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Doença da opinião

A entrega dos prémios Personalidade do Ano entrou no calendário das iniciativas da região que contam para a nossa
identidade regional e para um reencontro anual das personalidades e instituições mais importantes do Vale do Tejo. Este
ano o espaço foi pequeno demais para tantos convidados e muita gente ficou de pé nos corredores do Teatro Sá da Bandeira. A imagem que fica é da presença de muitas mulheres, novas e menos novas, premiadas e convidadas, todas elegantes e bonitas fazendo a diferença numa iniciativa que tem a marca de O MIRANTE, onde mais de metade da equipa que
escreve e administra são mulheres.

dos leitores
Presidente multado - “Não foi o
presidente de Vila Franca de Xira que
criticou um cidadão por estar mal estacionado? E agora fez o mesmo?” - Filomena Rodrigues
Caça à multa - “Deixem-se de indignações. As viaturas estavam mal estacionadas. As leis são para cumprir” - Francisco Morna Horácio
Estacionamentos - “Acho muito bem
o que aconteceu. Talvez agora o poder camarário arranje estacionamentos grátis

na cidade” - Paulo
Farmácia fecha - “É penoso ir a
Abrantes mas não é verdade que não
existam transportes públicos” - Gonçalo Rosário
Sem carta - “Este condutor vai a tribunal e os autorizados a conduzir, os
chamados ‘papa reformas’, não vão. É
injusto” - Libório
Transporte - “É hipocrisia da Segurança Social. Um homem de 82 anos, acamado, é que tem que se lembrar de pedir
um domicílio?” - Celeste Raio
Cobre - “Foi pena a GNR não ter seguido os ladrões até ao local onde eles iriam

Comentário

Outra vez e sempre as
Personalidades do Ano
O MIRANTE tem uma história que se
confunde com outras histórias de outras
empresas e instituições da região. Ao longo dos anos, com trabalho, muita paciência e alguma sabedoria, erguemos um
projecto editorial que deve muito aos seus
jornalistas mas também aos estrategas
que, até agora, têm sabido como finan-

vender o metal roubado” - Rosalinda
Mudar - “O Paulo Caldas apenas deveria poder inscrever-se no PS da terra
onde reside que é o Cartaxo e não Santarém” - Maria Margarida Santos
Solidariedade - “Não me passam
recibo do donativo nem me dizem onde foi gasto o dinheiro” - José António
Rendeiro
Carnaval - “Do que mais precisamos
é de tolerâncias de ponto, dispensas e divertimentos” - Francisco Falua
Droga - “Quem fabrica as pastilhas?
Era aí que as autoridades deviam atacar” - Sandrinne Barbas

ciar o projecto. E como é que se financia
um projecto editorial sem vender a alma
ao diabo, ou seja, sem depender de Pedro
ou de Paulo e não ter que mostrar o jornal
a alguém estranho à redacção antes dele
seguir para a gráfica? Esse é o segredo que
vem do tempo em que tivemos que aprender à nossa custa, errando, insistindo no
uso do verbo querer, reescrevendo o verbo
fazer e acima de tudo perdendo o medo de
fazer caminho contra tudo e contra todos
fazendo fé na nossa competência e no nos-

Um brilhante intelectual de
esquerda, daquela moralista e
sabichona, pegou-se de causas
com quem opinou de forma contrária à sua, com alguns erros.
Chamou-lhe “a opinião como
doença profissional” e defendeu
implícita e explicitamente que
expressar a opinião é só para alguns. A democratização da opinião é um fato. Ainda
bem que assim é. Muitas vezes é um dever, bem mais
que um direito. Contribuir para a formação de uma
opinião coletiva de valor é o caminho que devemos
seguir. Neste caminho, ficar calado é a pior opção.
Deixar este dever só para sabichões é perigoso e não
nos devemos habituar a isso. Todos temos cabeça. É
importante que pensemos por nós e formulemos as
nossas próprias ideias e convicções. Só assim é que
uma sociedade pode caminhar no sentido da riqueza. Apesar de tudo, continuo a acreditar que o bom
caminho é acabar com os pobres, incluindo os de
espírito, e não com os ricos.
Um jornal tem a dupla função de, como empresa, criar riqueza, a que acresce a mais valia de criar
valor, isto é, opinião de valor. No meio de tanta pobreza, valha-nos as boas riquezas que ainda vamos
tendo, jornais com opinião de valor como este que
tem na mão.
Bom seria que cada parte cumprisse o seu dever.
Depois de há 30 anos me pagarem para estudar e
pensar, de passar largos anos pela administração pública, de constituir empresas e associações empresariais, formar milhares de pessoas, ser diretor da
mais importante revista de ambiente e empresas em
Portugal, etc., mais do que direito, sinto o dever e a
responsabilidade de contribuir positivamente para a
constituição de opinião de valor. Lamento muito que
a generalidade dos meus colegas académicos assim
não faça. Que tenha medo da exposição e que se feche no enredo académico de ciclo fechado a falarem
uns com os outros. Quem decide deve sentir o peso
dessa decisão face à opinião coletiva da comunidade
em que se insere. A opinião coletiva, cada vez mais,
deve influenciar a decisão e a qualidade desta será
tanto maior quanto maior e melhor for a primeira.
O tapete que um grupo de artesãos ofereceu à
Câmara Municipal de Mação é muito mais que um
reconhecimento, é a materialização de uma opinião
de agradecimento, de cumplicidade cívica entre a
autarquia e um grupo de cidadãos. Na prática, é este bom efeito da opinião que um grupo de cidadãos
tem de uma entidade pública, a autarquia.
Isto é muito diferente de doença, é o tal pormenor que o autor inspirador do tema deste texto refere
como “verdade objetiva” ou “realidade”. É bem mais
simples que duas páginas de retórica bem elaborada
e fundamentada e se tiver erros ou imprecisões não
vem mal ao mundo. O erro faz parte do processo da
“construção de valor”.
A realidade está muito próxima de cada um e todos a construímos.
Carlos A. Cupeto

so profissionalismo.
Há um segredo para o nosso sucesso que
será, certamente, por razões evidentes, diferente de todos os segredos das pessoas e
instituições a quem este ano a redacção de
O MIRANTE atribuiu os prémios Personalidade do Ano, que é a nossa relação com
os leitores. Quem trabalha no nosso jornal
sabe desde a primeira hora que damos a
maior importância aos leitores sejam ou
não assinantes. E é por isso, acima de tudo
por isso, que todas as semanas e todos os
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dias temos histórias de proximidade que
depois são notícia nas televisões e nos outros jornais, muitas vezes, ou a maior parte das vezes, já com o selo da nossa marca
que, desde há uns anos a esta parte, embora seja local e regional, tem valor e reconhecimento nacional e internacional. JAE
Parte de um texto lido na cerimónia
da entrega dos prémios Personalidade do
Ano. O texto pode ser lido na íntegra no
sítio de O MIRANTE na secção Opinião.

