
CONFERÊNCIAS DO CHIADO – 3º CICLO 

 

1ª Conferência em 18 de outubro 2018 

 

Defender a Comunicação Social de qualidade na selva das fake news 
 

É importante recordar algumas ideias retiradas da Conferência de Francisco Pinto 

Balsemão: 

- que a mentira pura e dura sempre foi usada na propaganda elaborada pelos regimes 

ditatoriais, de esquerda ou de direita, de STALINE ou de HITLER a KIM-JONG-UN ou 

ROBERT MUGABE… 

- que o que sempre chamámos meias verdades, e que mais se aproximam do conceito de 

pós-verdade, também não apareceu agora. Eu lembro-me do modo como, diariamente, a 

Censura salazarista e o Exame Prévio marcelista atuavam sobre as notícias, reportagens 

ou entrevistas acerca da Guerra do Ultramar … 

- que mesmo quando se trata de jornalismo profissional de qualidade, houve sempre 

dúvidas e discussões sobre como são descritos, fotografados ou filmados, uma situação 

ou um acontecimento. 

- é importante também recordar que já o velho NIETZSCHE dizia que: “Não há factos, 

apenas há versões”. 

- na democracia do nosso tempo, o poder político parece mais empenhado em dar 

prioridade à segurança do que em proteger a liberdade, incluindo nesta, claro, a liberdade 

de informação. E não é demais insistir que os gigantes da Internet, já possuem, utilizam 

e vendem, e não protegem ou protegem mal, uma informação detalhada sobre o 

comportamento individual de cada um dos respetivos utilizadores. 

- a Internet possibilitou inúmeras plataformas de liberdade de expressão, mas o que daí 

resulta é uma fragmentação e muitas narrativas emocionais que captam muitas pessoas, 

enquanto se verificou a quebra do jornalismo tradicional. 

- os jornais estão a lutar pela sobrevivência…para prenderem os seus leitores online e 

aumentarem as receitas publicitárias. 

- a tarefa em democracia é ajudar a comunicação social a restabelecer o entendimento de 

que contar uma história com factos verdadeiros é importante. 

- ser capaz de levar a sua versão até às câmaras de eco da Internet, para que as pessoas 

prestem atenção. Esse é o desafio do atual jornalismo ( TIMOTHY GARTON). 

 


