Esperava-se que a primeira palavra que Ihes fosse dirigida fosse de lou~ 
vor, mas os primeiros dias de vida publica do escandalo foram de duras reprimendas. 
A cobertura jornalistica do caso Casa Pia valeu aos jornalistas uma condenac;ao no 
altar do sacrificio, onde foram imolados como cordeiros, em nome da denuncia de cri~ 
mes que atentam contra a dignidade humana. Do debate restou 0 redimensionamento 
de questoes como a relac;ao entre Justic;a e Comunicac;ao Social, limites a liberdade de 
imprensa e sigilo profissional. 

Introdu!;Bo 

No Verao de 1996, urn escandalo de pedofilia abalou a Belgica e uniu a 
sociedade daquele pais no luto pela morte chocante de quatro crian~as. Os 
acontecimentos, que na comunicac;ao social ganharam a etiqueta de 'Affaire 
Dntroux', inflamaram os animos e exaltaram as emoc;oes em todos os media. 
No Outono de 2002, urn outro escandalo de pedofilia carregou Portugal de 
angustia e reunin a sociedade portuguesa num quase generalizado sentimento 
de indigna~ao'. Os acontecimentos, que nos media portugueses deram lugar ao 
caso Cas a Pia, abrasaram 0 genio popular e provocaram uma agita~ao media
tica, diriamos, sem precedentes no nosso pais. 
Urn e outro escandalo anima ram entre academicos, profissionais dos media, 
politicos e criticos urn debate em torno do papel e dos modos de agir do jor
nalismo. Questoes como a proxirnidade, a exactidao, 0 sensacionalismo, a 
distin~ao entre informa~ao e comentario puseram 0 jornalismo e os jornalis-
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tas na ribalta das aten~6es, tornando-os, por momentos, noticia e objecto do 
proprio discurso. 

o tratamento informativo do caso Casa Pia serviu de pretexto, tal como tinha 
servido tam bern 0 do 'Affaire Dutroux', a questionac;ao total do jornalismo. 
Nele se explicitaram os designios e a perversidade do:~poder dos jornalistas. 
A prop6sito deste escandalo, voltou para a ordem do dia a discussao acerca 
da legitimidade do jornalismo. 0 debate fez-se na As~embleia da Republica, 
nos discursos polfticos, na pra~a publica enos proprios meios de comunica
c;ao social. Todos fa!aram do jornalismo e dos jornalistas, ora como her6is 
ora como falhados e usurpadores do poder que tacitamente todos lhes con
cedemos. Sob 0 olhar atento de criticos e analistas dos media, os jornalistas 
sentaram-se no banco dos reus, submetendo-se a aprocia~ao do colectivo dos 
receptores das suas mensagens. 'I 

Acharam-se, com surpresa, sujeitos a crftica e observa~ao que estavam habitua
dos a exercer apenas sobre os outros agentes socia is. Mas, tam bern e verdade 
que, como 0 reconheceu com pertinencia Mario Mesquita, num texto em que 
se refere ao metajornalismo como urn processo de auto-regula~ao, se compre
enderia 'mal que 0 jornalismo e os jornalistas fossem as unicas entidades ou 
pessoas a escapar it vigil;lncia critica dos media". 

Da nuvem de chumbo' que se abateu sobre Portugal... 

Em Julho de 1981, uma reportagem do semanario Tal & Qual podia ter feito 
estremecer Portugal inteiro. No entanto, 0 titulo 'Prostitui~ao masculina tinha 
mercado na Casa Pia' passou despercebido e 0 ass unto na~ durou mais do que a 
pr6pria edic;ao daquele dia 11 de Julho. Nem mesmo 0 subtitulo 'Senhores iam 
lei abastecer-se de miudos' foi, naquela altura, suficientemente forte para ante
cipar a tempestade que, 21 anos depois, reuniu os portugueses no julgamento 
publico de alegados ped6/ilos. A investigac;ao do jornalista Luis Marques, que 
procurou as justi/icac;6es para a substituic;aa de Peixoto Sim6es na Prove doria 
da Casa Pia na semana anterior, perdeu rapidamente 0 f6lego, tendo sido igno
rada por todos os outros meios de comunica~ao social. 0 assunto adormeceu 
por mais de duas decadas, ate que, em 2002, novos factas deram aos jornalis
tas 0 mote para retomar a investigac;ao do jarnal Tal & Qual. 
Ao contrario da sucedido em 1981, a reportagem noticiada pela SIC, no dia 22 
de Novembro de 2002, e publicada no semanario Expresso, no dia seguinte, 

1 Mario Mesquita, 'Metajornalismo ou auto-regula~ao informal?', in Revista jornaiislllo & jornalistas, 0.0 

7 - Julho/Setembro de 2001, pp. 14-16. 

1 A expressiio e aqui tomada de emprestimo do titulo do livro de Nuno Iva e 6scar Mascarenhas sabre a 
Processo Casa Pia na Imprellsa. 
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com a assinatura de Fellcia Cabrita' propaga-se rapidamente a todos os outros 
orgaos de comunica~ao social, fazendo adivinhar que 0 assunto 'ia tornar-se 0 

acontecimento mais marcante do ano' (Ivo, 2003:19). 0 titulo 'Pedofilia sem 
castigo', amplificado pela televisao e pelo seu efeito aglutinador, desperta os 
portugueses para 0 crime que todos ignoraram durante mais de vinte anos. 
Cinco dias depois, urn novo trabalho de investiga~ai:l, desta vez da revista 
Visiio, intitulado 'Pesadelo escondido'" acrescenta mai~ alguns dados, nomea
damente no que concerne a datas e a registos documendi,s de acusa~oes anterio
res de ahuso sexual na institui~ao, envolvendo sempre a figura do funcionario 
Carlos Silvino. Conhecido a partir da sua deten~ao em 25 de Novemhro de 
2002 como 'Bihi', Carlos Silvino e acusado por Teresa Costa Macedo, ex-seere
taria de Estado da Familia, em declara~oes ii jornalista Felicia Cahrita, de ser 
'0 principal agenciador de crian~as para as pessoas ilustres'5 de Portugal. A 
afirma~ao retomada numa interven~ao na televisao no dia seguinte ganha con
tornos polemicos no momento em que a ex-secretaria d~ Estado que tutelou a 
institui~ao Casa Pia acrescenta estar-se perante uma rede de pedofilia de luxo 
que envolve politicos, diplomatas, jornalistas e nomes importantes. 
Duas semanas depois do primeiro trahalho, Felicia Cahrita da conta de novas 
pistas', haseadas em testemunhos que levam a crer que a rede de pedofilia pode 
ter conexoes com casas noutras institui~5es como a Casa do Gaiato e algu
mas escolas secundarias. Ate ao final do ano de 2002, a comunica~ao social 
acrescenta diariamente novas revela~5es, mantendo 0 assunto na agenda da 
aten~ao nacional. 
Em termos mediaticos, 0 caso Casa Pia consegue novo pica de audiencias, no 
dia 31 de Janeiro, urn dos mais compridos do processo, resultando na deten
~ao do ex-advogado de Carlos Silvino, Hugo Mar~aF, do medico Ferreira 
Diniz e, para espanto de todos os portugueses, de Carlos Cruz, que em 28 
de Novemhro se tinha manifestado nos tres telejornais da noite das televisoes 
portuguesas (RTP, SIC e TVI), estupefacto pelo envolvimento do seu nome no 
processo de pedofilia. No dia seguinte, 1 de Fevereiro, a TVI emite uma rep or
tagem com depoimentos de dois jovens anonimos que envolvem nas acusa~5es 
o nome dos tres detidos. Os dias seguintes sao de publica~ao de pormenores, 
de pequenos detalhes da investiga~ao e da revela~ao de motivos que conduzi
ram a deten~ao sohretudo de Carlos Cruz. Ate ao final de Mar~o de 2003, os 
media dao cO'1ta quase diariamente de noticias e fait-divers relativos ii exis
tencia de videos e fotos, de novos testemunhos e da existencia de urn eventual 
s6sia de Carlos Cruz. 

l 'Pedofilia sem castigo', in Expresso de 23 de Navembro de 2002. 
4 'Pesadela escondido', in Visiio de 28 de Novembro de 2002. Trabalho assinado par Paulo Chitas e Ricardo 
Fonseca. 
5 In Expresso de 23 de Novembro de 2002. 
6 'Pollcia com novas pistas', in Expresso de 7 de Dezembro de 2002. 
7 Hugo Marlfal foi, parem, libertado mediante a pagamento de uma fianlfa. 
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No inicio de Abril, uma nova deten<;ao da novo fclego ao processo nos jornais, 
a que se juntou a euforia das radios e das televisoes. Manuel Abrantes, ex-pro
vedor adjunto da Casa Pia, e detido preventivamente no dia 1, depois de ter 
sido submetido a interrogat6rio. Mas os dias seguintes sao, de novo, de grande 
protagonismo para Carlos Cruz. 0 ex-apresentador de televisao faz chegar ao 
Didrio de Noticias e it TSF' uma carta em que afirma qqe os testemunhos que 
conduziram a sua prisao preventiva sao faIsas, mentiro~os e nao crediveis. A 
comunica~ao social explora a carta ate a exaustao, ch~gando-se ao extrema 
de estac;6es de televisao fazerem emiss6es e reportagens da propria emissao 
da TSF. 
Ate ao fim de Maio de 2003, a hist6ria da Cas a Pia escreve-se com mais 
algumas deten<;oes preventivas, nomeadamente a de Hugo Mar<;al, a do ex
-embaixador Jorge Ritto e, de novo para espanto de, todos os portugueses, 
do deputado socialista Paulo Pedroso'. No dia 30 de J\:!aio, Herman Jose e 
ainda constituido arguido do processo. 0 Verio que se ~egue e praticamente 
urn tempo de ferias no processo, apenas animado pelas intrigas de urn weblog, 
intitulado 'Muito Mentiroso', cujo conteudo foi uma ou outra vez divulgado 
pela imprensa. 
Em Outubro, urn ano depois do desencadeamento do processo na pra<;a 
publica, os factos voltam a animar os titulos dos jornais. E 0 mes de duas 
liberta<;oes: a de Paulo Pedroso, que, par sinal, gerou urn furor mediatico sem 
precedentes lO

, e, dez dias depois, a de Hugo Mar<;al. Ate ao final do ano, a 
novidade do processo abrevia-se na farmaliza<;ao da acusa<;ao, mas a polemica 
reacende-se nas primeiras horas de 2004. No primeiro dia do ano, 0 Jornal 
de Noticias noticia a anexa<;ao ao processo de uma carta que indicia 0 envol
vimento do Presidente da Republica no escandalo. Os dias seguintes sao de 
viragem do feitic;o contra 0 feiticeiro: a comunicac;ao social e as jornalistas sao 
objecto de critica e observa<;oes. 
A Primavera de 2004 floresce com liberta<;oes. No dia 2 de Abril, e decretada 
a liberta<;ao do ex-embaixador Jorge Ritto e, urn mes depois, a liberta<;ao 
de Carlos Cruz, logo seguida da de Manuel Abrantes. No final do mes, e 
conhecida a lista dos arguidos que vaG a julgamento, sabendo-se que ficam 
dispensados da barra do tribunal Paulo Pedroso, Herman Jose e Francisco 
Alves. Quanto ao processo propria mente dito, 0 caso Casa Pia entra numa fase 
mediatica de ap;uente estagna<;ao, apanagio dos meses de Verao e ferias. 

8 'Em minha defesa', in Didrio de Noticias de 17 de Abril de 2003. A referida carta de Carlos Cruz desencadeou 
a proibi\ao judicial relativamente a presta~ao de declara!foes publicas e motivou uma reac~ao de Pedro Namora 
no jornal Correia da Manhii intitulada 'Em prol da verdade' {Correia da Manhii, 24 de Abril de 2003). 
9 A revista Visiio edita urn suplememo especial de 16 paginas sobre 0 escandalo de pedofilia, dando especial 
destaque it deten~iio do ex-ministro Paulo Pedroso. 'Crime ou cabala?', Visiio de 22 de Maio de 2003. 
\0 Logo ap6s a sua liberta~iio, Paulo Pedroso dirige-se para a Assembleia da Republica e e recebido, com emo
~iio, por inumeros deputados. A recep,<ao e transmitida em directo pelas televis6es e, posteriormente, criti
cada por analistas e politicos, que contestam a encena~ao de inocencia a que 0 ex-ministro se tera prestado. 
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Considerado por muitos, porem, como estando longe do fim, 0 escandalo de 
pedofilia volta a surpreender a opiniao publica em Agosto, ironicamente, numa 
especie de viragem do feiti,o contra 0 feiticeiro. Varias copias de cassetes rou
badas ao jomalista Octavio Lopes do Correio da Manha sao distribuidas por 
varios orgaos de comunica,ao socia!. Contendo conversas telefonicas gravadas 
ilicitamente com fontes ligadas ao processo, as cassete~~ abrem uma nova pole
mica na hist6ria do processo, suspeitando-se que reg'istam depoimentos vio
ladores do segredo de justi,a e comprometedores pal... as fontes, cujos nomes 
viriam a intrigar ainda mais a curiosidade, nomeadamente da classe polfticaY 
Os desenvolvimentos entretanto verificados configuram aquilo que poderia
mos chamar '0 caso dentro do caso' ou 0 que a imprensa passa a chamar de 
'caso das cassetes roubadas'. De facto, apesar de 0 Conselho Deontologico do 
Sindicato dos Jomalistas se estafar em pre-condena<;pes ii eventual publica,ao 
do conteudo das cassetes e de 0 proprio jomalista empr,eender diligencias judi
ciais no seutido de impedir a divulga,ao do material"roubado, 0 semanario 
Independente precipita os acontecimentos seguintes publicando a transcri,ao 
de parte das conversas de Octavio Lopes com as suas fontes. A demissao de 
Adelino Salvado, segue-se entao a demissao de Sara Pina, bem como invaria
veis condena,oes publicas pela viola,ao do segredo de justi,a. Assim se con
firma a tese que assegura que '0 processo da Casa Pia revelou tambem a crise 
da imprensa portuguesa'.12 

... a nuvem de chumbo que ensombrou os jornalistas 

o caso Casa Pia abateu-se sobre Portugal e os portugueses como uma nuvem 
de chumbo. A nuvem que, para Nuno Ivo e 6scar Mascarenhas, e como aque
las que se avoluma, se aproxima e 'parece que e a unica coisa que se move' 
(Ivo, 2003:14). Mas nao foi so do abalo emocional do publico que se carregou 
esta nuvem. Ela ensombrou tambem, por momentos, as vezes longos, 0 jorna
lismo e os jornalistas, amea<;ando-os com raios e coriscos. A ideia romantica 
do jornalismo como inteiramente dedicado a causa social13 foi, muitas vezes, 
duramente ferida de interroga,oes. Na verdade, se, por um lado, a projec,ao 

11 De acordo com uma notkia divulgada pelo publico.pt no dia 7 de Agosto de, 2004 (,Grava!foes feitas por 
jornalista no ambito do caso Casa Pia agitam meios judiciais'), as grava!foes reportam-se a contactos efectua
dos com Rosa Mota (inspectora), Adelino Salvado (ex-desembargador), Catalina Pestana, Pedro Namora e 
Adelino Granja, Figueiredo Lopes (penalista), Maria Jose Morgado (procuradora-geral adjunta), Sara Pina 
(assessora de imprensa da Procuradoria Geral da Republica) e Proen!fa de Carvalho. 
12 Esta e uma das ideias defendidas por Pedro Lomba num artigo publicado no Didrio de Noticias de 17 de 
Agosto de 2004, sob 0 dtulo 'Um processo, duas crises'. 
13 Assim se refedu Joaquim Vieira, director do Observat6rio da Imprensa portuguesa ao jornalismo numa 
conferencia sobre a cobertura jornalfstica do processo Casa Pia e 0 jornalismo de investiga!fao. Joaquim 
Vieira defendeu que este lado romantico impeJe os jornalistas a levar a investiga!fao de uma hist6ria ate ao 
seu limite, 
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publica do escandalo assegurou aos jornalistas, com especial protagonismo 
da jornalista Felicia Cabrita do jornal Expresso, elogios cerrados ao papel que 
desempenham de vigilantes atentos, por Dutro, a persist(~ncia na investigac;ao, 
as vezes a clista de procedimentos eticamente disclltiveis, valeram-Ihe algumas 
das mais intimidantes critic as. 0 certo e que, tendo contribuido para confir
mar 0 verdadeiro poder dos media nas sociedades contelIlporaneas, a media
tiza,ao do processo Casa Pia acabou por condenar 0 joinalismo portugues a 
uma das mais constrangedoras exposi,6es publicas. I 
Cedo se percebeu, alias, que 0 papel desempenhado pela comunica,ao social 
relativamente a este caso nao seria minoritario, senda previslvel uma even
tual interferencia na imagem publica do processo. A primeira reportagem de 
Felicia Cabrita foi conhecida a 23 de Novembro de 2002 e logo cinco dias 
depois a direc,ao editorial do jornal Publico se pronunciava sobre '0 lugar 

I 
dos media e 0 lugar da justi,a'14. No texto, a direc,ao dizia que 'os media 
nao podem ser urn circo romano. Nem realizar julgamerltos sumarios.' E cri
ticava 0 linchamento publico de um dos acusados do processo. Uma semana 
depois da reportagem que desencadeou a mediatiza,ao do caso, 0 semanario 
Expresso publicava tambem uma nota editorial reconhecendo que 0 pesadelo 
da Casa Pia se tornau 'urn grande fenomeno mediatico'15. Tecendo uma critica 
aos excessos televisivos, a direcc;ao do semanario admitia, parem, que nenhum 
meio escapou a tentac;ao de explorar 0 fen6meno ao maximo. Na imprensa, na 
radio e na televisao 'nem sempre se respeitaram os limites'. 
Dezembro de 2002 foi, para todos os efeitos, 0 mes de maior exposi,ao publica 
dos jornalistas. Quase diariamente, artigos de opiniao e colunas de analise 
questionaram 0 papel dos jornalistas e os limites do jornalismo, bem como a 
rela,ao entre os media e a justi,a. Essa era, alias, uma das criticas de Maria 
Elisa, no Didrio de Noticias, que alertava para 0 facto de 'os media, no seu 
desejo de informar' terem 'confundido a sua missao com a da justic;a'16. No 
mesmo dia e no mesmo jornal, Francisco Azevedo e Silva admitia que 'a denun
cia e a indignac;ao, transmitidas atraves da palavra ou da imagem', naD daD 
aos jornalistas '0 direito de violar a privacidade das vitimas ou de estigmatizar 
crianc;as e adolescentes, criando urn Dutro tipo de vitimasn? Numa sfntese pre
liminar das primeiras manifesta,6es relativamente aD trabalho dos jornalistas, 
poderiamos repetir, com Francisco Jose Viegas1B , que se manifestaram sabre a 
conduta dos jornalistas tres tipos de opinioes: 'os que pensam que a imprensa 
fez 0 seu trahalho; as que pensam que a imprensa exagerou, cometeu erros, 
cedeu a tenta,ao de se escandalizar; finalmente os que acham que a imprensa 
devia ter sido mais morigerada e sensata - naD se escandalizando'. 

14 '0 lugar dos media e 0 lugar da justi\a', Editorial do Pllblico de 28 de Novembro de 2002. 
15 'A tragedia como espectacu!o', nota editorial do ExpressQ de 30 de Novembro de 2002. 
16 'A pedofilia e os media', Maria Elisa, in Diario de Noticias de 1 de Dezembro de 2002. 
17 'Indigna~oes', Francisco Azevedo e Silva, in Diario de Noticias de 1 de Dezembro de 2002. 
18 'Sociedade de cavalheiros', Francisco Jose Viegas in Jornal de Noticias, 12 de Dezembro de 2002. 
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de Novembro de 2002. 
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1 de Dezembro de 2002. 
cias, 12 de Dezembro de 2002. 

No entanto, apesar de como disse Joiio Amaral, no Expresso19
, se esperar que a 

primeira palavra dirigida aos 6rgiios de comunica~iio social nunca fosse uma pala
vra de reprimenda, mas antes uma palavra de louvor, a verdade e que a cobertura 
jornalfstica do processo Casa Pia tern sido, na opiniao ora expressa ora implfcita, 
'mais urn momento alto de degrada~iio do especticulo medi<itico'2o. Sendo certo 
que, 'se nao fasse a comunica<;ao social, ainda 0 caso se arrasl:aria pelos silencios 
que sobre ele pesaram durante tantos anos', e que 'foi 0 poder dos 'media' que 
mostrou a grosseira negligencia com que foi encarada esta si{ua<;ad21 , 0 balan<;o 
entre as aprecia~oes de aplauso e as de reprova~iio e daramente desequilibrado, 
pendendo para as desaprova~oes 0 maior numero de juizos manifestados publi
camente sobre 0 desempenho profissional dos jornalistas .. 
As palavras 'abuso' e 'exagero' sao, neste eontexto, usadas I';om frequencia logo 
nos primeiros dias da mediatiza~iio da investiga~iio. JUlio M~chado Vaz22

, por 
exemplo, uma semana depois do desabrochar do escandalo refere-se a 'exa
geros que privilegiam 0 aeess6rio em detrirnento do essenciaf'23 e a urn 'delirio 
exibicionista, disfar<;ado de «irnperativo etieo de inforrnar»'. Ainda no que se 
refere a abusos e exageros, no mesmo artigo, Julio Machado Vaz sustenta que 
'0 direito - e a obriga~iio! - de mostrar niio justificam a explora<;iio da dolo
rosa memoria de pessoas, a repeti~iio ad nauseam de determinadas imagens e 
vocabulos, a insistencia na busca do pormenor escabroso que nada acrescenta 
aD ja dito, a transforma~iio de noticiarios em meros peoes das estrategias de 
contraprograma~iio, 0 quase completo desinteresse por uma abordagem mais 
reflectida dos temas'. Por seu lado, Alfredo Barroso considerou, em materia 
de abusos, que 'ao abuso ffsieo se aereseenta 0 abuso rnediatieo, sern qualquer 
respeito pelo sofrimento e pela fragilidade de vitimas indefesas'24, 
Niio se reportando a abusos em concreto, Jose Pacheco Pereira tambem se 
mostrou, desde 0 inicio, ceptico em rela~iio aD papel desempenhado pelos jor
nalistas. Na edi~iio de 16 de Fevereiro de 2003 do programa 'Flashback' da 
TSF, 0 ex-deputado europeu criticava dura mente 0 trabalho dos jornalistas no 
inicio da cobertura do processo, defendendo que, da mesma forma que hi sis
temas de controlo de qualidade alimentar, tam bern deveria haver urn sistema 
mais eficaz de controlo da qualidade da informa~iio produzida pela comuni
ca<;ao social. Quanto a inten~5es e 'expedi~5es missionarias' eventualrnente 
empreendidas pelos jornalistas em nome da verdade e da investiga~iio, ja no 
final do ana anterior, Pacheco Pereira dizia niio acreditar 'urn atomo em qual
quer inten~iio altruista no seu [do esciindalo Casa Pia] tratamento comunica-

19 'A for!y3 dos media', Joao Amaral in Expresso. 
20 'A caminho do Terceiro Mundo', Jose Pacheco Pereira, in Pliblico de 5 de Dezembro de 2002. 
21 'A for!ya dos media', Joao Amaral in Expresso. 
U 'Lixofilia',Jtilio Machado Vaz in Jornal de Noticias de 4 de Dezembro de 2002. 
n A mesma ideia de confusao entre 0 essencial e 0 acess6rio foi defend ida por Paulo Cunha e Sa, num artigo 
intitulado'O factor media' (no Didrio de Noticias de 26 de Outubro de 2003), em que sustenta que '0 factor 
media vive da amplifica!yao do acess6rio e da desvaloriza!yao do essencial', 
14 'Em directo da latrina', Alfredo Barroso, in jomal Expresso, 
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ciona1'25, No mesmo artigo, 0 politico dizia mesmo -que 'hoje nao e 0 poder 
politico 0 principal mecanismo de impunidade dos poderes e dos criminosos 
- e a comunica~ao social e os seus metodos', 
Embora muitas tenham sido as critic as, nomeadamente no que concerne 
a alguma confusao entre as fun~6es da justi~a e as da comunica~ao social 
(Mario Mesquita, por exemplo, defendeu que 'os julgament<'j,s no pequeno ecra 
ou nas paginas dos jornais nao podem substituir as investiga~oes judiciarias e, 
muito menos, os tribunais'26), nem s6 de observa~6es negatlvas se fez a analise 
ao trabalho e ao papel dos jornalistas. Repudiando a ideia de se criar constran
gimentos a liberdade de imprensa, Alberto Gon~alves, por exemplo, amparou 
a tese de que, 'por muitos inconvenientes que provoqu~, uma imprensa livre 
e ocasionalmente «s6rdida» emil vezes preferfvel a Ulna imprensa ordeira e 
muda'''. Mais firme ainda, Manuel Villaverde Cabral gar;mtiu mesmo que 'a 
unica instituir;ao que funcionou foi a comunicar;ao social', Qendizendo-a por, 
por uma vez, ter rompido 'a conspira~ao do silencio'28, 'I 

Nao obstante alguns destes elogios, na maioria timidos, foi sobretudo de 
observa~6es contestatarias e de reprimenda que se fez a avalia~ao do trabalho 
dos jornalistas a partir do momenta em que 0 ins6lito epis6dio das 'cassetes 
roubadas' agravou 0 descredito da comunica~ao social em materia de rela
,6es com a Justi,a. Apelidado de 'polemica de Verao' par Joao Marcelino, na 
altura director do Correia da Manhii, 0 roubo das cassetes inspirou inumeras 
considera~6es etico-deontol6gicas que, no conjunto, configuram urn apelo a 
uma mais rigorosa regula~ao da actividade dos profissionais da informa~ao. 
A condena~ao da grava~ao de modo ilfcito foi praticamente unanime". De 
colegas da profissao a magistrados, todos os que se pronunciaram desaprova
ram a conduta de Octavio Lopes. 0 proprio reporter, na carta que enviou aos 
6rgaas de comunica~ao, proibindo a publica~ao do seu trabalho, admitia que 
o suporte era de 'proveniencia criminosa'. Joao Marcelino, no editorial que 
assinava no dia 8 de Agosto30 , sugeria que a publica~ao ou nao do conteudo 
das cassetes seria 'urn teste individual a classe, ao respeito dos jornalistas uns 
pelos outros e pela salvaguarda das respectivas fontes'. Assim colocados a 
prova, os directores de informar;ao manifestavam-se, na generalidade, con
tra 0 usa de grava~6es nao autorizadas31 , Caceres Monteiro dizia ao jornal 
Publico ser 'absolutamente inaceitavel fazer gravar;oes sem que isso seja acer
tado com a pessoa com quem se esta a conversar. Permitir que essas grava~6es 

H 'A caminho do Terceiro Mundo', Jose Pacheco Pereira, in Pliblieo de 5 de Dezembro de 2002. 
26 'Quem nao salta e ... ped6filo', Mario Mesquita, in Pt/hlico de 8 de Dezembro de 2002. 
27 'Liberdade a mais', Alberto Gon(6alves, in Correio da Mallha de 6 de Dezembro de 2002. 
28 'No rei no da impunidade', Manuel Villaverde Cabral, in Didrio de Noticias de 6 de Dezembro de 2002. 
29 Apenas 6scar Mascarenhas salvaguardou que a grava(6ao po de ter alguma legitimidade se estiverem em 
causa 0 interesse publico e a seguran(6a do jornalista. 
30 'Urn crime de objectivo claro', Joao Marcelino, editorial do Correio da Mallhii de 8 de Agosto de 2004. 
31 'Directores de informa(6ao contra uso de grava~oes nao autorizadas' (Catia Candeias e Clara Raimundo), 
in PllhUeo de 13 de Agosto de 2004. 
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vao a mao de terceiros e', para 0 director da revista Vistio, 'ainda mais grave'. 
Por seu lado, Jose Ant6nio Saraiva, na epoca director do semanario Expresso 
considerava gravissimo que algum jornal publicasse 'material obtido de forma 
ilicita'. Jose Gomes Ferreira, subdirector da SIC, revelava que, a optar-se pela 
publica~ao, se estaria 'a violar 0 sigilo do jornalista, 0 direito a protec~iio 
das fontes e a ser conivente com crimes de viola~ao do ~egredo de justi~a e de 
roubo de informa~ao'. Apenas Jose Rocha Vieira, dire~tor da revista Focus", 
dizia crer que a divulga~ao das conversas permitiria 'demonstrar que as viola
~6es do segredo de justi~a come~am antes dos jornalistas'. 
o certo e que 0 semanario Independente desafiou todos os limites e acabou 
por publicar a transcri~iio de parte do conteudo das.cassetes. Joao Marcelino, 
director do 'jornalista roubado' nao tardou em classific.ar a publica~ao de 'acto 
nojento do ponto de vista etico e deontol6gico da profissiio'33. Por seu lado, 
Octavio Lopes acusou a directora daquele semanario dq. ter pactuado com os 
bandidos34• 

Estrela Serrano, citada pelo Didrio de Noticias", considerava, ainda antes da 
transcri~ao do Independente, estar-se perante a discussao de 'tres coisas ao 
mesmo tempo: a ilegalidade das grava~6es, a questao das fontes e 0 conteudo das 
grava~6es'. Abrangendo mais do que estas 'tres coisas', Vital Moreira tocava, na 
coluna que semanalmente assina no jornal Publico36 , naquele que aventamos ser 
o debate central para 0 jornalismo depois do processo de pedofilia: a exigencia 
de 'mecanismos de autodisciplina profissional'. Considerando 0 'triste estado 
da deontologia do jornalismo em Portugal', 0 jurista considerou estar de novo 
em causa 'a falta de instrumentos de responsabiliza~ao e de puni~ao dos ilicitos 
disciplinares dos jornalistas"'. 

A severidade do Provedor dos Leitores 

Criada para mediar as rela~6es entre 0 jornal e 0 seu publico, a figura do 
Provedor dos Leitores tem na base da sua funda~ao uma inten~iio de ser, 
de algum modo, um desses 'mecanismos de autodisciplina profissional'. 
Particularmente incisiva, Estrela Serrano, que OCUPOU 0 cargo no Diario de 
Noticias ate ao inicio de 2004, foi das mais insistentes na critica ao tipo de 
jornalismo exer<:ido na cobertura do caso Casa Pia. Segura de que '0 lugar do 

.n A revista Focus fai 0 primeiro orgaa de informar;ao a receber uma providencia cautelar, que proibia a publi
car;ao de qualquer natfcia relativa as cassetes e ao seu proprietario. 
33 '0 Independente de Serra Lopes', Joao Marcelino, Editorial do Correio da Mallhii de 14 de Agosto de 
2004. 
34 'Pactuou com as bandidos', Octavia Lopes, in Correio da Mallhii de 14 de Agosto de 2004. 
.lS 'Quando a anonimato fixa a agenda', Miguel Gaspar, in Didrio de Noticias de 10 de Agosto de 2004. 
36 '0 jornalista, 0 policia e 0 procurador', Vital Moreira, in Pliblico de 17 de Agosto de 2004. 
37 Esta foi tamhem a opiniao que a proprio expressou na edir;ao de 9 de Agosto de 2004 do programa 'Clube 
de Jarnalistas' da 2:, dedicado ao tema das 'cassetes roubadas'. 
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jornalismo e 0 da procura da verdade', a professora de jornalismo foi, por isso, 
firme a garantir que 'a liberdade de imprensa e 0 dever de informar nao auto
rizam tudo', senda que '0 uso de depoimentos e imagens nao essenciais a COffi

preensao da informa<;ao e urn uso irresponsavel da liberdade de imprensa'''. 
Apesar de reconhecer que 'uma das fun<;6es mais nobres do jprnalismo e fazer 
funcionar a democracia', a ex-Provedora dos Leitores naD p'oupou criticas a 
actua<;ao dos jornalistas. Na primeira coluna que dedicou aOfaso de pedofilia, 
sugeria que '0 horror se transferiu da Casa Pia para as eeras da televisao e, em 
alguns casos, para as paginas dos jornais. A agressao de que sao vitimas, desde 
hi 20 anos, crian<;as indefesas repete-se agora como alimento de audiencias'. 
Denunciando a 'avalanche de testemunhos, repetidos ate a exaustao', tambem 
a Provedora se pronunciou sabre a confusao entre 0 essencial e 0 acessorio e 
alertou para 0 risco de este tipo de jornalismo 'se tornar pasto de interesses 
alheios ao dever de informar'. Para Estrela Serrano, ao born j(j>rnalismo 'basta 
urn trabalho atento e vigilante, feito de born senso e serenidade'. Recorrendo, 
com frequencia, ao exemplo da cobertura jornalistica do caso Casa Pia, Estrela 
Serrano questionou, inumeras vezes, durante 0 ultimo ano e meio do exerdcio 
da fun<;ao de Provedora, 0 jornalismo e as suas regras. Em Setembro de 2003, 
voltou a pronunciar-se sabre as metodos usados por jornalistas, criticando a 
pnitica generalizada de noticias com uma unica fante e 0 usa sistematico de 
fontes nao identificadas39 • Nomesmo mes, Estrela Serrano admitia ainda que 
as regras do jornalismo foram demasiadas vezes ignoradas na cobertura do 
processo Casa Pia e afirmava que nao e fun~ao do jornalismo 'constituir-se 
como for~a de pressao sobre institui~6es ou pessoas'40. 
Num texto em que apontava os desafios para 0 ana de 2004, Estrela Serrano 
referiu-se nova mente a mediatiza~ao do processo Casa Pia, considerando que 
ele 'espelha 0 «caos informativo)) que caracteriza as sociedades democratic as 
dos nossos dias'41. Tra~ando urn cenario indiscutivelmente pessimista, a ex
-Provedora garantia que 'sao escassas as possibilidades de os cidadaos virem a 
ser informados com rigor sobre os factos ocorridos', embora, em seu entender, 
fosse importante 'que os media ajudassem os portugueses a conhecer ° que, 
na realidade, se passou na Casa Pia e tambem a conhecer os interesses que se 
escondem por detras da manipula<;ao da informa<;ao que envolve este caso'. 
Por seu lado, dois Provedores dos Leitores, em fun<;6es apenas desde 0 ini
cio de 2004, tecer.m ja tambem algumas considera<;6es acerca da cobertura 
media tic a do processo de pedofilia. Poucos dias depois da abertura da fase de 
instru~ao do processo, Manuel Pinto recuperava uma preocupa~ao constante 

l8 '0 lugar do jornalismo', Coluna da Provedora dos Leitores do Diario de Not/das, 2 de Dezembro de 
2002. 
39 '0 jornalismo em questao', Coluna da Provedora dos Leitores do Diario de Not/cias, 8 de Setembro de 
2003. 
40 'Uma subtil pressao', Coluna da Provedora dos Leitores do Diario de Noticias, 22 de Setembro de 2003. 
41 'Desafios para 2004', Estrela Serrano, in Diario de Noticias de Dezembro de 2003. 
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nas interven<;6es de Estrela Serrano, alertando, na coluna que assina no Jorna! 
de Noticias na qualidade de Provedor, para 0 'cuidado a ter na rela<;ao com as 
fontes informativas e no tratamento jornalistico das informa<;6es veiculadas 
por essas mesmas fontes'''. Considerando a quase obrigatoriedade de publi
car diariamente informa~ao sobre 0 processo, Manuel Pinto r"econhecia, neste 
texto, que 'a materia e complexa, mexe com valores que su~tentam a socie~ 
dade, implica pessoas de grande visibilidade e poder de influ@ncia, pelo que e 
ficil cair na 16gica do folhetim'. I. 
No dia seguinte, tambi'm 0 Provedor dos Leitores do jornal 'Publico' se pro
nunciava sobre 0 paradigmatico 'caso Casa Pia'. Referindo-se as virtudes da 
mediatiza,ao do processo, Joaquim Furtado considerava que 'os meritos jor
nalisticos da revela~ao sobrelevam, sem os apagar, os err~s entretanto come~ 
tidos que, contudo nao podem ser atribuidos por igual a u,ma Comunica,ao 
Social que e desigual'43. Ainda assim, salvaguardava que 'os ,acontecimentos 
recentes mostraram como nem sempre foi devidamente obse~\rado 0 respeito 
pelos direitos em presen<;a, desde a insuficiente protec,ao da identidade de 
crian,as ( ... ) ate a exposi,ao publica de nomes que nem sequer constam de 
processos judiciais'. 

A singularidade da televisiio 

Desdobrada em espectaculo", a crise da Casa Pia alastrou-se aos media, atin
gindo-os com agressivos tons de condena<;ao. Especialmente criticada, a tele
visao foi alvo das piores criticas. Eduardo Cintra Torres nao poupou palavras. 
Segundo ele45, 'a TV exagerou nos comentarios desnecessarios' e 'na incrivel 
repeti,ao de reportagens'. 'A TV exagerou em nao precaver a linguagem' e 
na noveliza,iio. Pior que tudo isto, 'a TV aproximou-se de urn julgamento 
popular'. JaAlfredo Barroso dizia que 'a televisiio promove 0 exibicionismo 
de alguns «protagonistas» e explora 0 voyeurismo e os baixos instintos da 
turbamulta, com grande c6pia de pormenores indecentes e escabrosos'46. 
Na verdade, possuindo '0 condao de funcionar no duplo registo da satisfa,ao 
voyeurista e do fomento da indigna,iio"I7, a televisiio foi 0 meio de comunica,iio 
mais exposto as severas criticas publicadas nos jomais. Num texto intitulado 

42 'Uma atenc;ao redobrada a cobertura do 'caso Casa Pia", Manuel Pinto, in coluna do Provedor dos Leitores 
do lornal de Noticias de 6 de Mar~o de 2004. 
43 'Inocente ate que .. .', Joaquim Furtado, coluna do Provedor dos Leitores do jornal Ptiblico de 7 de Marr;o 
de 2004. 
44 Assim a classificou Mario Mesquita num artigo intitulado '0 'ballet' cinzento da democracia', in jornal 
Ptiblico de 8 de Junho de 2003. 
45 'Excessos da TV ou receios do poder?', Eduardo Cintra Torres in jomal P,ibfico de 3 de Dezembro de 
2002. 
46 'Em directo da larrina', Alfredo Barroso, in jomal Expresso. 
47 'Esre artigo nlio e sobre a Casa Pia', Mario Mesquita in jornal Pfiblico de 1 de Dezembro de 2002. 
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'A usurpa~ao televisiva', Artur Costa considerava que 'as televis6es devassam, 
de uma forma escandalosa, para nao dizer violenta, 0 que de mais intimo e 
que, por isso, mais refractario deveria ser a uma intromissao das camaras'48. 
Embora muito pouco se tenha dito nas televisoes a prop6sito do tipo de cober
tura empreendida pelos jornalistas no processo de pedofilia, 0 certo e que os 
maiores 'pedregulbos' foram mesmo arremessados as esta,oes de teleVjsao. Pela 
sua natureza propicia a euforias e disforias, a televisao suportou no a~bito das 
praticas metajornalfsticas associadas ao caso Casa Pia, a mais vexat&~ja crftica 
de fomento do espectaculo e de aproxima,ao ao julgamento popular. 
Se, por urn lado, e verdade que as televisoes ignoraram 0 debate sobre 0 tra
balho desenvolvido pelos jornalistas, por outro, tam bern 0 e que a radio, 
neste caso a TSF em particular, nao se escusou a abordar a discus~ao no seu 
espa,o de antena, tendo-lhe dedicado uma emissao do programa, 'F6rum'''. 
Especialmente aberto a participa,ao do ouvinte comum, 0 programa ,exaltou, 
de novo, a critica dirigida em especial it televisao. Diana Andringa,"interve
niente convidada no programa, constatava estar a ser violada a etica profis
sional, 0 born senso e 0 born gosto, admitindo haver tambem uma grande 
pressao sobre os jornalistas por parte das ehefias das empresas, nomeada
mente para que, em termos de audiencias, 'cada televisao bata 0 canal concor
rente'. Reportando-se as viola,6es deontologicas, Diana Andringa apontava 
'viola~6es ao c6digo deontol6gico em varios aspectos, no rigor e na exactidao, 
na utiliza,ao das fontes, na presun,ao de inoceneia, na viola,ao da privaci
dade e ate nas condi,6es de serenidade para a recolha de informa,ao'. Porem, 
insistindo na pressao a que os jornalistas estao sujeitos por quest6es comer
ciais, a jornalista dizia entender que '0 que aconteceu foi a transforma~ao em 
espectaculo de uma coisa que devia ser informa~ao rigorosa, limpa e serena'. 
o facto de a informa,ao ser vista como mercadoria e, na opiniao de Diana 
Andringa, a maior exigencia sobre osjornalistas que parecem estar 'obrigados 
a ter resultados'. F0r~ados a directos, no caso Casa Pia, os jornalistas passa
ram 'longuissimos minutos a tentar encher 0 vazio, apenas porque era previsto 
que lhes garantisse audiencia' para urn noticiario. 

o acto de contri~iio de her6is frilgeis da modernidade 

Apelidado de 'jornalismo de sarjeta', 0 jornalismo portugues teni sido poueas 
vezes na hist6ria das ultimas decadas tao humilhado. Rebaixados pela confu
sao que todos dizem ter sido gerada entre 0 acess6rio e 0 essencial, as jornalis-

48 'A usurpa\ao televisiva', Artur Costa in Jornal de Noticias de 18 de Setembro de 2003. 
49 Forum TSF de 10 de Maio de 2004: 'Como avalia 0 papel da comunica~ao social na cobertura jornaHstica 
do processo Casa Pia?' - programa conduzido por Manuel Acacio, onde intervieram, entre outros, Manuel 
Pinto (Provedor dos leitores do IN) e Estrela Serrano (ex-Provedora dos Leitores do DN). 
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tas foram, tambem, acusados de sobrepor 0 interesse comercial de maximizar 
audiencias ao desejo de justi,a, bern como de desprestigiarern a fun,ao inves
tigadora do seu trabalho. Muitas foram, na verdade, as questaes levantadas 
ao longo de inumeros textos jornalisticos que tiveram 0 proprio jornalismo 
como objecto. Serao os jornalistas portugueses suficientemente formados 
para investigar urn processo com a dimensao do da Casa Pia? E legftima que 
as jomalistas se sobrepanham as autaridades au investiguem paralelamente 
assuntos judiciais para paderern falar do que est aria protegida p~la segredo 
de justi,a? Que valor tern os depoirnentos de fontes an6nimas abusivamente 
citados e exibidos? 0 segredo profissional a que os jornalistas tern direito (em 
nome da protec,ao das fontes de informa,ao) tern ou nao limites? Deve au nao 
irnpor-se limites ii liberdade de imprensa? Como devem ser as rela,aes entre 0 

jornalismo e a justi,a? Que regula,ao/vigilancia deve ser feita aos.jornalistas l 

Ordem? Sindicato? Entidade independente? 
Urn imperativo, peIo menos, ficou claro para 0 jornalismo e os jorn'alistas no 
decurso do processo: a exigencia de regula,ao. Alguns esfor,os de auto-ava
lia,ao foram-se tornando evidentes, deles resultando 0 debate acerca das con
dutas dos profissionais e do papel desempenhado pelas institui,aes mediaticas 
de informa,ao. 

A conturbada rela9iio entre Justi9a 8 Comunica9iio Social 

o primeiro de todos os debates na analise a cobertura jornalfstica do processo 
Cas a Pia foi, como talvez nao pudesse deixar de ser, 0 da rela,ao entre a Justi,a 
e os jornalistas. A hist6ria recente do jornalismo portugues esta cheia de casas 
semelhantes que geraram equivalentes discussaes. 0 caso Melancia, em que 
o ex-govemador de Macau Carlos Melancia era acusado de carrup,ao pas
siva, foi considerado como 'urn rebuc;ado politico e mediatico'50. 0 caso Padre 
Frederico, que se reportava a condenac;ao a 13 anos de prisao de urn sacerdote 
brasileiro em fun,6es na ilha da Madeira pelo homicidio de urn jovem e pela 
pratica de homossexualidade tentada com urn menor, foi mais urn exemplo do 
papel desempenhado pela comunica,ao social na divulga,ao de urn processo 
que terminou, anos mais tarde, com a fuga do sacerdote para 0 Brasil. 
Com ainda maior impacto. mediatico, 0 caso Leonor Beleza foi, na ultima 
decada e antes do processo de pedofilia na Casa Pia, provavelmente urn dos 
casos de mais nitida friq:ao entre as jornalistas e a justi~a. Paradigmatico em 
questao de fugas do segredo de justi,a, 0 processo dos hemofilicos contami
nados com 0 virus HIV, envolvendo a ex-ministra da Saude Leonor Beleza, foi 
urn dos expoentes maximos da condena,ao de uma figura publica no espa,o 

50 Dossier 'Os media e a imprensa', in Diorio de Notfcias de 20 de Janeiro de 2002. 
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mediatico. Outro exemplo dos antagonismos evidenciados no relacionamento 
entre a Justi<;a e a Imprensa foi 0 caso das FP-25. Arrastado pelos tribuna is 
durante quase duas decadas, 0 processo foi dos mais mediaticos de Portugal. 
Mais recentemente, 0 caso Moderna, envolvendo varias personalidades da vida 
social e politica do pais, nao deixou esquecer as dificuldades de entendimento 
entre a necessidade de proteger informa<;ao relativa a proces$'os em curso e 0 

imperativo de divulgar informa<;ao supostamente de interesse' publico. 
Invocada de novo a prop6sito do escandalo de pedofilia, a rela~ao entre a justi<;a 
e os media evidenciou, ao longo da mediatiza<;ao do processo, 'a incapacidade 
dos operadores judiciarios para adequarem 0 exercicio das suas competencias 
a dinamica de funcionamento dos media, nomeadamente, para evitarem que 
a previsivel viola<;ao do segredo de justi<;a atinja a houra de pessoas e a credi
bilidade da pr6pria justi<;a e do jornalismo'51. Mas. se esta ¢ pelo menos uma 
das li<;6es a tirar do esfor<;o de auto-reflexao dos jornalistas, ,outras quest5es 
ficam, neste debate, sem resposta. Esta ou nao 0 jornalista a Violar 0 segredo 
de justi<;a quando divulga informa<;5es que lhe foram fornecidas por fontes sem 
escrupulos, cujo objectivo e defender interesses privados, e nao servir 0 inte
resse publico? Alguns criticos atalharam que os jornalistas tem 0 dever de gerir 
com born senso as informac;oes a que tern acesso, ponderando a pertinencia da 
divulga<;iio de todo 0 material de que sao detentores. Outros, porem, atribui
ram a responsabilidade de respeito pelo segredo de justi<;a as fontes oficiais e 
nao aos jornalistas enquanto mediadores entre a informa<;ao e 0 publico. 
Particularmente discutida no apogeu da crise mediatica, quando a opiniao 
publica tomou conhecimento da existencia de grava<;5es ilicitas com fontes que 
queriam manter 0 anonimato, a questao do segredo de justi<;a e dos limites que 
coloca a ansia de informar tornou-se a 'pedra-de-toque' da avalia<;ao publica. 
A distribui<;ao de c6pias das cassetes do jornalista Octavio Lopes sobrevalori
zou 0 dilema de saber qual dos imperativos se imp6e: 0 de 'guardar' 0 segredo 
de justi<;a (que aqueles que a ele estavam obrigados nao cumpriram) ou 0 de 
informar acerca do que e de interesse publico?'l 0 director do jornal Publico, 
Jose Manuel Fernandes", admitia que 'ha situa<;6es em que os jornais enten
dem que devem pisar 0 risco. Sao situac;oes-lirnite'. No entanto, a revelacrao 
das conversas ilicitamente guardadas, apesar de tratarem de informa<;6es que 
violam 0 segredo de Justi<;a de um dos casos mais mediaticos em Portugal, 
nao e, para aquele jornalista, uma situacrao-limite. Outros, porem, como Joao 
Candido da Silva" 'ou Jose Rocha Vieira", admitiram que a divulga<;ao do 

51 'Desafios para 2004', Estrela Serrano, in Diario de Noticias de Dezembro de 2003. 
52 Luis Delgado defendia no Diario de Noticias de 11 de Agosto de 2004 que a publica~ao do conteudo se 
tinha tornado ineviravel porque a demissao de Adelino Salvado provava que se tinha passado a aplicar 0 

direito constitucional de 'informar e de sec informado sem impedimentos'. 
H Gtado flum trabalho do proprio jornal Ptlblico de 13 de Agosto de 2004: 'Directores de Informa~ao contra 
uso de grava~oes nao autorizadas'. 
54 'A primeira pedca', Joao Candido da Silva, in pl/blico de 14 de Agosto de 2004. 
55 Tambem citado pdo Publico de 13 de Agosto de 2004. 
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material roubado permitiria, no minimo, saber afinal quem viola 0 segredo 
de justi,a ou provar que esta viola,ao e anterior aos jornalistas. Finalmente, 
comentando 0 caso no 'Jornal Nacional' da TVI no dia 8 de Agosto, Marcelo 
Rebelo de Sousa discordava da divulga,ao do conteudo das conversas, 'visto 
que 0 interesse publico de noticiar uma certa realidade, nao implica que se 
difunda toda a realidade'. I· 

! 

i 
Fontes de informa~iio 

Embora 0 Codigo Deontologico dos Jornalistas Portugueses estabele,a, a 
semelhan,a do que fundava a Declara,ao de Muniqiie, aprovada em 1971, 
que '0 jornalista nao cleve revelar, mesmo em juizo, as suas fontes confiden
dais de informac;ao, nem desrespeitar os compromissos ~ssumidos, excepto se 
o tentarem usar para canalizar informa~oes falsas', 0 certb e que a protec~ao 
das fontes de informa,ao foi tambem urn dos temas mais problematizados 
na discussao sobre a cobertura medhitica do processo Casa Pia. No entanto, 
de acordo com Estrela Serrano, '0 respeito pela confidencialidade das fontes 
levanta ( ... )questoes delicadas, entre as quais proporcionar ao informador 
a possibilidade de utilizar, em seu proveito, 0 segredo profissional do jorna
lista'''. Na opiniao da ex-Provedora, 'uma fonte pode sentir-se encorajada a 
divulgar informa,oes que van a favor ou contra os interesses de uma pessoa, 
instituic;ao ou causa', 
Os limites a este privilegio do segredo pro fissional tern, tambem, gerado con
troversia. Embora classicamente seja entendido como uma condi,ao funda
mental a procura da verdade, 0 segredo profissional nao deve, de acordo com 
Estrela Serrano, ser invocado 'para obter noticias escandalosas, protegendo 
informa,oes anonimas'. Ora, 0 escandalo de pedofilia na Casa Pia gerou infin
das critic as, justamente pela protec,ao de fontes anonimas que, em testemu
nhos exibidos com oculta,ao da identidade, acusaram algumas das figuras 
ligadas ao processo dos mais sordidos abusos de intimidade. Tambem por isso 
o sigilo profissional dos jornalistas tern sido olhado de vies por varios autores, 
nomeadamente Daniel Cornu que considera, em Jornalismo e Verdade, que 0 

uso abusivo do segredo profissional so revela a inexistencia de etica profissio
nal dos jornalistas. 
Joao Marcelino, agora ex-director do Correia da Manha, aproveitou 0 pre
texto das cassetes roubadas a urn jornalista da sua redac,ao para defender 
que 'preservar estas pessoas [com quem se mantem conversas em off], que 
muitas vezes arriscam a estabilidade dos seus empregos e das suas vidas, e 
urn dever etico e deontologico sagrado para todos os jornalistas dignos desse 

56 'Desafios para 2004', Estrela Serrano, in Didrio de Noticias de Dezembro de 2003. 
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nome'57. Adjacente II protec~ao da identidade de fontes que exigem manter 0 

anonimato, 0 caso do jomalista Octavio Lopes desencadeou duas questoes 
fundamentais: por urn lado, uma discussao acerca da licitude ou nao das gra
va~oes; por outro, a legitimidade ou nao de outros orgaos de comunica~ao 
para revelarem informa~oes prestadas a outro jomalista. Quanto II primeira, 
ja nos referimos antes, a reprova~ao foi quase indiscutivel e 0 'rebate encer
raria por ai, se apenas se soubesse da existencia das gravac;6es. Forem, a dis
tribui~ao de capias e 0 conhecimento de outros jomalistas do~~onteudo das 
cassetes, levantou outras implicacroes, nome ada mente a da eventual invasao 
do sigilo profissional. Numa primeira reac~ao ao roubo, 6scar Mascarenhas 
invocava, na SIC Noticias, no dia 7 de Agosto, 0 numero dois do Artigo 11.° do 
Estatuto do Jomalista para garantir que quem tenha conheciq,ento de registos 
de fontes de informa~ao obtidos por urn jomalista nao as podera divulgar sem 

I 
autoriza~ao escrita do proprio jomalista. Tres dias depois, em editorial, Jose 
Manuel Femandes, comunicava assim a posi~ao do jomal Publi~o: ' ... nao se 
revelam fontes nem se revelam conversas off the record, isto e, conversas com 
fontes que pedem para nao ser citadas. Da mesma forma, entendemos que e 
urn crime de recepta~ao utilizar material roubado e uma irresponsabilidade 
reproduzir conversas cujas datas e contexto desconhecemos'S8. Numa posicrao 
mais institucional, a Sindicato dos Jomalistas anunciou, em comunicado", 
que 'a disseminacrao ou realizacrao de capias, integrais ou parciais, constitui 
uma intoleravel invasao do sigilo profissional do jomalista'. 

Protec9iio das viti mas e presun9iio de inocencia 

Apesar dos sucessivos apelos II conten~ao e ao born senso, os jomalistas foram 
continuamente acusados de, em nome da denuncia e da indigna~ao, viola
rem a privacidade das vitimas, nao cumprindo 0 preceito do proprio Codigo 
Deontologico que estabelece 0 dever do jomalista de 'nao identificar, directa 
ou indirectamente, as vitimas de crimes sexuais e os delinquentes menores de 
idade', assim como 0 de se proibir 'humilhar as pessoas ou perturbar a sua 
dor'. Com testemunhos repetidos ate ao esgotamento e descri~oes rechea
das de pormenores, as reportagens, sobretudo televisivas, sobre os crimes de 
abusa sexual valeram ~ constatacrao de que se 'escarafunchou ate a exaustao 
na intimidade das vitimas e em toda a miseria social'60. Por muito que os 
jornalistas no seu conjunto, enquanto classe, digam abominar os abusos e as 
viola~oes de privacidade das vitimas de crimes que escandalizam a opiniao 

j7 'Urn crime de objectivo daro', Joao Marcelino, editorial do Correia da Manha de 8 de Agosto de 2004. 
5g 'Regresso a Casa Pia', Jose Manuel Fernandes, editorial do jornal Pftblico de 10 de Agosto de 2004. 
59 Noticiado, entre outros, pelo Correia da Manha, de 12 de Agosto de 2004: 'Sindicato contra divulga~ao'. 
60 'Em directo da latrina', Alfredo Barroso in jornal Expresso. 
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publica, 0 cefto e que, com frequencia, a tentac;ao de explorar as depoimen
tos e as informac;5es que detinham foi superior ao prindpio etico, chegando 
mesmo a sobrepor-se-Ihe. 
Menos consensual parece ser a questao da presunc;ao de inocencia, defendida 
no mesmo ponto do Codigo Deontologico. Na verdade, se todos concordam 
que urn arguido nao e ainda culpado, a questao complica-se quando a entu
siasmo au a indigna~ao com que se tratam as informa<;oes acerca de alegados 
criminosos e, muitas vezes, ja por si uma forma de condenac;a6ou absolvi~ao 
publica. Assim aconteceu com a processo de pedofilia e com praticamente 
todos as names envolvidos no escandalo. Apesar de todos as manuais de etica 
e deontologia defenderem a presun~ao de inocencia como urn dever inequivoco 
dos jornalistas, a fronteira entre a informac;ao e a incita~ao_ a urn julgarnento 
com 0 publico e, ainda, urn dos contundentes equivocos do ~cto au efeito de 
informar. 

Limites illiberdade de informal}iio 

Levantada na Assembleia da Republica par Maria Elisa, enquanto deputada 
mas tambem jornalista, a proposta de limita<;ao da liberdade de imprensa foi 
amplamente discutida na margem etico-deontologica da cobertura empreen
dida pelos jomalistas ao escandalo. Defendida pelos utilitaristas (como Jeremy 
Bentham e John Stuart Mill), a liberdade de imprensa foi, desde sempre, con
siderada uma das condi<;oes fundamentais para a exerdcio da fun<;ao primor
dial dos jomalistas, a de vigilancia sabre as poderes legislativo, executivo e 
judicial. No entanto, de cada vez que a actividade da imprensa parece amea
~ar a estrutura de urn destes poderes, volta a ser tema central da polemica a 
discussao acerca dos eventuais limites a liberdade. Estrela Serrano, numa das 
suas colunas no exerdcio dasfun<;oes de Provedora dos Leitores, foi adian
tando ao debate a ideia de que 'a liberdade de imprensa e a dever de informar 
nao autorizam tudo'61. 
Rejeitada par quase todos as sectores da vida publica, a limita~ao da liber
dade de imprensa acabou par ser apenas motivo de discussao breve. Com 
uma historia recente em Portugal, a liberdade de imprensa parece assim ser, 
ainda, uma das conquistas intocaveis da democracia. De uma forma mais ou 
menos consensual, a liberdade do jomalismo e entendida como englobando a 
consciencia plena das consequencias do seu trabalho. Alias, segundo Marc
Fran~ois Bemier, 'nega-las au oculta-Ias nao e urn acto de liberdade; sera tanto 
uma confissao de incompetencia como urn sinal de carencia etica' (Bernier, 
1997:2). Neste sentido, varios foram as que se conformaram com a ideia de 

61 '0 lugar do jornalismo', Estrela Serrano, coluna da Provedora dos Leitores do Diario de Notieias de 2 de 
Dezembro de 2002. 
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que, embora nao podendo ser posta em causa nem caarctada, a liberdade dos 
jomalistas nao e absoluta, estando por isso sujeita a determinados deveres, 
como os da pondera~ao e da modera~ao. 

o poder do jornalismo e 0 principio de imputabilidade 

Na historia dos media, sao imimeras as teorias que fundamentalfn a ideia do 
poder da comunica~ao social. Sao tambem imimeros os casos tratados pelos 
jomalistas que sublinham 0 poder do jomalismo. 0 caso Casa Pia, emblema
tico no espectro medhitico portugues, reanimou 0 reconhecimento da forr;a 
dos media. Mas concomitante deste reconhecimento e tamb~m a exigencia 
de um principio de imputabilidade a que os jomalistas julgavam ser imunes. 

I 
De facto, se 1i~6es houver a colher da experiencia mediatica desteesdndalo, 
uma delas sera naturalmente a no~ao de que 0 jomalismo e os jordlliistas nao 
estao mais isentos do julgamento publico. Deles se espera que respondam pelos 
seus actos, assumindo moralmente a responsabilidade pela liberdade com que 
desempenham 0 seu oHcio perante a comunidade, perante 0 publico e perante 
as suas proprias consciencias (Bemier, 1997:47). A incomparavel multiplica
~ao de textos de critica e analise relativamente ao jomalismo desempenhado 
por ocasiao do escandalo casapiano, porventura sem equivalente por ocasiao 
de outros acontecimentos de projec~ao medi<itica, e, para nos, a prova da sujei
~ao do jomalismo ao escrutinio publico. 
Numa altura em que voltou para a ordem do dia 0 modelo de regula~ao da 
comunica~ao social, 0 esfor~o pela auto-regula~ao afigura-se como a solu~ao 
para 0 problema de legitimidade do jomalismo e dos jomalistas. Infladonada 
por um certo descredito no jomalismo de investiga~ao62, esta crise de legitimi
dade tem ocupado profissionais e academicos com a exigencia de inverter a ma 
impressao causada por condutas eticamente reprovaveis. A urgenda de meca
nismos de auto-regula~ao, comprovada pelos efeitos de coberturas jomalisticas 
como a do processo de pedofilia, tem, par isso, estimulado a pratica metajor
nalistica, isto e, 0 discurso mediatico sobre 0 proprio jomalismo. Colunas de 
analise periodica da actividade jomalistica e a vigiliincia de Proved ores dos 
Leitores tem, na verdade, contribuido para superar a necessidade de uma enti
dade independente de observa~ao e controlo dos jomalistas. 
Mario Mesquita, ex-Prov~dor dos Leitores do Didrio de Noticias, naa se reco
nhece em 0 Jornalismo em Analise como urn 'fiscalizador da etica do jor
nalista', mas admite que compete ao Provedor 'proceder ii. critica regular do 
jomal, com base nas regras eticas e deontologicas do jomalismo e analisar e 
criticar aspectos do funcionamento e do discurso dos media que se possam 

61 Joao Miguel Tavares considerava, no D;ar;o de Notfcias de 24 de Agosto de 2004, num artigo intitulado 'Tres 
notas sobre Agosto' que '0 jornalismo de investiga~ao em Portugal nao passa de urn jornalismo de sedUl;ao'. 
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repercutir nas rela~6es com os respectivos destinatarios' (Mesquita, 1998:10). 
Este metadiscurso, enunciado de forma sistematica por Provedores, mas tam~ 
bern por outros comentadores em torno de casos tao controversos como este, 
demonstra, em ultima aniilise, que os media perceberam a particularidade dos 
acontecimentos a que fazem face e ressentem as dificuldades e os Iimites aos 
quais a pratica jornalistica pode ser confrontada. 0 metadiscll,rso confirma, 
pois, a ideia de que a profissao esta a perceber que problemas se manifestam 
no tratamento da informa~ao e concede, par motivos talvez pbuco explicitos 
ainda, espa~o para a auto-reflexiio (Grevisse, 1999:20-24). 

Cronologia 

11.07.1981 0 Tal & Qual publica uma reportagem motivada pela substitui,ao, 
na semana anterior, do Pravedor da Cas a Pia {o'Comandante Baptista 
Comprido substituiu Peixoto Simoes}, Nesta reportagem, 0 jorna~ 
lista explora os motivos da demissao de Peixoto Simoes, a quem, dias 
antes, os funcionarios da institui~ao tinham apresentado urn dossier 
acerea de irregularidades no funeionamento da easa. 0 relat6rio, que 
falava de 'prostitui~ao maseulina' e 'homossexualidade', referia-se 
a urn funcionario que aliciava jovens para praticas homossexuais. 
o assunto nao teve qualquer eeo nos outros jornais. Morreu com 
aquela reportagem. 

23.09.2002 E apresentada na Policia Judiciaria uma queixa contra Carlos Silvino 
('Bibi'), funcionario da Casa Pia de Lisboa, por abusos sexuais. 

07.11.2002 0 Ministerio Publico emite urn mandado de captura contra Carlos 
Silvino. 

23.11.2002 0 Expresso noticia que centenas de crian~as do sexo masculino da 
Casa Pia de Lisboa---poderao ter side viol ad as nos ultimos anos par 
urn funciomirio da institui~ao. 

25.11.2002 0 ministro da Solidariedade e do Trabalho, Bagao Felix, demite Luis 
Rebelo, provedor da Casa Pia, par declara~6es 'infelizes'. Catalina Pes
tana e a nova Provedora. A PoHcia Judiciaria detem Carlos Silvino, que 
fica em prisao preventiva, por suspeita de abuso sexual de menores. 

26.11.2002 A comunica~iio social divulga, com base no testemunho de uma ex
ainna da Casa Pia, os nomes de Carlos Cruz e do embaixador Jorge 
Ritto como eventuais envolvidos no proeesso. 

28.11.2002 Maria Elisa apresenta na Assembleia da Republica uma proposta de 
limita~ao da liberdade de imprensa, a que se opnseram muitos depu
tados. 

30.11.2002 Francisco Lou~a pede eonten~ao a SIC, relativamente a transmissao 
de urn filme de pornografia infantil (eventualmente com imagens das 
alegadas vitimas do escandalo da Casa Pia). 



12.12.2002 Hugo Mar,al assume a defesa de Carlos Silvino. 07.01.2004 o PSD propoe 

13.01.2003 Manuel Doria Vilar substitui Hugo Mar,al na defesa de Carlos em rela~ao a 

Silvino. 13.01.2004 Os advogados 

01.02.2003 Carlos Cruz, Hugo Mar,al e Ferreira Diniz sao detidos pela PoHcia 
Judiciaria. Carlos Cruz e Ferreira Diniz ficam em prisao preventiva. 
Hugo Mar,al e libertado, gra,as ao pagamento de uma cau,ao de 07.02.2004 , 
dez mil euros. ' 

01.04.2003 Manuel Abrantes, ex-provedor adjunto da Casa Pia, e presQ previ:n- em prisao 

tivamente depois de ter sido interrogado. alarme social. 

17.04.2003 o Diario de Noticias publica uma carta de Carlos Cruz em que 0 16.02.2004 Oito arguidos 

apresentador sustenta que a sua prisao e baseada em testemunhos 18.02.2004 
falsos, mentirosos e nao crediveis. 

06.05.2003 Hugo Mar~al e preSQ preventivamente. 18.03.2004 A jufza Ana 

21.05.2003 Jorge Ritto e preSQ preventivamente, apas interrogat6rio. Silvino ('Bibi'). 0 

21.05.2003 Paulo Pedroso e detido preventivamente. 
do embaixador 

30.05.2003 Herman Jose e constituido arguido. 23.03.2004 AjufzaAna 
08.10.2003 Paulo Pedroso e libertado. ladas pelos 
18.10.2003 Hugo Mar,al e libertado. Legal que 

27.11.2003 Veirios orgaos de comunicar;ao social assinam uma declara~ao de mas,O 

prindpios relativa a cobertura de processos judiciais. A declara~ao rido, Vieira da 

visa evitar que os media e a justi~a cometam excessos no quadro do 02.04.2004 0 embaixador 
processo Casa Pia e de outros julgamentos de interesse publico. 

03.12.2003 o Supremo Tribunal de Justi,a recusa 0 pedido de afastamento do 
juiz Rui Teixeira solicitado pelos advogados de defesa de seis argui- 21.04.2004 
dos do processo. 

05.12.2003 o Tribunal Constitucional da razao a urn recurso do embaixador Jorge 
Ritto, ordenando ao Tribunal da Rela,ao de Lisboa que reformule a 29.04.2004 
anterior decisao sobre 0 interrog~.torio ao diplornata e a utiliza~ao dos 
diarios apreendidos. primeira vez 

29.12.2003 Dez arguidos sao formalmente acusados: Carlos Cruz, Herman Jose, 
Paulo Pedroso, Carlos Silvino ('Bibi'), Jorge Ritto, Hugo Mar,al, 04.05.2004 
Ferreira Diniz, Manuel Abrantes, Francisco Alves e Gertrudes 07.05.2004 

:: ! Nunes. 
~ , i 10.05.2004 

31.12.2003 o juiz Rui Teixeira altera a medida de coac~ao aplicada ao medico 
Joao Ferreira Diniz, qU,e fica em prisao domiciliaria com pulseira 

queixa-crime 
electr6nica. 

o Jornal de Notfcias noticia a anexa~ao aD processo da Casa Pia de 
conversas que 

01.01.2004 de grava~6es 
uma carta anonima em que 0 Presidente da Republica e envolvido no (reproduzido 
esciindalo de pedofilia. ,ao social) seja 

05.01.2004 Jorge Sampaio faz uma comunica~ao ao pais em que ape1a aos jor- 07.08.2004 A cornunica~ao 
nalistas para que fa~am urn esfor~o de conten~ao e reserva para se Lopes ted 
evitar a sistematica viola~ao do segredo de justi~a. ao segredo de 
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07.01.2004 0 PSD propoe alterac;oes a lei que limitem a liberdade de imprensa 
em relac;ao a processos juciiciais em cur so. 

13.01.2004 Os advogados que representam a Casa Pia de Lisboa e as alegadas 
vftimas entregam urn pedido de indemnizac;ao clvel de cinco milh6es 
de euros contra os dez acusados do processo. 

07.02.2004 Apos novo interrogatorio ordenado pelo Tribunal da Relac;ao de 
Lishoa, 0 juiz Rui Teixeira confirma a manutenc;ao de Carlos Cruz 
em prisao preventiva, alegando perigo de perturba<;:ao do inqw§rito e 
alarme social. 

16.02.2004 Oito arguidos pedem a abertura de instruc;iio do proeesso. 

18.02.2004 A instruc;ao do processo e distribuida por sorteio a jufza Ana Teixeira 
e Silva. 

18.03.2004 A jufza Ana Teixeira e Silva ouve 0 ex-funcionario casapiano Carlos 
Silvino ('Bibi'). 0 Tribunal da Relac;iio de Lisboa cia razao a urn reeurso 
do embaixador Jorge Ritto em que este alegava irregularidades na 
forma como 0 processo Casa Pia foi distribufdo ao juiz Rui Teixeira. 

23.03.2004 A jufza Ana Teixeira e Silva cia infeio a audic;iio das testemunhas arro· 
ladas pelos arguidos, entre as quais a per ita do Instituto de Medicina 
Legal que elaborou os 'reiatorios de personalidade' das alegadas v1ti
mas, 0 secretario-geral do PS, Ferro Rodrigues, e 0 porta-voz do par
tido, Vieira da Silva. 

02.04.2004 0 embaixador Jorge Ritto e libertado, fieando obrigado a apresen· 
tar-se semanalmente as autoridades policiais e a nao se ausentar do 
coneelho onde reside (Caseais). 

21.04.2004 Proenc;a de Carvalho abandona a defesa das alegadas vitimas do pro
cesso. A equipa de advogados que representa a Casa Pia e as alegadas 
vftimas passa a ser liderada por Ant6nio Pinto Pereira. 

29.04.2004 'Bibi' e outros seis arguidos (Carlos Cruz, Paulo Pedrosos, Jorge 
Ritto, Ferreira Diniz, Hugo Marc;al e Gertrudes Nunes) estao pela 
primeira vez frente a frente, numa acarea~ao pedida pelo ex-funcio
nario casapiano. 

04.05.2004 Carlos Cruz e libertado fieando em prisao domieiliaria. 

07.05.2004 Manuel Abrantes e libertado, fieando em prisao domiciliaria. 

10.05.2004 Debate instrutorio. 

06.08.2004 0 jornalista do Correio da Manha Octavio Lopes formaliza uma 
queixa-crime peio -facto de the terem sido roubadas cassetes com 
conversas que manteve com fontes ligadas aD processo. Tratando-se 
de grava~oes ilfcitas, 0 jornalista tenta impedir que 0 seu conteudo 
(reproduzido digitalmente e entregue a varios 6rgaos de comunica
C;ao social) seja divulgado. 

07.08.2004 A comunicac;ao social divulga os nomes das fontes com quem Octa,vio 
Lopes ted. mantido contacto, suspeitando-se de eventuais viola~6es 
ao segredo de justic;a. 
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09.08.2004 0 director da Polfcia Judiciaria, Adelino Salvado, urna das fontes 
ouvidas pelo jornalista do Correia da Manha, apresenta demissao. A 
revista Focus e notificada por providencia cautelar que a impede de 
publicar ou referir quaisquer faetos que constem das cassetes. 

13.08.2004 0 jomal Independente publica a transcri,ao de parte das grava-
(foes. t , 

16.08.2004 0 Procurador-Geral da Republica anuncia que a assessora de 
irnprensa Sara Pina (outra das fontes ouvidas por Octa«io Lopes) 
apresentou demissao. ' 

18.08.2004 0 Independente e notificado por providencia cautelar interposta por 
Octavio Lopes, sendo impedido de publicar mais urn trecho de trans
cri~6es. 

19.08.2004 0 Comereio do Porto avan,a com a hip6tese de 0 Correio da Manhii 
I 

ter destrufdo os originais das grav3c;oes rouhadas. 
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