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O JORNALISMO E A PORCARIA
de Vila Nova de Famalicão,
entre 2002 e 2013. Algo que
só pode ser entendido como
um exercício de má-fé para
enganar leitores despre-
venidos.
Em nome da transparência,
faço a minha declaração de
interesses: tive o privilégio de
trabalhar com Armindo Cos-
ta, como diretor de comuni-
cação municipal, até 2012,
quando decidi passar a viver
e trabalhar no Brasil.
A percepção é essencial na
comunicação. E a recepção
de uma mensagem é essen-
cial para a forma como ela é
percepcionada. Os leitores
do CM que não conheçam
Armindo Costa, depois de
terem lido a porcaria da in-
vestigação assinada pelo
“jornalista” António Sérgio
Azenha, terão ficado, certa-
mente, a pensar que o ex-
presidente do Município de
Vila Nova de Famalicão é
mais um dos que enrique-
ceram no exercício de fun-
ções políticas municipais. De
tal forma que até conseguiu
comprar carros de luxo para
coleccionar. Foi essa a per-
cepção com que ficaram os
leitores do CM. Porque, no
essencial, foi essa a men-

sagem que os leitores rece-
beram.
O jornalismo ético, credível e
responsável implica a au-
dição de todas as partes
envolvidas num aconteci-
mento passível de ser trans-
formado em notícia. Fui jor-
nalista do “Público” durante
vários anos, na década de
1990, e aprendi a não publi-
car nenhuma notícia antes de
ouvir todos os interessados,
nem que fosse para con-
firmar que esse interessado
não queria falar. Muitas
vezes, dava a notícia depois
dos outros jornais, mas os
leitores do “Público” tinham a
certeza que o seu jornal que
lhes dava todos os ângulos
de um acontecimento. E, em
jornalismo, a melhor notícia
não é a mais rápida, mas a
mais completa.
Para além de não ter ouvido
Armindo Costa, o “jornalista”
do CM não fez a investigação
que interessava, que seria
apurar por que razões algu-
mas declarações de rendi-
mentos de Armindo Costa
não foram apresentadas no
Tribunal Constitucional (TC)
ao longo dos anos em que
presidiu à autarquia. Terá
sido uma ação deliberada de

Armindo Costa? Ou não?
Indiferente à questão subs-
tantiva, o “jornalista” limitou-
se a escrever com base em
algumas declarações efetiva-
mente apresentadas. Como
havia por lá carros de luxo e
muito dinheiro, o senhor Aze-
nha não precisou de mais
nada para encher uma pá-
gina, embrulhando-a como se
fosse uma investigação jor-
nalística. Porque qualquer
coisa que se escreva sobre
um homem rico, mesmo sen-
do falso ou incompleto, é um
festim para um jornal po-
pularucho.
Num país dominado pela
corrupção e por bancos fa-
lidos por gestões criminosas
pagas com o dinheiro dos
contribuintes, o CM deveria
desinfectar o teclado do com-
putador antes de escrever
sobre pessoas como Armindo
Costa.
Se o senhor Azenha tivesse
investigado como deve ser
iria apurar que Armindo Costa
não roubou enquanto foi pre-
sidente do município, nem
nunca foi “empresário dos
têxteis”, sendo, isso sim, fun-
dador e líder de um grupo de
calçado ortopédico – o grupo
ACO, que fatura milhões de

euros, que exporta para vá-
rios pontos do mundo e que
dá emprego a perto de 1.000
pessoas, contribuindo como
poucos para a riqueza na-
cional.
Na sua empresa-mãe, em
Mogege, há mais de 30 anos
que a ACO tem condições
sociais que são dignas dos
países mais ricos do mundo:
escola infantil gratuita para os
filhos dos trabalhadores, ins-
talações desportivas para
trabalhadores e comunidade,
cantina, etc. Factos até são
conhecidos e elogiados pelos
sindicatos.
Se o “jornalista” Azenha ti-
vesse tirado o rabo da cadei-
ra e tivesse estado em Vila
Nova de Famalicão, poderia
ter investigado tudo isso. E
iria concluir que Armindo
Costa, para além de ter sido
o melhor presidente da his-
tória do município e de ser
um exímio gestor empre-
sarial, já era um homem rico
antes de entrar na política e
não enriqueceu com a políti-
ca, de onde saiu pelo seu
próprio pé com a elegância
de poucos em Portugal. Mas
isso, infelizmente, não dá tí-
tulos de jornais, nem audiên-
cias. O que dá audiências

aos jornais populares são
títulos enganosos. É o caso
do título “Autarca com rendi-
mento escondido oito anos”,
miseravelmente escolhido
pelo CM para abordar os
bens de Armindo Costa –
dando a ideia de que havia
dinheiro em algum cofre es-
condido que só agora foi
tornado público.
Não é a primeira vez que o
CM brinca com a honra e a
seriedade de muitos prota-
gonistas do espaço público.
E muitas das pessoas abusa-
das são completamente ind-
efesas, como aquelas que
morreram num acidente de
avião na Ucrânia e tiveram os
seus cadáveres expostos na
primeira página. Mas num
país onde reina a impuni-
dade, a estratégia parece dar
resultados, pois é o CM quem
lidera as audiências. Caso
contrário, os seus respon-
sáveis já teriam sido presos
ou levado o seu grupo pro-
prietário, a Cofina Media, à
falência, caso as multas para
estes crimes jornalísticos fos-
sem exemplares.
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Para a imprensa lisboeta, os
autarcas são uma espécie de
cancro da despesa pública do
país. De tal modo que o diário
“Correio da Manhã” (CM), por
sinal líder de audiências em
Portugal, até costuma pu-
blicar umas páginas ditas de
“investigação”, intituladas
“Ricos Autarcas”. Foi nesse
contexto que o jornal do gru-
po Cofina, na sua edição de
26 de Julho último, resolveu
lançar a suspeição sobre os
bens patrimoniais de Armindo
Costa, não explicando a sua
origem, mas deixando implí-
cito que esses bens teriam
sido obtidos na sequência do
exercício das funções de pre-
sidente da Câmara Municipal

ACAMPAMENTO REGIONAL
SOB A ÉGIDE

DOS DIREITOS HUMANOS
«ACAMPAR
É A MELHOR
EXPERIÊNCIA
DO GUIDISMO»

O meio-dia aproxima-se e
Ana Meira, Catarina Olivei-
ra, Matilde Martins e Cátia
Silva, com idades entre os
11 e os 14 anos, começam
os preparativos para o al-
moço, por entre palavras de
ordem que quebram o ab-
soluto silêncio da frondosa
mata de uma quinta, em
Outiz, onde se desenrola o
acampamento regional da
Associação de Guias de
Portugal (AGP).
As raparigas estão instala-
das no sub-campo das Ro-
dinhas e fazem parte da pa-
trulha Conquista da Compa-
nhia de VN de Famalicão da
AGP, que foi a que mais
cresceu no último ano em
toda a região, o que talvez
justifica a escolha do con-
celho para a realização do
acampamento que arran-
cou a 2 de Agosto e se pro-
longa até ao próximo dia 9.
«Conhecer novos amigos»,
«conviver com outras
guias», «estar longe de
casa» e partilhar os valores
e o campo com elementos

de outros países, nomeada-
mente do México e da Irlan-
da foram alguns dos aspec-
tos realçados pelas jovens
guias que não se cansam de
demonstrar o ambiente «de
enorme alegria» que ali se
vive, apesar da ausência
das comodidades de casa,
dos telemóveis e das redes
sociais.  «Está a ser uma
boa experiência e os amigos
superam as lacunas. Vale a
pena ser Guia», afirmam,
com segurança a jovens da
patrulha Conquista.
Durante 8 dias, a freguesia
de Outiz, que curiosamente
não tem representatividade
nas Guias de Portugal, é o
epicentro do movimento
guidista da região. O acam-
pamento, sob o mote dos
Direitos Humanos, reúne
400 das 700 guias que
estão filiadas no distrito em
representação de duas
dezenas de companhias.
A estas junta-se uma comi-
tiva de Viana do Castelo e
duas representações inter-
nacionais. A da Irlanda

conta com 12 elementos e
a do México está represen-
tada com cinco guias.
Rebeca Murillo, que orienta
a formação mexicana oriun-
da de Tijuana, Baixa Califór-
nia, considera positivo o
convívio com raparigas de
outros países mas que
partilham dos mesmos
ideais e princípios. «Encon-
tramos aqui a alegria, a
amizade e o companhei-
rismo que o Guidismo pro-
porciona», refere, aos jor-
nalistas, adiantando que as
Guias mexicanas tiveram
que trabalhar para suportar
parte da viagem a Portugal,
«o que também faz parte
da formação», diz.
Por seu lado, Sarah Brown,
afirma que o grupo irlandês
já aprendeu algumas pala-
vras em Português «e o que
devemos ou não fazer» e
fala numa experiência úni-
ca. «Está a ser muito diver-
tido para todos. O tema es-

colhido é importante para
toda a gente e permite que
as crianças possam levar a
mensagem para casa»,
refere, sublinhando o «tem-
po maravilhoso» que en-
controu em Portugal, a con-
trastar com a chuva na Ir-
landa.
Para a comissária regional
da Associação de Guias de
Portugal, Sílvia Oliveira,
acampar é a melhor expe-
riência que o guidismo pro-
porciona. «Sob o mote dos
direitos humanos, inicia-se
uma aventura de oito dias.
Espero que seja uma via-
gem recheada de alegria,
de aventura e desafios, mas
sobretudo de aprendi-
zagem», referiu a anfitriã,
na abertura do acampa-
mento, cerimónia que de-
correu na manhã de segun-
da-feira, com a participação
da comissária executiva na-
cional da AGP, Catarina
Rebelo, do presidente da

Câmara, Paulo Cunha, e do
vereador da Juventude,
Mário Passos, além de ou-
tros autarcas locais e do
arcipreste de Famalicão, P.e
Paulino Carvalho.
Sílvia Oliveira disse que o
acampamento permite
«trabalhar a oportunidade
de sermos guias em toda a
sua essência e também
naquilo que é mais básico,
os direitos humanos».
«Tentamos ir ao encontro
das necessidades das guias
e o tema em conjunto com
o imaginário que encontrá-
mos, a volta ao mundo, re-
sultou numa interessante
união», acrescentou, sa-
lientando que as represen-
tações internacionais são
uma mais-valia pelas dife-
renças culturais. «São rea-
lidades diferentes e tem
sido uma experiência inte-
ressante para todas».
A comissária executiva na-
cional, Catarina Rebelo,

destaca o brio que a região
de Braga colocou nesta or-
ganização. «Que sirva para
mostrar à comunidade o
que é o guidismo e com isso
atrair mais raparigas para
o movimento», referiu, no-
tando que é em pleno cam-
po que «somos verdadeiras
Guias, ultrapassando os de-
safios e fomentando as ami-
zades que levamos para o
resto da vida».
Catarina Rebelo elogia ain-
da o tema do acampamento
e espera que a viagem pelo
mundo imaginário, nestes 8
dias, «nos faça crescer co-
mo guias e como pessoas.
O tema leva-nos a pensar
não só em quem está priva-
do dos direitos humanos,
como ajuda  a reconhecer
e a dar valor àqueles que
desfrutam deles».
O presidente da Câmara
deixou uma palavra de
«simpatia e de felicidade»
pelo acampamento decor-
rer no concelho e fez votos
para que o mesmo «sirva
para aprofundar os valores
e o significado das Guias».
Paulo Cunha salienta o en-
volvimento das Guias na
comunidade de Outiz, ao
participarem nas festas de
Nossa Senhora da Guia. «A
freguesia ganhou nova cor
e dimensão. As guias trou-
xeram uma outra alegria e
isso está patente nas de-
monstrações com que nos
presentearam», disse o au-
tarca, referindo que o
acampamento alertou para
a necessidade de se preser-
var os direitos humanos.
«É um estímulo para que
saibamos lutar e sermos
defensores do que temos e
que outros não têm mas
possam vir a ter», vincou.


