
 
 
 
 
 

 

 

Exma. Senhora Presidente  
Comissão de Cultura e Comunicação  
Deputada Ana Paula Vitorino  
Palácio de São Bento, 07 de abril de 2021  

 
 
 
Assunto: Requerimento para audição dos jornalistas Pedro Tadeu e João Tomé  
 

No passado dia 3 de março, o jornalista Pedro Tadeu, em artigo publicado no jornal Diário de 
Notícias, revelou factos de que teve conhecimento que envolviam a contratação jornalistas 
detentores de carteira profissional para que aqueles produzissem notícias e reportagens sobre 
a pandemia de Covid 19, que indiciam, segundo aquele profissional “ao que parece, está 
montado um sistema de contratação, por entidades estanhas ao jornalismo, de jornalistas que 
estejam a trabalhar em redações para impingir nos seus jornais, rádios ou televisões matérias 
que, embora sejam baseadas na realidade (ninguém pediu para mentir), fossem capazes de 
alterar a linha editorial desses órgãos de informação”. 

A 4 de março, o Dinheiro Vivo retoma este assunto, desta vez pela autoria do jornalista João 
Tomé, que chega mesmo a falar com um alegado intermediário das contratações de jornalista 
pretendidas.  

A confirmarem-se os factos denunciados nas notícias referidas, estaremos perante uma grave 
violação do princípio da liberdade de imprensa, bem como do princípio de liberdade de 
expressão e criação dos jornalistas e colaboradores, consagrados na Constituição da República 
Portuguesa e no Estatuto do Jornalista.   

Além do mais, estes factos tendem a gerar junto dos cidadãos a desconfiança sobre a 
qualidade da informação produzida pelos órgãos de comunicação social, os quais que devem 
ter como principal função informar com isenção, rigor e independência. 

Pela importância dos factos relatados por estes dois jornalistas, o Grupo Parlamentar do 
Partido Socialista, considera muito relevante a audição dos dois jornalistas, em reunião 
conjunta da 12.ª e da 1.ª Comissões no sentido de um melhor esclarecimento do teor das 
notícias por si produzidas. 

 

Palácio de São Bento, 07 de abril de 2021 

 

As Deputadas e os Deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista 



 
 
 
 
 

 


