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Começou no jornalismo antes
do 25 de Abril, no ‘Comércio do
Funchal’, jornal de referência no
panorama nacional, contornando a
censura da ditadura. Foi responsável pela revista do ‘Expresso’ e primeiro director do ‘Público’. Esteve
na política regional apenas no pós25 de Abril, nos tempos da UPM.
Vicente Jorge Silva, jornalista. É o
que continua a ser? Jornalista, sempre. Estou reformado, mas sou sempre jornalista.
Começou antes do 25 de Abril, com
o ‘Comércio do Funchal’, e a partir daí
esteve sempre activo. Olhando para a
nossa realidade, valeu a pena esse empenho? Do ponto de vista da minha
actividade profissional valeu a
pena, sem dúvida. Fiz coisas que
foram muito gratificantes, como o
‘Comércio do Funchal’, o ‘Expresso’, onde trabalhei quinze anos - fiz
a Revista do Expresso, que foi a coisa que mais me marcou - e fui o primeiro director do ‘Público’.
Foi um percurso muito preenchido
mas todas essas lutas e projectos em
que se empenhou valeram a pena, ou
algumas foram tempo perdido? Não,
nada foi tempo perdido. Considero-me um optimista, mesmo olhando para o mundo à minha volta.
Perdi algumas razões de optimismo, no entanto acho que vale sempre a pena, desde que se façam coi-

sas que vemos que tiveram um papel importante que, por exemplo,
foram lidas e tiveram um certo papel na sociedade da altura.
Como aconteceu com os jornais por
onde passou. Essas três experiências
que falei e outras, muito mais cedo
que o ‘Comércio do Funchal’, valeram a pena. No ‘Jornal da Madeira’,
por exemplo, lembro-me do tempo
em que eram chefes de redacção os
meus amigos padre Jardim Gonçalves e Paquete de Oliveira e quando
estava lá o João Carlos Abreu, como
jornalista, fizemos uma página de
espectáculos que teve algum impacto. Depois acabou porque a diocese não gostava das críticas de cinema que eu fazia. Mas tudo o que
fiz, foi com prazer. Quando achei
que já não tinha condições, como
aconteceu com o ‘Público’, saí.
Como foi fazer o ‘Comércio do Funchal’, uma referência na comunicação
social de antes do 25 de Abril? Há
uma primeira fase em que o jornal é
muito virado para a realidade madeirense. Depois, a partir do momento em que começa a ser lido ao
nível nacional e tem projecção nas
colónias, levado pelos milicianos chegámos a vender 15 mil exemplares e metade eram assinantes -, ganhou outra dimensão. O problema é
que o ‘CF’, depois do 25 de Abril, esgotou o seu papel.
Já não era necessário contornar a
censura. Exacto. Por outro lado,
houve um confronto, uma divergência fundamental com uma parte
das pessoas, que era maioritária,
que pretendia que o jornal tivesse
um papel político activo e comprometido partidariamente, um grupo
à volta da UDP.
Foi no tempo em que participou na
UPM (União dos Povos da Madeira)?
Eu ainda fiz parte da UPM, mas ra-

[O POVO] VOTOU POR
IGNORÂNCIA PORQUE
NÃO HOUVE
TRANSIÇÃO
DEMOCRÁTICA
HÁ UM DÉFICE
DEMOCRÁTICO,
AGRESSÕES À
CONSTITUIÇÃO, HÁ
PROMISCUIDADE
pidamente percebi que o meu papel
na vida político-partidária não fazia
sentido. Muito mais tarde tive uma
experiência como deputado do PS e
cheguei à conclusão que isso era
muito difícil, quase impossível.
Foi algo que fez sem prazer? Para
mim é difícil conciliar a liberdade
do jornalismo e a disciplina partidária que eu acho que é inevitável,
porque um partido não funciona
sem disciplina.
Depois do ‘CM’ foi para Lisboa e começou uma carreira no jornalismo nacional. Fui trabalhar para o ‘Expresso’. Havia a possibilidade de para ‘A
Capital’, mas acabei por ficar no
‘Expresso’ porque tinha um bom
ambiente, senti-me bem acolhido e
fiquei lá durante quinze anos.

Depoisfoiolançamentodo‘Público’.
Como foi passar de um semanário para
um jornal diário? Um grande grupo
de jornalistas do ‘Expresso’, cerca
de 50, sobretudo da Revista, da
Economia e da redacção do Porto,
foi todo para o ‘Público’, porque
sentíamos, numa altura em que só
havia a RTP e as rádios eram muito
incipientes, que era necessário ir
ao encontro da actualidade e a actualidade fazia-se diariamente e
não de semana a semana. Hoje já
não penso exactamente assim e
acho que talvez a reflexão semanal
sobre os acontecimentos tenha um
papel, outra vez, muito importante. O ‘directo’, na televisão e na rádio e, sobretudo, a Internet, mudaram muito a informação.
Depois desse percurso, olhando
para a comunicação social, que análise
faz? Devido à crise em que nos encontramos, a imprensa escrita e as
televisões estão numa fase muito
crítica, embora esse não seja um
problema nacional, é internacional.
Se aparecer mais um canal privado
não vai piorar? Se aparecer mais
uma canal, mais complicado se
torna. Embora eu já tenha dito que
a RTP não faz serviço público...
Justifica-se uma estação pública? Eu acho que deve haver serviço
público na televisão, tenho dúvidas
que só possa ser feito por via estatal. Acho que o serviço público
pode ser feito por meios privados e
o Estado pode dinamizar um espaço mais vasto, em vez de ser um canal público.
Mas há espaço para mais um canal
privado? Acho que há espaço, na medida em que todos se repetem uns
aos outros. A própria RTP1 tem
aqueles programas antes do jantar e
depois do telejornal que uma televisão privada poderia fazer. Não faz

sentido haver um serviço público
para coisas que os privados fazem.
O serviço público deve ser para
coisas que os privados não contemplam.
Isso não é o que faz a RTP2? Um
amigo meu, o Jorge Wemans, que
foi meu director-adjunto no ‘Público’, não terá gostado do que eu escrevi, mas acho que mesmo a RTP2,
tirando dois ou três programas, não
é satisfatória em serviço público.
E como vê a comunicação social da
Região? Sinceramente, acompanho
pouco. Já vi a televisão regional e,
repito, acho que não acrescenta
nada. Como disse (nas declarações
ao ‘Sol’), vejo pouco, mas pareciame que repetia o que vinha de lá
(continente) e a maior parte eram
programas fracos que não correspondiam às necessidades de serviço
público. O único jornal, com expressão pública, que me parece independente é o ‘Diário de Notícias’.
O ‘Jornal da Madeira’ já toda a gente
sabe o que é. É uma folha de propaganda do Governo Regional.
Não fica desiludido, depois de ter
passado pelo ‘JM’? Eu fazia uma página de espectáculos quando era rapaz. Hoje é completamente diferente. Tenho pena que um jornal se
torne numa folha de propaganda

