
Serviço público
Grupo
perde três
elementos
RTP O plano de sustentabilidade e a redução
da informação são razões para as saídas no
grupo que vai definir o serviço público

CARLA BERNARDINO

Emvésperas da apresentação das
conclusões do estudo do grupo li
derado por JoãoDuque e que pre
tende definir o serviço público de
televisão Felisbela Lopes Fran
cisco SarsfieldCabral e JoãoAma
ral entregaram as suas renúncias
à equipa de avaliação
Em causa está não só a aprova

ção do plano de sustentabilidade
económica e financeira da RTP
como também a intenção de in
cluir na definição de serviço pú
blico a redução da informação
em antena É aliás esta a razão
evocada pela professora da Uni
versidade do Minho Felisbela
Lopes na sua renúncia a João
Duque

Não assino nenhum docu

mento que não considere a infor
mação como serviço estruturan
te do serviço público justifica ao
DN a pró reitora Naquinta ver
são do documento a que tive

acesso nenhuma das minhas
propostas foi incorporada e este
documento defende a redução da
informação na RTP o que não
concordo e configura um caso
singularanívelglobal No contex
to em quevai ser privatizado um
canal pode estar muita coisa em
causa explicaao nossojornal Fe
lisbela Lopes que anunciou a sua
saída ontem à tarde

O argumento usadopelo colec
tivo avança Felisbela Lopes foi
o de a informação ser sempre
manipulada pelos políticos e por
isso não valeria a pena ter esse
conteúdo matériajá abordada
porEduardo CintraTorres no livro
A Televisão e o Serviço Público
TambémJoséManuel Fernandes
em entrevista ao jornal i dizia
que por ele encerraria a RTP In
formação
Felisbela Lopes não acredita

por isso que este documento que
propõe a redução da informação
seja considerado pela tutela até
porque espera que o ministroMi

guel Relvas continue a reforçar o
esforço no sentido da aposta da
Informação
JoãoDuque economista e líder

deste grupo diz nada ter a co
mentar Não vou sequerjustificar
a saída de Felisbela responde
alegando desconhecer a razão
pela qual a professora da Univer
sidade do Minho abandonou o

grupo de trabalho que apresenta
conclusões jáamanhã sexta fei
ra ao ministro adjunto e dosAs

suntos Parlamentares Miguel
Relvas Se ela fala em redução da
Informação eu não tenho o traba
lho finalporque aindavai ser redi
gido Por isso a Felisbela sabe
mais do quequalquer umde nós
acrescenta

Mas esta não é a primeira saí
da O jornalista Francisco Sars
field Cabral entregou a sua de
missão a 30 de Outubro e ao DN
explica que tomou esta decisão
porque viu que tinha havido de

clarações e sobre o que ia ser a
RTP e o serviço público Em face
disso não fazia sentido fazer par
te do grupo de trabalho frisa pa
ra reafirmar que não se sentiu
desautorizado com a apresen
tação do plano de reestruturação
da RTP Percebo que estejam
muito pressionados pela troika
Oministromandou aRTP fazer a

reestruturação até 15 de Setem
bro e nós só começamos a traba
lhar por essa altura
JoãoAmaral terá saído por altu

ra da entrega do plano de restru
turação emOutubro e garantem
ao nosso jornal por razões seme
lhantes às de Francisco Sarsfield

Cabral Porém o director deEdi
ções Gerais do grupo Leya terá
alegado razões pessoais
João Duque não se pronuncia

sobre as saídas mas acredita que
tal não retira nemvalidade nem

profundidade àmissão dedefinir
o serviço público Só faz falta no
grupo quemestá nele profunda
mente conclui
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