97 páginas para acrescentar ao seu cv, Diogo Queiroz de Andrade.
Não vá o Facebook (ainda hoje aconteceu com o Público) ter algum tanglomanglo e perder-se um
dos maiores feitos… falta-me aqui o adjectivo, mas a substância é tanta e tão elucidativa…
vexa logrou virar o avesso do avesso, não perdendo de vista o objectivo (cumprido!) de jurar um
jornalismo às avessas sem ter reparado, o que não é simples. Aqui escreveu com outra cara?, que
não a de subdirector do Público? Isso não existe. Só no pequeno grande mundo de vexa, vestido
de alumínio e marfim. Mas imagino que até vexa já tenha alcançado isso.
Parabéns por esta obra prima, homenzarrão. Um conselho: antes de afrontar alguém, tire-lhe as
medidas. Olhe-lhe os dentes.
Agora leia por aí abaixo. E, repare, não foram Os truques da imprensa portuguesa (parabéns a
eles!). Foi vexa. Sozinho, pá. E isso tem imensa piada. O que faz de vexa um truque assumido;
um auto-truque. Não precisa que o desvelem.
PS (calma, diogão, não é esse) – Ganda malha, Pedro Bragança. A vossa página, o teu
comentário… mas atentem, que eles andam tão “atentos” que se revelam sozinhos (e esse é o
vosso mérito!).
Quase me esquecia de assinar, porra. O que apenas faço para que o enorme Diogo não perca
tempo a encontrar-me, naquele jornalismo de investigação tamanho, e acabe por confundir-me
com os Truques. Eles estão muito acima. Eu só faço colecção de cromos (cumprimentos ao Paulo
Pinto Mascarenhas).
Rogério Costa Pereira

Diogo Queiroz de Andrade
9/7 às 18:33 ·

Olha olha. Já se sabe o nome de um dos rapazolas dos Truques da Imprensa
Portuguesa. O primeiro a pôr a cabeça fora da toca é o Pedro Bragança Ribeiro, que é
também autor do Baluarte Dragão, uma página de propaganda futebolística graças à
qual aparece num canal de cabo.
Bem mais interessante é saber-se que este moço foi candidato à Assembleia
Municipal de Gondomar pelo Partido Socialista - e foi também parte activa dos
jovens que apoiaram Sampaio da Nóvoa no SNAP, movimento que serviu de embrião
à atual página d’Os Truques. Também é aluno de doutoramento da Faculdade de
Arquitetura do Porto desde 2014, na mesma universidade onde já tinha sido gestor
da Associação de Estudantes. E já escreveu uns textos para o P3.
Claro que este moço prendado e de boas famílias não é o único autor dos Truques,
até porque há nomes de Lisboa. Mas agora que o anonimato já foi para as couves, já
se pode falar dos Truques como a fachada odiosa de um discurso populista e
demagógico que tem como único objetivo desvalorizar a credibilidade da imprensa
para proteger uma certa esquerda que está no poder. Finalmente!
;)

(a imagem é retirada de um programa da Porto Canal, que presumo que não tenha
nada a ver com o comportamento do seu convidado nas redes sociais a coberto do
anonimato)

Gosto
Partilhar
631Maria Sameiro Antoninho Fernandes e 630 outras pessoas
334 partilhas
Comentários
Ana Marcela Sabe-se como Diogo? O rapaz assumiu a paternidade da página até aqui de pai (s)
anónimo(s)?
Gosto
·
14
· 9/7 às 19:08
Diogo Queiroz de Andrade Ele é o autor assumido do Baluarte. E como isto de gerir várias
identidades no Twitter é uma chatice, enganou-se e publicou na conta do Twitter do Baluarte uma
imagem que era para os Truques...
Gosto
·
30
· 9/7 às 19:10
Ana Marcela Diogo Queiroz de Andrade ui
Gosto
·
4
· 9/7 às 19:10
Eduardo Perez Sanchez Nojo....
Gosto
·
1
· 10/7 às 0:37

😹

😹

👌

Julio Manuel Cardoso Lamentável que o Público tenha entre os seus responsáveis um rapazola
como o Diogo Queiroz de Andrade
Gosto
·
100
· 10/7 às 11:54
Hugo Da Nóbrega Dias Um rapazola que o come de cebolada em raciocínio e capacidade de
explanação de ideias.
Gosto
·
11
· 10/7 às 20:16
Nuno Fraga Coelho "Uma certa esquerda que está no poder" diz um certo 'jornalista' de direita
do Público. Tem a sua piada.
Gosto
·
620
· 9/7 às 19:13 · Editado
Diogo Almeida e Silva *diretor adjunto
Gosto
·
12
· 9/7 às 21:34
Nuno Fraga Coelho Bem sei, bem sei.
Gosto
·
2
· 9/7 às 21:49
Francisco Rocha "jornalista" isento.
Gosto
·
10
· 10/7 às 13:54

Liliana Valente Ahah a parte mais gira é que eles não negam que seja ele, dizem que a imagem
do Baluarte é mentira! Que delícia
Gosto
·
13
· 9/7 às 19:25

😂

Frederico Duarte Carvalho Mas, isso tira toda a pertinência aos factos que os Truques
apresentam?
Gosto
·
471
· 9/7 às 19:30
Diogo Queiroz de Andrade Antes pelo contrário: torna possível o diálogo. Por princípio não se
dialoga com cobardes que se escondem no anonimato, mas agora que as coisas são mais claras já
se podem perceber as motivações que presidem a cada comportamento.
Gosto
·
42

· 9/7 às 19:33
Ze Gab Quaresma Tira. Não tirava se dessem a cara. Tira toda a pertinência, obviamente.
Gosto
·
10
· 9/7 às 19:35
Gil Salema Da Costa Agora já não é preciso. Aquilo podia ter tido piada mas curva sempre para o
mesmo lado.
Gosto
·
4
· 9/7 às 19:36
Frederico Duarte Carvalho Para mim, nunca me importou o anonimato. As publicações deles
eram tão válidas como qualquer carta ao director... Eram observações de leitores, os destinatários
finais do trabalho do jornalista e o seu primeiro crítico público. Serviam para aprendermos e não
para tentarmos perceber quem eram e porque se queixavam daquilo que, via-se, estava mal feito...
Gosto
·
325
· 9/7 às 19:46
Nuno Fraga Coelho Exactamente
Gosto
·
5
· 9/7 às 20:11
Rui Pereira Eles até podem ser cobardes, mas quem andava a pintar a cueca eram Srs.
"jornaleiros" como sua Exa.
Gosto
·
120
· 9/7 às 22:53
Guilherme Cerveira Uma resposta dessas vinda de alguém que trabalha num jornal da
importância do Público é vergonhoso. O que o Sr. queria, em boa verdade, é 'sangue'. Viu, como
muitos outros, que lhe estavam a pisar os calos e, ao invés de melhorar o seu trabalho, prefere
apontar dedos e disparar para o ar. Ganhe vergonha na cara.
Gosto
·
263
· 10/7 às 16:46 · Editado
Luis Janela 'cobardes'. A retórica de confronto em clima de caça às bruxas começa a fazer escola. O
Truques é uma página de Facebook. Preocupem-se em fazer o vosso trabalho mas é.
Gosto
·
112
· 9/7 às 23:39
Sónia Bastos Diogo Queiroz de Andrade "Cobardes"... Como que se a única razao para se escolher
o anonimato fosse a cobardia. Nao é; convença-se de que essa é só a sua opinião, por mais atroz (e
alucinada) que seja a forma escolhida para a passar.
Gosto
·
58
· 10/7 às 0:23

Filipe Carmo Ferreira O Sebastião Pereira é o quê, sr. Diretor-adjunto?
Gosto
·
26
· 10/7 às 1:01
Tiago Pereira é curioso que sejam os jornais a tentar "pegar fogo às bruxas" na praça pública, e
que sejam as "bruxas" quem realmente parece lutar por um jornalismo decente. Decência: tudo
aquilo que falta aos meios de comunicação social e aos seus diretores, como está bem expresso
nesta publicação.
Gosto
·
609
· 9/7 às 20:06
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Diogo Queiroz de Andrade Caro Tiago Pereira, quer explicar em que é que esta publicação revela
falta de decência?
Gosto
·
8
· 9/7 às 20:13
Tiago Pereira pelo facto de estar a escrutinar e divulgar dados pessoais de um cidadão, serve? e
estar a associa-lo a autor de uma página de facebook cuja identidade é anónima e que,
inclusivamente, já desmentiu que o individuo em causa lá seja administrador. não lhe basta?
Gostaria que publicassem a sua vida na Internet só porque sim? os cargos por onde passou, as
pessoas que conheceu, as ações e atitudes que tomou. Isso parece-lhe correto? Acho que mais
importante que eu defender a minha resposta seria o senhor defender a sua perseguição. Qual a
motivação?
Gosto
·
174
· 9/7 às 20:18
Diogo Queiroz de Andrade Tiago Pereira Caso não saiba, a página dos Truques fez questão de
devassar a vida pessoal de uma jornalista para tentar descredibilizar a informação que ela tinha
investigado - sem nunca, obviamente desmentir a notícia. Foi ao ponto de revelar uma relação
íntima dela. Além de que fui bastante cuidadoso: toda as informações que coloquei são públicas e
estão disponíveis online.
Gosto
·
14
· 9/7 às 20:36
Tiago Pereira link
Gosto
· 9/7 às 20:37
Diogo Queiroz de Andrade Tiago
Pereirahttps://twitter.com/ostruques/status/813842701288345602

Os Truques on Twitter
“Por uma questão de transparência, Margarida Gomes nunca poderia ter assinado o texto
sobre…
TWITTER.COM

Gosto
·
4
· 9/7 às 20:56
Tiago Pereira estão a chamar a atenção para um potencial conflito de interesses. Chamar a isso
devassar a vida privada de uma jornalista parece-me excessivo. Parece-me discutível, mas tem um
propósito. Cabe a cada leitor analisar e formar a sua opinião. Já este seu post, teve como objetivo o
quê, mesmo?
Gosto
·
98
· 9/7 às 21:02
Diogo Queiroz de Andrade Respondo com as suas palavras: "chamar a atenção para um potencial
conflito de interesses. "
Gosto
·
5
· 9/7 às 21:02
Tiago Pereira É justo. Mas a página desmentiu essa ligação.
Gosto
·
3
· 9/7 às 21:05
Diogo Queiroz de Andrade Não desmentiu, não. Desmentiu a imagem, apenas.
Gosto
· 9/7 às 21:06
Tiago Pereira São quase sinónimos, mas aguardemos pela "resposta oficial". Manter o anonimato
também traz estes problemas associados. Qualquer pessoa se pode assumir como administrador
da página ou ser ligado à mesma.
Gosto
·
9
· 9/7 às 21:10
Nuno Miranda Portanto o "jornalista" acha simultaneamente que:
a) os outros entram na "devassa da vida privada" logo é legítimo o "jornalista" fazer o mesmo.
b) Os dados revelados nesta caça às bruxas são públicos. E os dados revelados pelos truques
também não serão públicos e estão on-line?
Entretanto "rapazolas", "moço", "boas famílias" são termos que estão on-line a quem pesquisar a
vida do visado.
"credibilidade da imprensa"? Qual? Quando revelarem a história dos jornalistas avençados dos
Panamá Papers podem recuperar a vossa "credibilidade"... Até então é mais um sector corporativo
que lida mal com a crítica.
Gosto
·
27
· 10/7 às 18:24

Hugo Da Nóbrega Dias E por ser adepto do Porto e gerir uma página afecta ao seu clube de
coração tira crédito ao que se tem escrito, ao que tem sido denunciado na página dos Truques?
Esse é o raciocínio típico de habitantes de uma certa capital e adeptos de um determinado clube:
"ah, mas é lá decima, é provinciano, não sabe, não percebe e, logo, não conta para nada".
Gosto
·
11
· 10/7 às 20:21
Bruno Miguel Oliveira Diogo Queiroz de Andrade Tenha vergonha. Até porque toda a gente sabe
que a Margarida Gomes não é exemplo ético para ninguém e quando viu em risco a sua conta
bancária, por conta do despedimento do seu ex-marido, arranjou forma de lançar uma notícia com
base em pressupostos falsos. Mas que ela tem falta de decência já ficou provado na altura, agora
comprova-se que é mal geral do Público e isso explica a decadência do jornal.
O que vos custou foi ter alguém que vos pisou os calos, daí esta perseguição, como se os autores
estivessem muito preocupados.
Gosto
·
4
· 13 h
Paulo Ferreira Há poucos defeitos piores do que a cobardia. E então quando os cobardes sob
anonimato se auto-nomeiam como defensores da transparência e a ética seria como ter Al
Capone tornado Juiz e encarregue de julgar as máfias.
Gosto
·
21
· 9/7 às 20:11
Ricardo Gonçalves Lol, como não conseguem rebater as críticas fazem ataques pessoais... que
moral maravilhosa!
Isso sim, uma fascinante demonstração de cobardia!
Gosto
·
91
· 9/7 às 23:33 · Editado
Diogo Queiroz de Andrade Quem se mete com os Truques leva. Aqui está um bom exemplo de
hate mail, carregadinho de homofobia como fica bem a esta gente:

Gosto
·
24
· 9/7 às 20:27
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Paulo Ferreira Na volta é mais um...
Gosto

;-)

·
1
· 9/7 às 20:29
Tiago Pereira Daniel Oliveira estão lançadas as bases para a destruição de uma página que tem
feito mais pelo jornalismo que as principais publicações portuguesas nos últimos anos. Parabéns.
GGWP.
Gosto
·
99
· 9/7 às 20:31
Diogo Queiroz de Andrade Pelos vistos é um fã.
Gosto
·
2
· 9/7 às 20:31
Paulo Ferreira Fraco trabalho que só sobrevive na cobardia do anonimato. Se estão tão certos da
honestidade, rigor e independência do trabalho que fazem só tinham mesmo que dar a cara desde
o início. Assim são só uma milícia.
Gosto
·
13
· 9/7 às 20:33
Pedro Guerreiro Mais um exemplo de um jornalista que recusa ser "escrutinado" e que não sabe
lidar com a "crítica". És um bandido, Diogo.
Gosto
·
48
· 9/7 às 23:16 · Editado

;)

(edit: sim, isto é um comentário irónico)

Marco Ferreira Isto não revela nada "falta de decência"
Gosto
·
2
· 9/7 às 20:42

:)

Ângelo Pilão Este Diogo Queiroz de Andrade parece me de sangue azul. Parece.
Gosto
·
11
· 9/7 às 21:13
Filipe Rebelo Caro Diogo, não querendo ser advogado do diabo, mas acho que, tal como fdp não
significa que a mãe do insultado tenha tal tal métier, também o termo "paneleirote", no Porto,
poderá não visar, necessariamente, a orientação sexual.
Gosto
·
23
· 9/7 às 22:29
Diogo Tadeu Como se costuma dizer cá se fazem cá se pagam. Ou o que fez não é um exemplo de
"hate mail" em público? Uma pessoa que se diz jornalista publica uma foto de uma pessoa escreve
sobre a sua vida sem nada saber sobre ela? Assim se vê como se faz jornalismo em Portugal.
Gosto
·
70
· 9/7 às 22:55 · Editado

Ricardo Gonçalves Portanto, se eu PUBLICAR "paneleirotes" na página dos Truques ou enviar em
mensagem privada um "filho da puta" ao Pedro posso depois assacar a responsabilidade ao Diogo
ou ao Público?!
Mas você tem 10 anos?!
Gosto
·
136
· 10/7 às 0:18 · Editado
Diogo Tadeu Não Ricardo, se publicar isso as responsabilidades são suas. Eu não ofendi ninguém
nem expus a vida de ninguém mas se o fizer condeno
Gosto
·
3
· 9/7 às 23:09
Ricardo Gonçalves Diogo Tadeu bem me parecia, então a que propósito "quem se mete com os
Truques leva", para mais nova indirecta ao PS?!
Patético apenas...
Gosto
·
3
· 9/7 às 23:19
Diogo Tadeu Ricardo, apenas quis chamar à atenção para o ridículo do comentário do subdiretor
do público. Não concordo com o comentário que lhe foi feito mas acho graça que depois do post
que fez se venha dizer vítima de hate mail
Gosto
·
17
· 9/7 às 23:43 · Editado
João Antunes Diogo Queiroz de Andrade:
"Pelos vistos é um fã" Do jornalismo, sou, aparentemente os Truques e os seus fãs são os únicos
Gosto
·
11
· 9/7 às 23:40
Ricardo Gonçalves Diogo Tadeu eu dirigi-me ao Diogo autor do post. Percebi o seu comentário,
estava apenas a aplicar a mesma lógica obtusa e a referir conotação com o PS!
Tanto afã com a coisa política deixa-me na dúvida, será o Diogo jornalista ou militante do PSD ou
CDS?!
Gosto
·
2
· 9/7 às 23:57 · Editado
André Gonçalves Temos de concordar com o Diogo, e da mesma forma que condenamos este post,
todo e qualquer comentario relativamente à vida privada do Diogo, näo nos diz qualquer respeito.
Aquilo que está em causa, um fraco momento que certamente afeta a imagem deste profissional,
nada tem a ver com as suas preferências sexuais, apenas sim por um lapso o qual tenho a certeza
de que o Diogo após considerar o mesmo, irá apresentar as suas desculpas acerca do respetivo.
Verdade seja dita, em qualquer outro local que näo este faz de conta de país que é Portugal, dava
direito a uma tomada de posição da sua entidade patronal, mas como o jornalismo é em certa
medida o espelho do país que temos, nada vai acontecer.
Gosto
·
3

· 9/7 às 23:58
Paulo Matos Expor uma mensagem privada e ainda insinuar sobre os favoritismos do remetente é
muito perspicaz, sim senhor. O que virá a seguir, alguém escreve novo insulto ao senhor Diogo,
mas desta vez em japonês, e este concluirá logo que se trata de um fã do Dragon Ball?
Gosto
·
21
· 10/7 às 1:53 · Editado
André Martins Perdi-me. Lá porque recebeu uma mensagem de ódio, já precisa de a publicar,
como se tivesse orgulho nela? Tendo em conta que é jornalista, não será altura de se demitir e
começar de novo?
Gosto
·
28
· 10/7 às 2:07
Eduarda Vaz-Mourao Ângelo Pilão E se for? Cospe-se em cima?
Gosto
· 10/7 às 13:14
Mauro Rebelo Ó diogo.....poe te a andar..... faz mais os truques num ano de actividade do que vocês
numa vida inteira.
Gosto
·
6
· 10/7 às 21:22
Miguel Vilaça Diogo, ainda não percebeu que quem está a desencadear essas mensagens é você??
Que com tanta pompa e "peito feito" refere o seu discurso como desagradável espera que as
pessoas sejam meigas e agradáveis consigo. Não defendo essas mensagens, mas daí associa-las aos
autores de Os truques da imprensa portuguesa vai uma grande distância, e, é de sobremaneira,
revelador da sua capacidade e forma de fazer jornalismo.
Gosto
·9h
Miguel Vilaça Ricardo Gonçalves Boa tarde Ricardo, mais do que o sub-director ser de uma côr
política, parece-me que o jornal Público é afecto a uma determinada franja da politica portuguesa,
basta ver o director que eles foram contratar ao Observador (também lá foram "pescar" o João
Miguel Tavares, que o Jornalista Diogo tanto bajula). Seria interessante saber quantos Jornalistas e
colunistas foram dispensados desde que esse senhor tomou as rédeas
Gosto
·
1
·9h
Ana Marcela Adoro o discurso de ódio ao jornalismo e as odes aos salvadores das massas
ofuscadas.
Gosto
·
18
· 9/7 às 20:38 · Editado
👌
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Diogo Ribeiro

:D

https://www.dinheirovivo.pt/opiniao/trump-em-portugal/...

Trump em Portugal
O comportamento grotesco de Trump provoca…
DINHEIROVIVO.PT|POR DINHEIRO VIVO

Gosto
· 10/7 às 11:53
Ana Marcela Não percebi o seu comentário. Mas a opinião ainda e livre
Gosto
· 10/7 às 13:33 · Editado

😊

Paulo Matos O problema da sua observação é a generalização e a vitimização. Vou mudar os
sujeitos para ver se a Ana assim já concorda: "Adoro o discurso de ódio ao Pedro Bragança e as
odes ao jornalismo".
Gosto
·
3
· 10/7 às 13:37
Ana Marcela Paulo Matos pelos vistos o Paulo Matos sabe o que vai na cabeça do Diogo Ribeiro.
Sendo clara, não me move especial ódio ao senhor que refere que até aqui para mim era um ilustre
desconhecido. Não me aquece nem me arrefece. E acho bem que assumam a pat...Ver mais
Gosto
· 10/7 às 13:54 · Editado
Paulo Matos Tive que ver quem era o Diogo Ribeiro, uma vez que o meu comentário não tem nada
a ver com o dele...
Gosto
· 10/7 às 13:52
Ana Marcela Paulo Matos erro meu portanto. A resposta mantém-se. Cumprimentos
Gosto
· 10/7 às 13:53
Paulo Matos Respeito a sua opinião, mas continua a colar generalizações que nada têm a ver com
a página dos Truques. Não cometa o mesmo erro do Diogo Queiroz de Andrade, ao meter gasolina
com assuntos paralelos. A Ana fala em discursos de ódio e teorias da conspir...Ver mais
Gosto
·
3
· 10/7 às 13:57 · Editado
Ana Marcela Paulo Matos Paulo fui a primeira a admitir más práticas. Mas acho que aqui a
generalização é mútua. Metem no mesmo saco jornalista que cumprem regras de ética e más
práticas. E pessoalmente não aprecio o anonimato. Eu dou a cara, se faço, e desculpe a ...Ver mais
Gosto
· 10/7 às 14:05
Miguel Quental Ana Marcela Não podemos falar de jornalismo sem falar de jornalistas. Se o
jornalismo está nas horas da amargura, a culpa é de quem? Não querem estar todos no mesmo
saco? arrumem a casa e lutem pela classe! Todos os dias é fake news, clickbaits, jornal...Ver mais
Gosto
·
2
· 10/7 às 14:16 · Editado
Paulo Matos O anonimato é discutível, talvez os jornalistas pudessem gozar de alguma protecção
similar que lhes permitisse uma vida pessoal mais descansada. Como isso não acontece, louvo a
coragem da classe, mas peço-lhes igualmente que não vejam os Truques como u...Ver mais

Gosto
·
1
· 10/7 às 14:21 · Editado
Ana Marcela Miguel Quental caro senhor não tenho vergonha de ser jornalista. Nunca o escondi
que sou. Basta ver o que tenho no meu Facebook. Qt ao resto, não vou aqui entrar num diálogo
exaltado com o senhor. Simplesmente não tenho tempo, nem vontade. Ideias pre-c...Ver mais
Gosto
· 10/7 às 14:22
Miguel Quental Nao lhe perguntei se tinha vergonha de ser jornalista. Perguntei se não tinha
vergonha de trabalhar numa publicação que serve interesses maiores. São jornalistas e não
entendem o que eu disse? Pode ir ler outra vez
Gosto
·
1
· 10/7 às 14:25

:)

Tenha um bom dia

Ana Marcela Paulo Matos Paulo é difícil dialogar com anônimos, não lhe parece? Mas acredite que
há muitos jornalistas preocupados com o sector, com o que entregam aos leitores e em fazer bom
jornalismo.
Gosto
· 10/7 às 14:26
Miguel Quental Eles expõem factos, não expõem opiniões. Factos qualquer um comprova. Porque
raio têm que assinar? Já que tanto preza pela identidade de quem escreve, pode-me dizer quem é o
sebastião pereira?
Gosto
·
1
· 10/7 às 14:27 · Editado
Ana Marcela Miguel Quental mas quais interesses maiores? Certamente sabe algo que não sei.
Continuação de um bom dia. Esta jornalista tem de trabalhar.
Gosto
· 10/7 às 14:28
Paulo Matos Só que eles não eram anónimos e prova disso é que muita gente chegou à fala com
eles e até a entrevistá-los. Claro que acredito que há bons jornalistas e também sei a pressão a que
estão sujeitos. Bom trabalho!
Gosto
· 10/7 às 14:28
Miguel Quental trabalhas aí sabes bem quem são os teus patrões
Gosto
· 10/7 às 14:29

vai la trabalhar.. bom dia

;)

Miguel Quental Ana, é normal que te sintas atingida caso sejas uma boa jornalista. Não te estou a
criticar a ti. Estou a criticar a merda do jornalismo que se faz hoje em dia. Se não vês isso andas
cega. Se vês, que fazes para mudar a classe? fazes parte dela!! ainda em janeiro ouvi dizer na
comissão dos jornalistas que se ia criar um conselho de ética.. é sinal que está tudo bem???
arrumem a casa
Gosto
· 10/7 às 14:31 · Editado
Ana Marcela Miguel Quental Miguel o meu contributo e tentar todos os dias fazer o meu trabalho
e bem. Ou o melhor que sei. Queimar pessoas na fogueira e que não.
Gosto

· 10/7 às 14:50
Miguel Quental Está difícil da Ana entender o que eu escrevi. Já lhe disse e volto a repetir: estou a
falar da classe jornalística. Não de si. sim. Vocês representam um todo, neste caso uma classe. E
têm que lutar pela saúde dela. E se acha que está bem de saúde, não se incomode. Cumprimentos
ao Sebastião, bom trabalho.
Gosto
· 10/7 às 14:57
Ana Marcela Miguel Quental outro senhor que não sei quem é, o Sebastião. Mas está a ver Miguel e
aí que discordamos: o todo é feito pelas partes. E cada parte tem e de fazer a sua, passe a repetição,
parte. Era como se eu lhe pedisse a si como leitor responsabilid...Ver mais
Gosto
· 10/7 às 15:02
Miguel Quental É a sua opinião, respeito. boa tarde bom trabalho
Gosto
·
1
· 10/7 às 15:04
Ana Marcela Miguel Quental obrigada. E para si também.
Gosto
· 10/7 às 15:05

Joaquim Vicencio Vasco Soares
Gosto
· 9/7 às 20:38

Renato Ribeiro É engraçado ver certa esquerda que andava louca para saber quem era o
Sebastião Pereira ficar ofendido com esta descoberta. Dois pesos e duas medidas.
Gosto
·
16
· 9/7 às 20:40
Ricardo Gonçalves O Sebastião, o encoberto dizia-se jornalista português, coisa que não é e coisa
que os Truques nunca assumiram, naquela página faz-se crítica de imprensa, e a imprensa parece
estar acima da crítica.
Gosto
·
16
· 10/7 às 6:19
Daniel Monteiro Uma coisa é fazer crítica de imprensa. Outra bem diferente, é forjar notícias de
forma anónima e cobarde.
Gosto
·
6
· 10/7 às 12:26
Ricardo Gonçalves Daniel Monteiro dê lá um exemplo?!
Gosto
·
2
· 10/7 às 13:01

Nuno Miranda Os truques citam as fontes com links.. o sr. "sub director do Público" encontra
dados na vida privada "nos" "on-line's"..
Ah publicou uma foto do visado.. e daí aferiu tudo, desde as boas famílias ao ódio à imprensa,
carreira académica, etc etc
Gosto
·
4
· 10/7 às 18:32
Ricardo Gonçalves E na altura foi muito engraçado ver estes DIRECTORES a defenderem o
anonimato do Sebastião, o tal que não existe!
Gosto
·
1
· 11 h

Ângelo Pilão Já o Público tenta manter, a todo o custo, a direita à tona da água.
Gosto
·
170
· 9/7 às 20:44

Pedro Lima Lamento discordar, mas os Truques fazem muito bem o seu papel, e só existem e
são lidos por muita gente (como eu) porque de facto a esmagadora maioria da imprensa
nacional não sabe cultivar nem independência nem trabalho profissional nas notícias que
veicula, já de há alguns anos. Exatamente nos casos que eles denunciam com frequência,
nomeadamente um alinhamento com a tendência neo-liberal que assola o mundo e Portugal em
particular, e que os faz hoje criticar o que não criticavam há 3-4 anos atrás. Por isso, não se
queixem… o melhor mesmo é fazerem jornalismo a sério e tudo desaparecerá.
Gosto
·
399
· 9/7 às 21:47 · Editado
Diogo Queiroz de Andrade Caro Pedro Lima, lamento não lhe ter respondido ainda. O seu
comentário passou-me no meio de tantos... Também tenho pena de discordar de si, mas a verdade
é que na minha opinião os Truques não fazem bem o seu papel e uma das razões para isso era o
anonimato. No Público, todas as semanas somos acusados de ser de esquerda e de ser de direita.
De estarmos vendidos aos interesses do Benfica e do Sporting e do Porto. De sermos capitalistas e
de sermos anti-americanos. Mas cá estamos, damos a cara todos os dias e fazemos o nosso
trabalho da melhor forma que podemos e sabemos. Erramos? Claro que sim, ninguém está isento
disso. Quando erramos corrigimos, alertamos que o fizemos e explicamos porque o fizemos.
Não me estou a fazer de coitadinho, note. Faz parte do trabalho. Mas o esquema de ódio das redes
sociais, para mais quando é alimentado por anonimatos que cobrem partidarites, baixa o nível do
discurso público de forma dramática. Em todos os posts dos Truques - em todos - há insultos a
jornais e jornalistas. E o que incomoda é eu ter dito que o Pedro Bragança é um "rapazola"? Dá
vontade de rir.
Gosto
·
4
· 9/7 às 23:47
Luis Melo Que insultos? Nunca vi um insulto a um jornalista numa publicação dos Truques, vi sim
criticas sustentadas ao seu trabalho. (In)felizmente são muitas e fortes, como o estado da
comunicação social exige.
Gosto
·
86
· 9/7 às 23:52

Pedro Lima A mim, o que me incomoda é a sua insistencia (no post) no facto dos Truques
protegerem uma certa esquerda (para além do tom menos elegante em geral, mas pronto), para
mais quando toda a gente percebe que o Publico tem acentuado uma viragem à direita nos últimos
tempos. Com a agravante que essa tendência é comum a toda a imprensa portuguesa, e não mudou
desde os tempos da troika (ou seja, não muda conforme quem está no poder, como poderia
acontecer, para manter alguma independencia do poder).
Gosto
·
29
· 9/7 às 23:54
Diogo Queiroz de Andrade Pedro Lima Pedro, gosto muito de si. Vamos tentar ser objetivos, pode
ser? Esta direção está cá desde outubro. O Público contratou algum colunista de direita? O Público
fez alguma manchete falsa sobre o Governo? Como é que se revela isso que "toda a gente percebe
que o Publico tem acentuado uma viragem à direita nos últimos tempos?" A sério. Explique-me.
Gosto
·
6
· 9/7 às 23:59
Luis Melo Dar a cara pelo seu trabalho só serviria de alguma coisa se tivesse vergonha na cara. A
julgar pelo exercício de manipulação que este post é não julgo que seja o caso. Os truques da
imprensa portuguesa fazem mais pela democracia portuguesa que qualquer jornal, desmascarando
o sensacionalismo e desleixo que mancha os media e contribuindo para um saudável cepticismo e
espirito crítico em relação ao que se lê nos jornais.
Gosto
·
49
· 10/7 às 0:04
Luis Melo Continua a não se perceber porque é que o anonimato alguma vez impediu alguém de
criticar o trabalho dos Truques, edificando daí um diálogo produtivo. O que se ficou agora a
perceber foi o porquê de os autores o terem preferido - os seus nomes mudaram o foco do debate
da crítica que fazem para quem são. É triste que seja pelas mãos de proeminentes figuras da nossa
imprensa que o debate que interessa se perde, preferindo comparar participação política a
cadastro e escusando-se de fazer face às inúmeras vezes em que o jornalixo do Público foi
desmascarado
Gosto
·
39
· 10/7 às 0:17
Márcio Berenguer O CM também só existe, porque é lido. Deve ter bem mais de 150 mil leitores. É
sinónimo de qualidade, caro Luís?
Gosto
·
5
· 10/7 às 0:37
Eduardo Perez Sanchez Não precisa de contratar: consigo, com o director e mais alguns que lá
andam chega para fazerem o serviço. Eu assino o Público, mas acho que vou desistir. Está cada vez
mais à direita!
Gosto
·
4
· 10/7 às 0:41
João Calviño devem ser muitas vezes acusados de serem de esquerda... lol
Gosto
·
16
· 10/7 às 0:46

Vasco Mendonça ¯\_(ツ)_/¯
Gosto
·
28
· 9/7 às 22:01
Nuno Fraga Coelho Parece que os truques já revelaram a coisa. O Observador. Quem diria...
Gosto
·
21
· 9/7 às 22:15

Pedro Bragança Olá, Diogo. Visou-me directamente no post, por isso, peço-lhe que aceite que
utilize este seu espaço para responder. Trata-se de uma defesa perante si, mas, sobretudo,
perante todos aqueles que têm acesso ao seu texto e às insinuações que ele deixa no ar.
Acredito, sinceramente, que só por desconhecimento pode escrever algo deste género.
Dispondo de toda a informação, seria impossível escrever isto. Nem a pessoa menos honesta ou
mais maldosa do mundo faria tal coisa. E eu acredito que você não é nem um, nem outro.
Também julgo que só por não saber que temos recebido ameaças credíveis à nossa integridade
física e à nossa vida é que faria esta publicação. Apesar de o termos dito há poucos dias num
post público, quero acreditar que não o leu. Seria uma irresponsabilidade incomensurável
forçar-nos a esta decisão num momento como este. Mas agora já está e vamos lá a isso. Não
gosto, mas vou ter de falar de mim.
Apesar de o fazer algo contrariado, vou passar adiante o tom deselegante com que se refere a
mim, principalmente tendo em conta que não me conhece e que eu não o conheço a si. Também
não irei referir-me às suas famílias, que não sei quais são, nem a que "estatuto" pertencem. Não
me interessa nada disso. E não percebo ao certo o que quererá dizer quando se refere às minhas
“boas famílias.” A minha mãe é funcionária pública e o meu pai é profissional liberal. Vivo com a
minha namorada. Ambos vivemos do nosso trabalho. O meu “trabalho” é, como sabe, bolseiro de
doutoramento. Obtive essa bolsa porque concorri a um concurso público, nacional e aberto.
Entre os arquitectos que concorreram naquele painel, fiquei em segundo lugar, numa
arbitragem por pares e cega. Foi com muito esforço pessoal que obtive esta bolsa e espero
cumpri-la, concluindo o meu doutoramento em tempo útil. O início precoce do meu
doutoramento não tem relação nenhuma com o facto de ter sido presidente da minha
Associação de Estudantes, no 2º e 3º ano do curso. Em 2014, terminei o meu mestrado com 20
valores, na dissertação que apresentei também a um júri. Dois meses depois, ingressei no novo
curso, Programa de Doutoramento em Arquitectura. Um ano depois fui convidado para integrar
o centro de investigação a que pertenço. Não sei se me considera um Boy de um aparelho
qualquer, mas espero que não.
Nunca pertenci ou estive em vias de pertencer a qualquer partido politico e, nas diversas
eleições em que participei, já votei em vários. Já participei em iniciativas do PS, PCP e Bloco. A
última foi do PCP: um debate com Rúben de Carvalho sobre Cultura e Património, há alguns
meses. Tenho a certeza que viu isso; está público na minha página pessoal. Não tenho nada
contra partidos e não acho que os militantes do partido estejam impedidos do que quer que
seja, mas - de facto - não é o meu caso. A minha independência e liberdade podem ser
confirmadas pelo que escrevo no meu perfil público.
Sim, com 20 anos, há cerca de 8, fui candidato à Assembleia Municipal de Gondomar e (esta
parte parece desconhecer) fui eleito. Foi na qualidade de independente que Isabel Santos, então
candidata, me convidou para integrar a lista do PS. E só um objectivo podia convencer-me:
integrar uma frente ampla que derrotasse ou, pelo menos, desse algum trabalho a Valentim
Loureiro. Foi isso que fiz enquanto pude e até ao limite das minhas possibilidades. Achei que
estava em causa uma obrigação moral, considerando o adversário que era. Foi também por isso
que, durante o mandato, tive várias divergências com o grupo do PS. Votei contra orçamentos
que o PS votou a favor ou viabilizou e outras coisas semelhantes. (Poderá, talvez, consultar as
atas que provam isto.) Porque o PS, como partido de regime que é, nunca evitou, antes pelo
contrário, o conluio com o grupo do Valentim Loureiro e do PSD. Rapidamente perdi a
inocência. Veio a desilusão e a ruptura inevitável. Aproveitei o facto de ir para a Argentina, onde
vivi durante mais de um ano, para suspender o mandato e para me afastar. Regressei já em cima

do fim do mandato e só voltei pela formalidade de ir a 4 ou 5 reuniões, para não ter falta e
cumprir com o meu dever de eleito. Até hoje, não aceitei candidatar-me a mais nada, apesar das
diversas abordagens nesse sentido. A última foi há duas semanas e veio de um movimento
independente. Recusei.
Sim, sou adepto e sócio do Futebol Clube do Porto e tenho um orgulho infinito nisso. É uma
paixão. Que me lembre, a minha primeira identidade. O Porto, a cidade, a região, o clube… E sim,
fui convidado para participar no Universo Porto da Bancada, às terças-feiras. Nunca me fiz de
convidado e antes de ir rejeitei 3 vezes. Não recebo nem nunca recebi um cêntimo por isso. Nem
aceitaria receber. Era suposto não ter clube? A página Baluarte Dragão não é de propaganda. É
um espaço que eu e o Diogo Faria, meu bom amigo e colega de doutoramento (em História
Medieval), decidimos criar. É onde damos as nossas opiniões, que sempre assumimos como
nossas e pelas quais respondemos.
Já escrevi textos para o P3. Alguns dos quais a pedido do Amílcar Correia, jornalista por quem
tenho uma admiração e estima imensas e que dirigiu (dirige?) aquele projecto. Se preferir, pode
apagá-los. Julgo que é um poder que tem enquanto diretor-adjunto do Público.
Sobre os truques, o anonimato dos truques, a conduta dos truques e tudo o que mais há a saber
sobre o projecto, está publicado um texto na própria página. Consulte-o. Se tiver dúvidas, tenho
a certeza que conseguirá forma de me contactar. É isso que espero que faça antes de voltar a
publicar insinuações semelhantes às que publicou neste texto. Estou certo que, depois de todos
os elementos que lhe forneci aqui, irá editar esta publicação, no sentido de a tornar mais justa e
factual. Aliás, você é jornalista. A sua vida é feita de compromisso com a verdade.
Gosto
·
2,9 m
· 9/7 às 22:28
Ocultar 66 respostas

Eládio Gouveia Excelente Pedro. Excelente. Parabéns pela educação, frontalidade e coragem.
Gosto
·
218
· 9/7 às 22:50
Pedro Azevedo Pedro, que resposta digna a um post, no mínimo, indelicado.
Gosto
·
138
· 9/7 às 22:50
Diogo Queiroz de Andrade Caro Pedro Bragança, não publiquei uma única insinuação neste post.
Publiquei informações. Há algum erro factual? Se há, aponte-o de forma a que o possa corrigir mas não espere que edite o post só porque não gosta das minhas palavras.
De qualquer forma, acabei de deixar na página dos Truques um convite para virem conhecer a
redação do Público e debater comigo, em direto para o Facebook, a vossa página. Aceitam?
Gosto
·
98
· 9/7 às 22:53
Helena Galvão Soares Diogo Queiroz de Andrade "fachada odiosa de um discurso populista e
demagógico que tem como único objetivo desvalorizar a credibilidade da imprensa para proteger
uma certa esquerda que está no poder" é informação?
Gosto
·
598
· 9/7 às 22:55

Rui Pereira Uma vez mais se prova que para uma boa moral, é de sobremaneira mais importante
o mensageiro do que a mensagem. E caso a mensagem não seja boa, é "matar" o mensageiro.
Gosto
·
34
· 9/7 às 22:56
Eládio Gouveia Diogo Queiroz de Andrade são tantas as insinuações... Mas eu até o entendo. Os
hábitos diários do seu trabalho turvam-lhe a capacidade de distinguir significados tão preciosos.
Gosto
·
227
· 9/7 às 22:57
Diogo Queiroz de Andrade Helena Galvão Soares Referi-me às informações sobre o Pedro
Bragança, que foi isso que ele contestou. Essa frase é obviamente opinião, que é minha, pessoal e
intransmissível e às vezes desagradável.
Gosto
·
22
· 9/7 às 22:57
Antonio Bessa Curioso o nº de gostos q o Pedro tem na sua pagina!!!
Gosto
·
26
· 9/7 às 23:00
Rui Pereira Diogo Queiroz de Andrade adoro que publique informações sobre alguém,
seleccionando informação ao sabor da tendência, para criticar precisamente uma certa tendência!
É a tendência dos nossos dias, vender empacotado para consumo imediato.
Gosto
·
181
· 9/7 às 23:00
Eládio Gouveia Diogo Queiroz de Andrade essa arrogância paga-se caro. Quem vai sentir na pele é
o Publico e os seus trabalhadores. Se fosse meu funcionário consideraria que está a por em causa a
imagem da empresa que representa e a dos seus colegas. Obviamente é a minha opinião. Espero
que lhe seja igualmente desagradável.
Gosto
·
259
· 9/7 às 23:02
Nuno Oliveira Diogo Queiroz de Andrade, em tempos houve um jornal chamado Público do qual
era leitor quotidiano. Na vossa purga ideológica recente abandonei-o. Espero que fique a saber, de
um ex leitor, que é a sua incompetência que vai ajudar a enterrar o jornalismo português. Não
merece a educação e contenção da resposta que teve aqui.
Gosto
·
214
· 9/7 às 23:05
Helena Galvão Soares Diogo Queiroz de Andrade O que o Pedro contestou foi a forma como o
Diogo estabelece ligações que não existem entre coisas - isso são as insinuações, e graves, para
mais vindas de um director adjunto do Público, que tem deveres deontológicos a cumprir, não é
uma pessoa qualquer
Gosto

·
184
· 9/7 às 23:05
Francisco Falcão Diogo Queiroz de Andrade The Clickbait is strong in this one! Não haverá
noticias mais importantes para dedicar o seu tempo?!
Gosto
·
32
· 9/7 às 23:11 · Editado
Nuno Meireles Parabéns pela serenidade e integridade caro Pedro Bragança. Isto é o exemplo
maior de uma resposta digna.
Gosto
·
97
· 9/7 às 23:14
Margarida Fernandes Abençoada e digna resposta. Parabéns e força!
Gosto
·
51
· 9/7 às 23:21
Pedro Lima Diogo Queiroz de Andrade , repito: "fachada odiosa de um discurso populista e
demagógico que tem como único objetivo desvalorizar a credibilidade da imprensa para proteger
uma certa esquerda que está no poder” parece revelar que o que o preocupa mais é que os Truques
protejam a esquerda (e têm razão para isso, porque é escandalosa a forma como é tratada, de
forma enviesada, na esmagadora maioria da nossa imprensa) e não os outros argumentos
invocados. Quero crer, do que o conheço, que não foi isso, mas lá que foi um momento no mínimo
infeliz, foi. Que as reacções a este seu post e a resposta de grande classe do visado o façam refletir
profundamente sobre isso é o que mais desejo. Aprendemos muitos com os nossos erros.
Gosto
·
57
· 9/7 às 23:29 · Editado
Cristiano Araújo Diogo Queiroz de Andrade quem começa um texto a chamar de rapazola o visado
diz ao que vem. Como não se consegue atacar a substância, ataca-se o mensageiro.
Gosto
·
171
· 9/7 às 23:27 · Editado
Diogo Queiroz de Andrade Rui Pereira É interessante que, quando os Truques fizeram isso a
jornalistas, isso não o tenha incomodado. Mas a política dos dois pesos e duas medidas é aplicada
por quem dela precisa.
Gosto
·
5
· 9/7 às 23:40
Francisco Falcão Diogo Queiroz de Andrade Se eles o fizeram... provavelmente Jornalistas é uma
palavra forte! Dai ninguém ter ficado incomodado!
Gosto
·
24
· 9/7 às 23:41

Cristiano Araújo Diogo Queiroz de Andrade A resposta fácil para desconversar... controlou os
comentários do Rui Pereira para poder afirmar isso com 100% de certeza?
Gosto
·
17
· 9/7 às 23:46
Paulo Querido Diogo Queiroz de Andrade lamento ter de informar que a aludida página não é um
OCS nem tem nenhuma responsabilidade perante a sociedade além das decorrentes das leis em
geral. O mesmo não se pode dizer dos jornais nem das pessoas que usam a carteira de jornalista que as condiciona ao cumprimento de responsabilidades.
Gosto
·
217
· 9/7 às 23:48
Rui Pereira Diogo Queiroz de Andrade 150 mil pessoas não estão enganadas. Mais, 150 mil
pessoas provam que estamos atentos e fartos do que se nos tenta impingir? Se alguma vez Os
truques da imprensa portuguesaterão sido injustos? Creio que poderá ter acontecido. Mas repare,
150 mil pessoas que se identificam com o conteúdo partilhado a titulo (aparentemente) altruísta,
sem nenhum reboque comercial, não podem estar enganadas. Foi isso que ainda não percebeu.
Neste momento a credibilidade do jornal Publico está ameaçada pela forma como o Sr. se libertou
de uma certa agonia que o preenchia ao invés de poder ter utilizado esta mesma informação de
forma inteligente. E não se justifique que esta é apenas a sua opinião porque o cargo de diretor
adjunto não lhe permite que afaste as suas opiniões publicas (sobre jornalismo) do seu emprego.
Alguém vai sair a perder. E não será com certeza um altruísta!
Gosto
·
145
· 9/7 às 23:51
André Gonçalves Muito triste aquilo em que o jornalismo se tornou, tudo isso devido aos fracos
profissionais existentes. Em tempos qualquer pessoa poderia ser jornalista, bastava ter tirado um
curso de letras, por vezes nem isso. Acredito que existe uma nova vaga de bons jornalistas prontos
a dar provas, até lá apenas teremos que esperar que algumas pessoas menos formadas possam
com alguma dignidade dar os seus lugares a todos aqueles que representam o futuro e uma
melhoria da qualidade do jornalismo. Diogo por favor apague tudo, ou apresente as suas desculpas
por este erro os quais todos cometemos, compreenda que tal acto afeta no momento e irá afetar a
sua imagem enquanto profissional. Um abraço forte e força neste momento menos positivo.
Gosto
·
21
· 9/7 às 23:52
Cristina Martins Paulo Querido Acho o Diogo um ressabiado, delator, e vou continuar a seguir a
página!! lol
Gosto
·
23
· 9/7 às 23:53 · Editado
Sérgio Pires O Diogo quis ir à lã e saiu tosquiado.
Gosto
·
74
· 9/7 às 23:57
André Freitas Que resposta épica do Pedro Bragança! Um verdadeiro KO ao pseudo jornalista que,
de forma incompreensível, conseguiu chegar a diretor adjunto do Público.
Gosto

·
106
· 10/7 às 0:15
Miguel Carvalho Um "rapazola" dar uma lição de ética e postura profissional ao subdiretor do
Público só demonstra o desperdício que é cada cêntimo gasto nesse "jornal".
Gosto
·
157
· 10/7 às 0:23
André César de Sá Realmente.. um "puto" de 28 anos a dar uma lição de todo o tamanho ao
director de um dos maiores jornais em Portugal..
Gosto
·
89
· 10/7 às 0:30

:D

Júlio Pina Que banho monumental. Até dá pena. Do sair o tiro pela culatra.
Gosto
·
51
· 10/7 às 0:33
José Moreno Eu acho que o Pedro Bragança é que devia ser sub-director do Público!
Gosto
·
89
· 10/7 às 0:40
Júlio Pina É nestes moldes e com estes termos, escorrendo ódio e ranço, que se assina mui
publicamente um exmo. senhor subdirector de um «semipasquim» (Valupi 'dixit') da direita (como
todos, no rectângulo).
Pobre jornalismo, quando não sabe lidar com a crítica ...Ver mais
Gosto
·
36
· 10/7 às 0:41
Eduardo Perez Sanchez Banhada à séria! O Pedro já fez o mesmo ao Rui Gomes da Silva, na Sic...
Gosto
·
24
· 10/7 às 0:47
Joaquim José Gonçalves Muita classe Bragança. Abraço!
Gosto
·
19
· 10/7 às 1:02
Sandra Lima Coelho Diogo Queiroz de Andrade e tratar o Pedro Bragança por "este moço
prendado e de boas famílias" também é informação? Parece-me que "é obviamente opinião" que é
sua, "pessoal e intransmissível e às vezes desagradável." E tem todo o direito à sua
opinião (embora concorde consigo: a sua opinião é desagradável). Mas, não a misture com "os
factos" que aqui procura defender. É que assim fica difícil perceber que um director adjunto de um
jornal, que aqui parece estar a escrever na qualidade de jornalista, se dirija de forma tão rude,
deselegante e pouco educada a um cidadão.
Gosto

·
67
· 10/7 às 3:38 · Editado
Filipe Rebelo Quase fiquei com lágrimas nos olhos, com esta descrição de independência,
distanciamento e de nobreza de caracter que o Pedro fez de si mesmo. Parece a história de um
caminho de ascensão aos céus dos justos. Não fosse a sua incomensurável vaidade, não teria dito
nada. Mas a questão central é esse "pequeno" facto que escamoteou neste seu discurso. A sua
paixão clubista não é inócua nem morrerá sem juízo. Três ou quatro frases e já está, passemos ao
resto? Não, não, Pedro, isso não é assim. Estou bem mais inclinado a acreditar que foi por esta
razão que preferiu sempre manter-se no anonimato, e não pelas tais ameaças à sua/vossa
integridade física.
Não são poucos, os autores da nossa blogosfera, que passam a comentadores nos canais
desportivos do Benfica, Sporting e Porto. São escolhidos a dedo por máquinas de um sistema
montado, do qual o Pedro escolheu fazer parte. Escolhidos a dedo para produzirem desinformação
com (aparente) conteúdo. Escolhidos a dedo para alimentarem ódios, distorcerem informação dos
clubes rivais, distorcerem e desvalorizarem qualquer informação qua saia contra o próprio clube,
enfim, na prática, aquilo que um péssimo jornalista, um vendido, um tipo sem a mínima ética
profissional e sem os mais básicos conhecimentos da deontologia faria. Melhor, na prática, muitos
dos maus princípios que o pedro, supostamente, combate com o Truques. Mas o Pedro não é um
jornalista? Pois não. E isso não é desculpa para nada. O Pedro, homem contra o "establishment",
afinal é um homem do sistema, e mais do que isso, é um dos seus actores relevantes. O Pedro não é
aquele miúdo extraordinário, que, aos vinte anos decide ir contra a máquina do PS, votando contra
isto e contra aquilo, insurgindo-se contra os podres da máquina política. Quero dizer, o Pedro
talvez queira que todos tenhamos essa ideia de si, a ideia que nos tentou vender neste texto, e que,
se calhar, tenta vender a si mesmo todos os dias. Mas a paixão por um clube não o desculpa de
fazer parte de um circo, um dos três mais ridículos circos de televisão que temos, de exemplo de
má informação, falta de isenção e mau serviço público. Não é serviço público, dir-me-á? É tanto
como qualquer jornal privado ou como qualquer outro canal de televisão. E, tal como a bufa falada
do Salvador, e sua consequente e ridícula retractação, também o Pedro terá receio, quem sabe, de
alguém somar dois e dois e conseguir ver para lá de cores políticas ou clubistas. Porque, quando se
diz uma grande estupidez, fica mais difícil o sustento de tudo o que de "bom" foi dito até então.
Escrever num blogue que tem ao lado do seu título a frase "Enquanto fomos bons rapazes fomos
sempre comidos" já é mau. Mas a sua presença no circo tira-lhe toda e qualquer credibilidade. Por
melhor que fale. Por mais aparentemente isento ou ponderado que seja o discurso. Não se pode
servir dois amos. Ou se faz parte do problema ou da solução. Eu não tenho bem a certeza de qual
seja o problema e qual seja a solução, neste caso. Mas o Pedro navegou com um pé em cada barco, e
isso só poderia dar asneira. Fez pela vidinha? Então arrume lá os posters dos revolucionários que
tem nas paredes dessa casa imaginária, dessa ideia que faz de si mesmo, e faça lá pela vidinha. Não
seja evangelizador. Erra como todos. Como todos aqueles que critica. Quer estar acima disso?
Então não ceda, não fraqueje, e sobretudo não se venda, seja por dinheiro ou por pura vaidade.
Gosto
·
14
· 10/7 às 1:18 · Editado
André Gouveia Mendes Quando levas baile e nem percebes de onde vem a música.
Gosto
·
52
· 10/7 às 1:11

🙌🏻

Vasco Vaz Filipe Rebelo tanta conversa e...o conteúdo dos truques? é ou não é válido? é falso o que
lá se escreve? Ou passa a ser inválido e falso por ter sido esta pessoa a escrevê-lo?
Gosto
·
37
· 10/7 às 1:16
Filipe Rebelo Vasco Vaz, tem toda a razão sobre essa validade. Aliás, estou profundamente
enojado com esta revelação.
Para não entrarmos numa discussão do campo das neurociências cognitivas e/ou
comportamentais, vou-lhe dar um exemplo, hipotético. Eu acredito que alguém que bata na mulher

em casa consiga, ainda assim, dizer algumas coisas com a máxima legitimidade. Temos alguns
exemplos na nossa sociedade. A questão é esta, iria convida-lo para fazer parte dos orgãos sociais
da APAV?
Gosto
·
4
· 10/7 às 1:23
Vasco Vaz Eu dou-lhe outro exemplo, não hipotético: a cobertura d'o público sobre os colégios foi
tão evidentemente tendenciosa, não é agora por ter sido o fulano x ou y a dizê-lo que passa a ter
sido imparcial. Mesmo que tivesse sido o gajo mais mentiroso de sempre até ao momento em que o
indicou.
Gosto
·
22
· 10/7 às 1:38
Filipe Rebelo Vasco, seja o Público ou outra entidade qualquer, toda a gente tem algo a dizer sobre
o ensino, e quase sempre está errado. Eu n sei o que o Público disse sobre os colégios, o que eu sei,
e acho inacreditável estarmos sequer a discutir isto, é que quando não se tem legitimidade para
falar de alguma coisa, por mais verdade que seja, a mensagem deixará de chegar a bom porto. Não
rebato a importância de haver mão dura sobre o jornalismo, sou de uma família de jornalistas,
várias gerações. E hoje já não resta mais do que uma pálida imagem daquilo que foi ser-se
jornalista. Mas não foi em nada disso que falei.
Gosto
·
1
· 10/7 às 1:49
Joana Santos Ai
Gosto
·
1
· 10/7 às 2:07
Rui Pinto Garcia Já se viram FCP benfica mais equilibrados do que esta goleada Pedro Bragança, a
época começa bem
Gosto
·
10
· 10/7 às 2:12
Miguel N. Cravo

Gosto
·
14
· 10/7 às 2:42

Pedro Costa Ricardo Borges
Gosto
·
1
· 10/7 às 8:16
Rui Pedro Teixeira Helena Galvão Soares alguma coisa que foi dita é mentira?
Gosto
· 10/7 às 9:06
Rui Pedro Teixeira Rui Pereira Mas desde quando 150 mil gostos numa página significa que se
gosta dela? Significa, isso sim, que se está interessado em ver o que têm para dizer, mas não que se
goste do que se lê.
Gosto
·
2
· 10/7 às 9:07
José Moreira O que me assusta é o medo que tem um director de um jornal para uma pagina do
Facebook. Ridículo, Agora se nota que a nossa imprensa esta na lama, salvo 1 ou dois diários! !
Gosto
·
30
· 10/7 às 10:03 · Editado
Rui Pereira Rui Pedro Teixeira é isso! ninguém gosta. Só seguem para falar mal.
É ir lá ver....Ver mais
Gosto
·
13
· 10/7 às 10:23 · Editado
Rui Alves Amigo Pedro que nunca te doa os dedos pois tu és um motivo de grande orgulho para
todos os portistas, é bom sinal quando vemos esta corja toda aziada, não nos podemos calar a este
centralismo bacoco. vão aproveitar todas as oportunidades para tentar descredibilzar te estás
ciente disso, mas tambem sabes que tens milhoes, sim milhoes , de portistas que te irão apoiar
sempre. o melhor ainda está para vir. grande abraço
Gosto
·
1
· 10/7 às 11:33
Gisela Soares Carvalho Sérgio Lavos
Gosto
· 10/7 às 11:42

😉

Sérgio Lavos Gisela Soares Carvalho já tinha lido o post. O facto de não gostar dos Truques não faz
com que goste deste post. É, de resto, miserável.
Gosto
·
8
· 10/7 às 11:43
Gisela Soares Carvalho Sérgio Lavos
Gosto
· 10/7 às 11:46

😊

V Machado Vasco Nada mau para um moço rapazola
Gosto
·
2
· 10/7 às 11:59
Nuno Miranda Diogo Queiroz de Andrade e vergonha na cara não? Incomodado com as críticas? e
que tal fazer um trabalho sério e evitar as críticas?
Você é de más famílias?
Gosto
·
15
· 10/7 às 12:08
Luís Bacharel
Gosto
· 10/7 às 12:32
Eliminar
Jari Marjamaki o post do Diogo (na sua própria página): 408 likes. a resposta do Pedro (na página
alheia) = 2000+ likes. acho que está tudo dito.
Gosto
·
26
· 10/7 às 13:24
Carolina Enes O que a malta jovem, íntegra e inteligente tem de gramar não é Pedro?!
Gosto
·
6
· 10/7 às 14:03

😏

Francisco Pardal Pimentel Diogo Queiroz de Andrade o Truques é um jornal? É gerido por
Jornalistas? HMMM... Estou a ver que nem a sua profissão conhece quanto mais a dos outros!
Gosto
·
7
· 10/7 às 14:41
Manuel Trindade Gabriela, aqui algo a confirmar o que te falei sobre o estado do jornalismo,
atenta só a esta resposta do Pedro Bragança...
Gosto
·
2
· 10/7 às 15:17
Inês Delicioso Diogo Queiroz de Andrade se eu fosse os truques mandava-o a si e ao seu convite
de fazer uma entrevista no Público dar uma volta ao bilhar grande.
depois de ter demonstrado uma falta de profissionalismo gigante, uma parcialidade e afiliação
ridícula a ...Ver mais
Gosto
·
18
· 10/7 às 15:17
Sandra Marques Portanto, o Diogo chama-lhes rapazolas; descreve a sua actividade nas redes
sociais como a fachada odiosa de um discurso patati patata, despreza-os num registo de
superioridade moral a tresandar a fel; e a seguir quer convidá-los para irem à redacção d...Ver mais

Gosto
·
62
· 10/7 às 16:36
Lúcia Oliveira Diogo Queiroz de Andrade lol
Gosto
· 10/7 às 17:23
Júlio Pina No 'Economist', essa bíblia estrangeira com certeza também de, cito, «rapazolas»
fantochados pelo «PS» (e sem dúvida que em conluio com toda a Esquerda, do PCTP aos anarcosindicalistas), os artigos não são assinados. Supõe-se que, porque não criticam ...Ver mais
Gosto
·
15
· 10/7 às 20:27
Guilherme Teodoro Sequeira Excelente, Pedro! Um grande abraço. Continuação de bom
trabalho!!!
Gosto
·
1
· 10/7 às 21:35
Nuno Miranda Diogo Queiroz de Andrade interessante esta notícia que é pública.. logo deve ser
100% verdadeira e não carece de filtro ou resposta:
"O Conselho de Redacção do Público fez saber em comunicado à redacção o seu parecer negativo à
entrada de Diogo Queiro...Ver mais

Conselho de Redacção do Público reprova director-adjunto
O Conselho de Redacção do Público fez saber…
RTP.PT

Gosto
·
36
· 10/7 às 23:07
Luís Ferreira da Silva Diogo Queiroz de Andrade, a sua publicação é reles, como reles está a
tornar-se o jornal Público, que, de facto, já conheceu melhores dias e pessoas responsáveis. Faça
um favor ao Publico e aos seus leitores, nos quais me incluí até há cerca de 3 meses: demita-se!
Gosto
·
3
· 10 h

João Miguel Pensar que uma pessoa destas está à frente de um dos principais jornais do país é
assustador. A forma mesquinha, vingativa e imatura como, desesperadamente, tenta destruir
um projeto tão interessante como Os Truques. Que tal ser construtivo e rebater os posts dos
Truques ao invés de entrar no ataque à pessoa? Seja como for está mais que exposto. Nos
Truques já foi feito um post onde tudo está esclarecido, reforçando a forma perniciosa como
disse muitas meias verdades.
Gosto

·
332
· 15 h · Editado

Alexandre Carvalho Tão mau que até dá pena. É esta a "imprensa" que temos.
Gosto
·
95
· 9/7 às 22:39

António Garcias Diogo Queiroz de Andrade é jornalista? Se é, deveria ter vergonha de escrever
o que escreveu.
Gosto
·
150
· 9/7 às 22:41 · Editado

Sérgio Lagoa Que nojo de post. Ao que o Púbico chegou.
Gosto
·
155
· 9/7 às 22:41

Afonso Mora da Silva Este post só demonstra a importância que os truques têm. O baixo nível
dele demonstra a qualidade (pouca) que alguns jornalistas têm. Sinta-se incluído neste grupo.
Gosto
·
129
· 9/7 às 22:41

Rui E F Lourenço Ao que o Público chegou uma tisteza
Gosto
·
86
· 9/7 às 22:42

Paulo Monteiro Fernandes Eu sei e acho que toda agente já sabe quem vai sair a perder...
Gosto
·
38
· 9/7 às 22:42

Diogo Tadeu Olha, olha um subdirector de um jornal com medo de dois "miúdos". É sinal que o
trabalho que estão a fazer está a surtir efeito
Gosto
·
167
· 9/7 às 22:43

Ricardo M Santos O que divulgaram da vida privada da Margarida Gomes aquando de uma
investigação aos negócios do presidente da Câmara de Gaia enquadra-se onde nesta história?
Gosto
·
8
· 9/7 às 22:44

Carlos Taveira Como leitor e assinante do Público tenho vergonha deste post de um director do
Público.
Gosto
·
202
· 9/7 às 22:45
André César de Sá Amén!
Gosto
·
8
· 9/7 às 22:52
Tiago Pinho Amén!
Gosto
·
2
· 10/7 às 0:04

Helena Galvão Soares Os Truques não atacam os jornalistas, criticam o mau jornalismo,
esclarecendo as causas porque o criticam e, com isso, defendem o jornalismo.
Gosto
·
119
· 9/7 às 22:48

Miguel D'Orey Obrigado sr jornaleiro mais uma notícia super importante!
Gosto
·
21
· 9/7 às 22:50

👌🏽

Fernando Monteiro Ahahah grande post meu caro...para si a reposta será uma de duas (escolha
você):
A) quem tem *u tem medo
B) quem não deve não teme (a liberdade de expressão - em especial, quando é coerente e
justificada!)
Gosto
·
14
· 9/7 às 22:52 · Editado

João Abrantes E falam do correio da manhã? O Público tem "jornalistas" destes...
Gosto
·
78
· 9/7 às 22:53

Ricardo Santos Comportamento vergonhoso. Espero que apresente a sua demissão
imediatamente.
Gosto
·
82
· 9/7 às 22:53

Tiago Macedo Ri-me. Um pouco desiludido por ser um diretor do público. Achei-o ridículo
neste preciso momento. E triste, achei-o essencialmente triste.
Gosto
·
79
· 9/7 às 22:53

Diogo Cruz Triste figura
Gosto
·
35
· 9/7 às 22:54
André César de Sá Se os directores dos jornais se dedicassem a contratar bons jornalistas e nao
a atacar aqueles que fazem melhor jornalismo que a maioria dos jornais nacionais, estaríamos
num bom sítio.. mas como preferem esconder o mau jornalismo com denuncias para se
sentirem importantes... o jornalismo que podia ser bom, passa a péssimo.
Gosto
·
55
· 9/7 às 22:54

Vítor Proença enquanto este senhor trabalhar no jornal Público nunca mais comprarei um
exemplar do mesmo. #fraquinho
Gosto
·
72
· 9/7 às 22:55

Liliana Batalha Pasma e verdadeiramente preocupada com esta mesquinhez. Que vergonha
para um jornal como o Público.
Gosto
·
53
· 9/7 às 23:00 · Editado

Guilherme Cerveira Que vergonha. Custa assim tanto engolir que alguém neste país saiba fazer
JORNALISMO, como a página d' Os truques da imprensa portuguesa ? Repulsa-me tamanho
regozijo seu em descobrir a identidade de um dos autores e expô-la desta maneira, como se a
cabeça de um javali acabado de caçar se tratasse, Quem sai ainda mais mal visto do que já era é
o senhor, Diogo Andrade. Pessoas como o senhor nunca deveriam ter lugar no Jornalismo, o
verdadeiro, não o lixo, a mentira e 'lobbyização' que serve e faz parte. Ganhe vergonha na cara.
Muita força para o Pedro Bragança, que não conheço, mas tem todo o meu apoio. Alguém que
reme contra a maré.
Gosto
·
70
· 10/7 às 1:17 · Editado
Ricardo Gonçalves Nota-se bem que o Diogo anda ressabiado com factos, críticas e
contraditório e em lugar de as rebater, demonstrar o contrário ou corrigir (como já muitos
tiveram que fazer) vem aqui atacar pessoas de forma patética e aziada.
Rasteiro... apenas rasteiro!
Gosto
·
55
· 9/7 às 23:13 · Editado

Sérgio Magalhães Olha olha, ele descobriu a identidade de um dos fundadores do Truques!
Epa, parabéns! Só que eles nunca se esconderam atrás de interesses económicos ou partidários,
apesar de o quereres fazer parecer.
A inconveniência que vos causam há de continuar, o que interessa saber a identidade deles?
NADA!
Gosto
·
50
· 9/7 às 23:02

Nuno Abrantes o tom é deselegante mas o que preocupa mais é um diretor adjunto de um
jornal nacional prestar-se a este tipo de coisas. Depois queixam-se que já ninguém compra
jornais.
Gosto
·
73
· 9/7 às 23:04
André Rocha Diogo Queiroz de Andrade... e então? o trabalho deles é excelente... já o
do Público e a tomar felicidade com que escreve este post não anda pelas melhores horas. Já que
é tão sério, porque é que não os entrevista? porque é que não os confronta de modo sério com
estas meias verdades? Pergunto inclusive se são importantes?
Gosto
·
36
· 9/7 às 23:04
Diogo Queiroz de Andrade Há quinze minutos fiz um convite público para um debate em direto
para o Facebook, seguido de uma visita à redação aqui do Público. Aguardo resposta.
Gosto
·
7
· 9/7 às 23:06
André Rocha Depois desta miserável exibição, já é um mínimo olímpico pelo qual lhe dou os
parabéns. No entanto, no lugar deles, a partir de hoje, aceitaria apenas debates com todos os
orgãos de comunicação social que não empregassem "bullies". Pode começar por ler a resposta
deles. É bastante esclarecedora.
Gosto
·
68
· 9/7 às 23:11
Liliana Batalha Há quinze minutos
Gosto
·
21
· 9/7 às 23:14

❤

que adorável, credo...onde isto chegou

Diogo Tadeu Diogo Queiroz de Andrade há mais de 15 minutos que fez um post que não me
parece digno de um jornalista. A julgar pelos comentários também há aqui muita gente à espera
que se retrate e reconheça que procedeu mal
Gosto
·
48
· 9/7 às 23:19
Cristina Martins delator!! lol

Gosto
·
1
· 9/7 às 23:57
Francisco Pardal Pimentel Diogo Queiroz de Andrade quando for alguém digno de fazer de fazer
um convite para a tal visita tenho quase a certeza que o Pedro aceitará com todo o gosto! No Porto
come-se tripas e temos todo o orgulho em servi-las aos nossos visitantes mas muitos deles
merecem mesmo comer o que vêm la dentro!
Gosto
·
3
· 10/7 às 14:45

Carlos Queirós Olha olha, já te espalhaste.
Gosto
·
41
· 9/7 às 23:04
Sérgio Magalhães Em cheio, Mister!
Gosto
·
2
· 9/7 às 23:27

João Peixoto "Rapazola", "cabeça fora da toca", "este moço", "moço prendado".
Uma soberba inacreditável para alguém neste lugar. E uma excitação por "vingança"
absolutamente infantil. Pidesco....
Gosto
·
156
· 9/7 às 23:05

Susana Ferrador Eu sou jornalista e nunca vi um comentário tão disparatado como o seu. Que
pena que o tenha escrito! É com essa mesma postura que exerce a sua profissão?
Gosto
·
168
· 9/7 às 23:06

Pedro Homero Vim ler este post. Preciso de tomar banho agora.
Gosto
·
94
· 9/7 às 23:06
Ricardo Gonçalves Não resulta, vou agora experimentar com aguarrás...
Gosto
·
23
· 9/7 às 23:15

😕

José Gomes Queixa-se do hate mail que recebeu com este post mas não se importa de maneira
nenhuma em expôr a identidade das pessoas visadas na página num tom enviesado e acusador,
e nas consequências que isso poderá trazer para os mesmos. A hipócrisia é notável, a falta de
noção e de profissionalismo como jornalista também.

Quando se fala de uma página que luta pela qualidade e nome da sua profissão, que nos últimos
anos tem andado na lama, é assim que responde, vestindo a carapuça, pondo as mãos nas
orelhas e recorrendo ao poder de argumentação digna de um miudo de 5 anos a quem
roubaram o chupa no intervalo.
Tanto quanto sei e a mim me diz respeito, a página em poucos anos de existência já fez mais
pela sua profissão que você na sua vida toda. Se tiver alguma dignidade, demita-se em vez de a
arrastar ainda mais o jornalismo e o nome do Público pela lama.
Gosto
·
104
· 9/7 às 23:07

Gerardo Burmester O vosso maior problema e que a maioria das pessoas nao se acredita em
nada do q se escreve nos vossos pasquins. Por nao perceberem isto é que continuam em queda e
cada vez mais descredbilizados. Este seu texto so mostra uma coisa, preocupa-se mais em
descobrir os nomes dos autores de uma pagina de facebook do que discutir o conteúdo da
mesma. Preocupa-se tanto em colar rotulos aos seus admins e nao tem a coragem para admitir
que o jornalismo portugues esta no esgoto. A vossa mentalidade corporativista é o maior cancro
deste país. Ganhe vergonha na cara e cumpra a sua funçao de jornalista.
Gosto
·
50
· 9/7 às 23:08

Nuno Oliveira Ironicamente, na ânsia de expor outros, quem escreveu este texto acima é que
acabou por expor a sua natureza execrável.
Gosto
·
98
· 9/7 às 23:08

Nuno Meireles Também vim ler. Vou tomar um gurosan agora
Gosto
·
25
· 9/7 às 23:09

Sofia Araújo Se são estes os critérios de verdade qur o Público aplica às suas investigações
actualmente, ficam muito aquém da história e dignidade do vosso próprio jornal.
Gosto
·
25
· 9/7 às 23:11
Eliminar

Ricardo Fino Diogo, ganhe vergonha. Parece-me por demais evidente a sua má fé em todo este
processo.
Gosto
·
51
· 9/7 às 23:14

Margarida Fernandes Descida ao fundo dos fundos do jornalismo. Tão deprimente.
Gosto
·
45
· 9/7 às 23:15

Fatima Rolo Duarte Em termos técnicos, eu não o acho bonito. Sinto falta de pessoas bonitas
Gosto
·
9
· 9/7 às 23:15

Alvaro Sousa Caro Diogo, eu achava que jornalismo de sarjeta era só associado ao CM. Afinal
não. Há sempre um sacanita escondido dentro de uma redação...
Gosto
·
65
· 9/7 às 23:15

José Carlos Maltez Obrigado por nos dar o nome. Assim posso agradecer-lhe o magnífico
trabalho dos Truques.
Gosto
·
114
· 9/7 às 23:16

Andreia Silva Esta sua publicação é simplesmente ridícula. A liberdade que lhe permitiu
escrever isto, por sorte, também lhes permite a eles fazerem o que fazem. Pela verdade e
integridade que devia nortear o jornalismo.
Gosto
·
67
· 9/7 às 23:16

Ricardo Durand Parabéns, Pedro, por continuares a desmascarar os truques do Púbico.
Gosto
·
67
· 9/7 às 23:17

Inês Shaw Evangelista Claramente não sou a única a adorar este grande tiro no pé!!
É que
com atitudes destas quase nem seria preciso a ajuda d'Os truques da imprensa portuguesa para
descortinar a degradação e decadência de um certo (pseudo) jornalismo português! Eu teria
muita VERGONHA!
Gosto
·
85
· 9/7 às 23:17 · Editado
<3

Bruno Leal Será que o sr. Diogo Queiroz de Andrade (e outros como o sr.) não entende(m) que
este tipo de actuação só serve para descredibilizar - ainda mais - o seu trabalho e os órgãos de
comunicação social para os quais trabalham?!
Gosto
·
59
· 9/7 às 23:19 · Editado

Liliana Batalha Percebido! Os posts desta página têm normalmente uns 27 e vá que cheguem
outros aos 35 likes, comentários inexistentes, este de hoje é claramente um afago ao ego.
Gosto

·
31
· 9/7 às 23:19 · Editado

José Nuno Monteiro Grande lol Diogo
Gosto
·
3
· 9/7 às 23:19

Nuno Morna ui que medo. ui que falta de vergonha. você é o exemplo provado da falta de
verticalidade do jornalismo português. tenha vergonha.
Gosto
·
50
· 9/7 às 23:19

Miguel Angelo Pereira Custa assim tanto aceitar o bom trabalho do truques, é assim tão
complicado perceber o jornalixo que é praticado pelos media...parece que lhe saiu o tiro pela
culatra
Gosto
·
32
· 9/7 às 23:20

José Nuno Monteiro Um senhor usar "
Gosto
·
20
· 9/7 às 23:20

;)

" irónicos é super infantil

Miguel Vruumm Mota não termos levado com um "lol" já não foi mau.
Gosto
·
10
· 9/7 às 23:45

Ricardo M Santos Pedro Bragança, o que divulgaram da vida privada da Margarida Gomes
aquando de uma investigação aos negócios do presidente da Câmara de Gaia enquadra-se onde
nesta história?
Gosto
· 9/7 às 23:22
Daniel Orge Disponiblize o link, Ricardo. Esse "pick me, pick me" sem um clickbait à Público não
resulta. Além do mais, estou curioso para ver. A questão, parece-me, é que um deverá resultar de
trabalho de investigação em que ligações menos claras de uma jornalista a negócios da classe
política em que factos pertinentes e que afectam a credibilidade da jornalista enquanto tal foram
revelados. Aqui...foi informação pessoal só pelo gozo de expor quando isso em nada está
relacionado com o trabalho que desenvolve na página. Além do mais, com opinião pessoal e mais
truques.
Gosto
·
6
· 10/7 às 0:58 · Editado

Ricardo M Santos Pick me, pick me? Era o que mais queria. Ser escolhido por um gajo que não
conheço de lado nenhum.
Gosto
· 10/7 às 1:01

João Campos Diogo Queiroz de Andrade, as publicações d'Os truques da imprensa
portuguesa já eram suficientemente esclarecedoras quanto ao estado do jornalismo em
Portugal. Não precisava de se prestar a este papel para nos dar nova evidência. Era tão
importante que, em vez de perderem tempo à procura de bodes expiatórios, se tivessem
preocupado em manter a Alexandra Lucas Coelho, o Paulo Moura e o José Vítor Malheiros.
Gosto
·
129
· 9/7 às 23:25

Simão Pfc Neves Quando a preocupação de um diretor ou sub-diretor de um jornal de
referência é acerca do autor de uma página que desvenda e expõe os truques da imprensa e não
sobre corruptos, aldrabões e criminosos sobre os quais diariamente o seu jornal publica
notícias, está tudo dito. Porque lhe custa tanto que 150 mil pessoas sigam e acreditem que o que
eles publicam é verdade? Fácil. É porque vocês deixaram de se preocupar em fazer jornalismo a
sério e passaram a fazer fretes e sensacionalismo. Passa lá para fora.
PS: Já agora fique a saber que por causa de si e da sua postura o Públicoacabou de deixar de
contar com o meu Gosto. Para si vale de pouco, mas deixou.
Gosto
·
67
· 9/7 às 23:27

Eduardo Freitas Está visto o nível deste jornalismo de cartilheiro. Será que tem medo do
truques por ter colocado o público ao nível do CM? Penso que sim. Pior, será que já encontraram
algo dos Panamá papers? Já que o sindicato dos jornalistas e ERC não fazem o seu trabalho, eis
que os truques fazem e colocam a nu a vossa pouca vergonha. Retrata-te! És uma vergonha
como jornalista!
Gosto
·
43
· 9/7 às 23:29

Manuel Castelo-Branco
Gosto
·
1
· 9/7 às 23:31

Manuel Castelo-Branco
Gosto
· 9/7 às 23:31

Manuel Castelo-Branco
Gosto
· 9/7 às 23:31

Fernando Pinto Que falta de nivel... Pena que o público tem um subdirector assim. Que texto
ressabiado...
Gosto
·
56

· 9/7 às 23:34 · Editado

Antonio Namorado Pina Como jornalista devia ter aprendido que o trabalho pidesco nunca
serviu a democracia.
Se conseguir tenha vergonha.
Gosto
·
47
· 9/7 às 23:34

Tiago Carvalho tentando perceber quem se vai queimar com a brincadeira #publicosempublico

Gosto
·
68
· 9/7 às 23:35
Inês Delicioso sempre a descer

Gosto
· 10/7 às 15:57

Miguel Ribeiro A pequenez deste post revela a importância dos Truques
Gosto
·
95
· 9/7 às 23:38

João Antunes E você Diogo Queiroz de Andrade, deixe-me fazer-lhe a sua biografia:
Asqueroso escritor a soldo que se auto intitula de Jornalista, desprezando e negligenciando
completamente o código deontológico dessa profissão. Escreve a soldo não a verdade, mas
a 'verdade' que lhe impõem que venda, a verdade que omite que Pedro não é do PS e a verdade
que pinto Pedro Bragança deverá ser julgado na qualidade de Administrador d'os Os truques da
imprensa portuguesapelos posts que essa página fez. E nessa qualidade tenho a dizer que ele, ao
contrário de si, tem muito boa reputação como Jornalista que é muito melhor que a sua é nesta
altura, talvez não da que a que teve, mas talvez algures pelo caminho tenha perdido o norte, ou
então sempre foi o escritor asqueroso que aqui demonstrou ser.
Estes 'golpes' ad hominem infelizmente ainda são válidos como argumento para muita gente.
Talvez também por isso a democracia no nosso País esteja como está.

Gosto
·
61
· 9/7 às 23:42 · Editado

Rita Riscada https://www.iefp.pt/

Home - IEFP, I.P.
O IEFP é o serviço público de emprego nacional. Tem por missão promover a criação e a
qualidade do emprego e…
IEFP.PT

Gosto
·
28
· 9/7 às 23:39
Jamil Heneni Olha olha... que post de ****. FINALMENTE conseguiu descobrir quem lhe aperta
os cales e não o deixa dirigir um jornal de acordo com a sua côr politica? Que vos desmascara
constantemente e vos põe na ponta da mira - por culpa só vossa que não respeitam os principios
(nem os meios, nem os fins) do jornalismo? Esta sua "vitória" é ao mesmo tempo a sua maior
derrota caso ainda não tenha percebido. Estão confirmados os vossos reais interesses e
pergunto-me como pode o Belmiro ainda confiar em vós para dirgir este jornal - que antes
primorava pela qualidade do conteúdo e eu lia diariamente mas que hoje em dia não tenho
qualquer interesse (será porque David Dinis?! - sim, o seu amigo a quem reporta e que está
metido nos lobbys da imprensa de direita... se calhar você também está, certo?). Parabéns,
acabou de destruir a sua carreira. E tudo porque pensou ter alcançado uma vitória, hum? Se
quiser também escurtinar a minha vida avise-me que tenho todo o gosto em enviar-lhe uma
"nude" - linguagem jovem, sabe? - para ser manchete amanhã. E viva os truques e os seus
mentores. Estes sim lutam diariamente contra todas as pressões - incluíndo as vossas e dos seus
amigos - para fazer um serviço público verdadeiro e isento de agendas politicas. Bom resto de
Domingo.
Gosto
·
51
· 9/7 às 23:40
Jamil Heneni Só um pequeno add-on ao meu comentário: https://vaievem.wordpress.com/.../adanca-de-cadeiras-na.../

A dança de cadeiras na comunicação social
As recentes mudanças de directores de órgãos…
VAIEVEM.WORDPRESS.COM

Gosto
·
2
· 10/7 às 0:04
Miguel Vruumm Mota Ai que vergonha alheia que sinto por este senhor. A pensar que é o
maior e a enterrar-se debaixo daqueles que menospreza. Acabaste de fazer um grande favor ao
Truques e ao Baluarte. Agora cai com estrondo.
Gosto
·
32
· 9/7 às 23:43

Pedro Duarte Caro Diogo Queiroz de Andrade, o seu comportamento é digno de um PIDE ou de
um inquisidor. Este seu post é um dos actos públicos mais abomináveis que me lembro de ver
na internet. O Diogo Queiroz de Andrade talvez um dia se arrependa quando perceber que o que
fez é idêntico ao que faziam os chibos, os denunciantes que alegremente incriminam ou
denunciam alguém.
Ainda para mais, neste caso, alguém que tudo o que fez foi dar o seu tempo livre, sem qualquer
beneficio, a uma causa cívica, a de melhorar a nossa vida democrática. Até esse dia de
arrependimento chegar, o Diogo Queiroz de Andrade será sempre uma vergonha colectiva para
todos nós portugueses e democratas. Pois não será mais que um lacaio dos grandes grupos
económicos que usam o jornalismo apenas como ferramenta de propaganda.
Mas saiba que está do lado derrotado da História: a internet veio para ficar e os jornais
perderam o seu monopólio da propaganda. Você poderia ser uma espécie de D. Quixote a lutar
contra moinhos de vento, mas nem para isso tem dignidade.
Gosto
·
89
· 9/7 às 23:44

Pedro da Silva Olha, olha. Descobri com este post que os rapazolas da Direção do Publico são
uns ressabiados e só defendem os interesses de uma certa Direita.
Gosto
·
57
· 9/7 às 23:45

Alvaro Sousa E sobre os Panamá Papers, há novidades?
Gosto
·
73
· 9/7 às 23:45

Pedro Bg Devias ter vergonha de sair a rua de hoje em diante, não sei se tens filhos, mas se
tiveres um dia vão sentir vergonha do que o pai é. Enquanto estiveres nesse pasquim não veem
um cêntimo que seja meu.
Gosto
·
34
· 9/7 às 23:45

Catarina Ivone Diogo Queiroz quê? quem é esse?
Gosto
·
10
· 9/7 às 23:46

Pedro da Silva Olha, olha. Descobri com este post que os rapazolas da Direção do Publico são
uns ressabiados e só defendem os interesses de uma certa Direita.
Gosto
·
37
· 9/7 às 23:47
Antonio Manuel Subtil Rapazolas hoje no Público ontem no Observador, esse baluarte de
independência boas práticas jornalísticas
Gosto
·
7

· 10/7 às 10:56

Paulo Vilela Um moço prendado, é certo, mas não moço de recados e prensado como muito
jornalistas do burgo.
Gosto
·
23
· 9/7 às 23:48

Paulo Querido Se o Público fosse o Governo, o Diogo Queiroz de Andrade estaria a pedir a sua
própria demissão por causa deste post no Facebook.
Gosto
·
91
· 9/7 às 23:50

Leonardo Oliveira Olha olha. Demagógico é de facto a palavra de ordem.
Gosto
·
9
· 9/7 às 23:50

João Pedro Gato Uma pessoa habitua-se a esperar um certo nível e elevação do Público
enquanto jornal e depois vê um seu jornalista a escrever aqui desta maneira histérica e
revanchista. É pena.
Gosto
·
45
· 9/7 às 23:53

Filipa Carlos Muito bem querido. A propósito temos saudades. .
Gosto
·
2
· 9/7 às 23:55

Vitor Braz Olha olha. Cada vez são mais ridículos e tacanhos. Nem mais um cêntimo num jornal,
para ver lixo existe a Internet.
Gosto
·
25
· 9/7 às 23:55

João Pedro Figueiredo esta imagem resume o que o senhor fez com este post

Gosto
·
154
· 9/7 às 23:55

Bruno Soce Lixo autêntico. Se é isto que dirige o Público, está explicado o sucesso de quem
ataca esta classe de avençados e cartilhados. Ou será cartelados ?
Gosto
·
42
· 9/7 às 23:56

Sérgio Gouveia menino Diogo. O sr é que é um rapasiolas (mesmo que não o seja na idade é-o
mentalmente). Se fizesse o seu trabalho jornalista em condições saberia que ele foi candidato
INDEPENDENTE pelo ps. Sabe o que significa essa palavra INDEPENDENTE? é algo que os
jornalistas deveriam ser mas que o sr parece não ser capaz...
O facto de ser adepto de um clube de futebol (se calhar até diferente do seu) Também não afecta
a capacidade de critica a peças de mau jornalismo que o senhor e o jornal que representa nos
premeia. Se começarem a fazer um trabalho mais rigoroso talvez páginas como a dos Truques
da imprensa Portuguesa não precisasse de existir (ou pelo menos o seu jornal não apareceria
por lá. Será que isso é devido à sua escolha clubistica?
De resto nenhum dos administradores fizeram segredo de quem são. Pelo contrário. Covarde é
este seu ataque de ódio que faz a eles. Tenta cola-los a um espectro da política, quando os
truques que eles colocam a nu afectam todos os espectros. era tão bom que o jornal que
representa conseguisse fazer isso, conseguisse ser imparcial no modo de apresentar as notícias.
Mas não em vez de melhorar o jornalismo opta por fazer bullying e passar várias meias
verdades no intuito de tentar calar a página em questão. Isso é muito feio.
Gosto
·
49
· 9/7 às 23:58

Hélio Branco Vah, agora toda essa vontade e agilidade e toca a investigar/denunciar o nome
dos jornalistas envolvidos no Panama Pappers.
Ah, espera...
Gosto
·
79
· 10/7 às 0:00 · Editado

Diogo Xará É por causa da pequenez de pessoas como o Diogo que o Truques é importante.
Ganhe vergonha na cara.
Gosto
·
53
· 10/7 às 0:00

Pedro Gomes Que grande tiro no pé. Desliga as notificações vai apitar a noite toda
Gosto
·
72
· 10/7 às 0:01

;)

Nuno Dias a tacanhez do tom desmerece as funções que desempenha e, já agora, é
provavelmente mais relevante para compreendermos circunstância da imprensa portuguesa a
carreira política do diretor do Público, não?
Gosto
·
25
· 10/7 às 0:02

Pedro Boléo Este senhor precisa de um curso rápido de como funciona a
Internet: https://pt.wikipedia.org/wiki/Efeito_Streisand

Efeito Streisand – Wikipédia, a enciclopédia livre
onde uma tentativa de censurar ou remover algum tipo…
PT.WIKIPEDIA.ORG

Gosto
·
30
· 10/7 às 0:02

Eduardo Miranda Sou assinante do Público desde Janeiro e custa-me, agora, saber que apliquei
o meu dinheiro num jornal que tem como sub-director alguém capaz de escrever algo tão baixo
como isto.
Gosto
·
82
· 10/7 às 0:04
Diogo Queiroz de Andrade Mais um comentário. Chique. Cheio de nível. Exemplar do tipo de
discurso que as páginas anónimas acolhem e promovem.

Gosto
·
7
· 10/7 às 0:05
Luis Janela Meu caro, esta tentativa de associar estes comentários aleatórios à página em questão
faz lembrar a dinâmica da Fox News, uma inspiração que lhe deve assentar. Por outro lado, lendo
os comentários nas caixas das notícias do seu jornal - associados ao Facebook - não vejo muita
diferença. A solução é fechar o jornal para não alimentar a incitação ao ódio.
Gosto
·
120
· 10/7 às 0:13 · Editado
Paulo Pinto Mascarenhas Fechar o jornal é a "solução". Maior apelo à censura é difícil. Os
socialistas sempre tiveram um problema com a liberdade de imprensa, nisso são muito
salazarentos.
Gosto
·
5
· 10/7 às 0:16
Luis Janela O caro não percebeu a ironia.
Gosto
·
22
· 10/7 às 0:19
Luis Janela E aprecio, a puxar ao mimetismo transatlântico, que qualifique um tom discordante de
'socialista' ou o oposto óbvio. Um binómio muito contemporâneo, parabéns.
Gosto
·
12
· 10/7 às 0:23
Alvaro Sousa Quase ao nível do post que publicaste, verdade?
Gosto
·
23
· 10/7 às 0:45
Paulo Pinto Mascarenhas Luis Janela, dois dos Truques identificados são socialistas, pequenos
dirigentes, mas socialistas, não sou eu quem faz a associação, são os próprios e a maioria dos que
os defendem.
Gosto
·
1
· 10/7 às 1:14
André Martins Este seu orgulho em suscitar e fomentar a raiva das pessoas é algo que tem que
parar agora! Para agredir comporta-se como um bárbaro. Para levar já é um coitadinho.
Gosto
·
10
· 10/7 às 2:17
Manuel Albino Castro Outro mentiroso...
Gosto
·
1

· 10/7 às 2:27
Catarina Ivone é tão lindo vê-lo a enterrar -se cada vez mais
Gosto
·
5
· 10/7 às 11:19

:)

Catarina Ivone o pintinho Mascarenhas! quantas saudades, Deus meu, das suas mentiras! e lá foi
mais uma, nunca desilude!
Gosto
·
5
· 10/7 às 11:20
Diogo Queiroz de Andrade Só mais outro, vá, que isto já cansa.

Gosto
·
13
· 10/7 às 0:05
Miguel Vruumm Mota nem achei mau...
Gosto
·
54
· 10/7 às 0:15
Daniel Orge You reap what you sow.
Gosto
·
11
· 10/7 às 1:05
Paulo Lopes Só verdades.
Gosto
·
15
· 10/7 às 1:08
Nelson Calvinho Será que lê os conteúdos nas caixas de comentários do Público? Será que esses
comentários acolhidos pelo Público são promovidos pelo Público e pelo Diogo Queiroz de

Andrade? Mas que inacreditável incompetência a lidar com redes sociais - com leitores do Público,
afinal de contas.
Gosto
·
30
· 10/7 às 11:10 · Editado
André Martins Este seu orgulho em suscitar e fomentar a raiva das pessoas é algo que tem que
parar agora! Para agredir comporta-se como um bárbaro. Para levar já é um coitadinho.
Gosto
·
21
· 10/7 às 2:17
Catarina Ivone é tão lindo vê-lo enterrar -se cada vez mais! já percebo porque chamou rapazola
aos outros - porque você é um rapazinho que pensava que iam achar muita graça e muito bem ao
seu post de cheiro a pide, e que portanto lacrimeja por estar a apanhar porrada...Ver mais
Gosto
·
10
· 10/7 às 11:26 · Editado
Fernando Monteiro Que classe a sua...realmente estes comentários são reles...comparáveis ao seu
post!! Ja leu os classificados hoje ou já tem um contacto no correio da manhã? Tem perfil
adequado, certamente quem nem precisa de Cv ou entrevista (basta um print screen deste post!).
Ta feito
Gosto
·
2
· 10/7 às 22:22
;)

Marta Sousa A colher o que se semeia. Tivesse pensado antes
Gosto
· 11 h

;)

José Pedro Penedo Um post que sinceramente cheira a perseguição e a caça às bruxas (tema
que parece estar na moda). Gostava do trabalho dos Truques, nem sempre concordando com a
opinião que davam, mas cumprindo um papel importante, numa altura em que a Imprensa cada
vez mais parece mais comprometida e menos isenta. Já este post prima pelo mau gosto, pela
insinuação barata e acaba por ter o efeito de ricochete contrário ao que o autor pretendia. E
merecidamente
Gosto
·
59
· 10/7 às 0:06

José António Estorninho O Público transformou-se num pasquim, um antro de jornaleiros
avençados de um projecto político e um dos seus controleiros vem acusar o “rapazola” de ser
uma das caras de uma pagina que ele considera ser a “fachada odiosa de um discurso populista
e demagógico” de esquerda e que pretende descredibilizar a imprensa que tem como tarefa
atacar o governo com o objectivo de o derrubar e substituí-lo por um de serventuários da
direita . É preciso ter lata, a vergonha era verde veio o porco e comeu-a.
Gosto
·
46
· 10/7 às 0:07

Jose Rodrigues Não me admira o teor deste post! Aquele que já foi um jornal de referência
tornou-se no Observador-2!!!! E a falta de nível do "jornalista" é notável!!!

Gosto
·
45
· 10/7 às 0:09
Paulo Pinto Mascarenhas Percebe-se a agenda, só não via quem não queria ou lhe dava jeito. É
uma coisa extraordinária: já nos tempos dos corporativos e do falso Miguel Abrantes eles eram
todos amigos ou condescendiam. Não se importam nada que se seja anónimo e pulha, desde que
sejam anónimos e pulhas que estejam do lado deles.
Gosto
·
8
· 10/7 às 0:10
Ocultar 12 respostas

Miguel Vruumm Mota a verdade é um aborrecimento.
Gosto
·
7
· 10/7 às 0:35
Paulo Pinto Mascarenhas Miguel Vruumm Mota, a verdade a que temos direito? Façam um jornal,
dêem a cara ao manifesto, vivemos em democracia, não escondam as vossas agendas políticopartidárias.
Gosto
·
2
· 10/7 às 0:38
Miguel Vruumm Mota elucide-me das agendas político-partidárias do Público sff. e por favor, não
me responda que não as tem.
Gosto
·
12
· 10/7 às 1:00
Daniel Orge Esse último período da última frase vale para os dois lados. O anonimato era mais que
justificável, a julgar por este post. O vosso problema não é anonimato de quem vos critica mas sim
a existência de accountability. Afinal, vocês são apenas taxistas com um lobby mais poderoso.
Gosto
·
9
· 10/7 às 1:09
Miguel Vruumm Mota na verdade não quero que me elucide de nada. se existe ou não agenda
político - partidária na verdade não me interessa. viver em democracia é isto. e a minha opinião
livre de agendas é que os Truques têm feito um trabalho bastante positivo (longe de perfeito)
Gosto
·
5
· 10/7 às 1:15
Paulo Pinto Mascarenhas Miguel Vruumm Mota, as que têm são identificáveis, sabemos a cara e o
nome de quem as assina, há um fiscalização que se pode fazer enquanto leitor. Não confundam o
inconfundível.
Gosto
· 10/7 às 1:17

Manuel A. Fernandes É verdade, o socialismo é uma epidemia Paulo Mascarenhas, a contar pelo
que se vê nesta thread. É que nunca se viu uma quantidade tão grande de socialistas a
solidarizarem-se com a agenda aqui do "rapazola, maior do que isto só mesmo o Comité Central do
PCP. Se você não fosse tão desonesto intelectualmente, iria jurar que não era deste planeta.
Gosto
·
3
· 10/7 às 8:24
Paulo Pinto Mascarenhas Manuel A. Fernandes, percebe-se que faz parte da casa - e faz bem em
assumir-se. Abra as portas do armário, seja honesto, assuma a sua condição.
Gosto
· 10/7 às 10:39
Catarina Ivone o patético Paulo voltou. que saudades da sua desonestidade!
Gosto
·
1
· 10/7 às 11:28
Manuel A. Fernandes Eu poderia lhe responder na mesma moeda, mas ao entrar nesse lamaçal
asqueroso onde você adora chafurdar ia estar a lidar com um profissional e em clara desvantagem.
Por isso, vou optar por esta via: o facto de um grupo no facebook ter dado cabo da vos...Ver mais
Gosto
·
10
· 10/7 às 11:32
Paulo Pinto Mascarenhas A Ivone é mais uma que existe com um nome falso ou tem mesmo este
nome? Pela forma como escreve talvez seja a filha do Abrantes, para não dizer pior.
Gosto
· 10/7 às 14:17
Paulo Pinto Mascarenhas Catarina Ivone, falar de desonestidade anónima deve ser de se ver
bastante ao espelho. Tenha vergonha.
Gosto
· 10/7 às 14:26
Miguel Souza E Silva Lol, és triste...
Gosto
·
22
· 10/7 às 0:14
Miguel Souza E Silva ass: Gangsta das teclas
Gosto
·
4
· 10/7 às 0:15

Ana Costa Que lindo, que democrático. Depois perguntem-se porque caem as vendas, as
audiências e demais treta dos meios de comunicação social ditos convencionais. Todos vocês,
Público incluído, deixaram de se importar com a verdade, com o que é realmente informação, e
não têm outra atitude que não a do ataque ad hominem, quando não sabem mais. Amanhã o
destaque do vosso jornal será mais um tweet do Trump ou a gravata vermelha do António
Costa, a verdadeira substância política e noticiosa fica para trás. Simplesmente asqueroso.
Gosto
·

75
· 10/7 às 0:17

Romeu Monteiro Acho Os truques da imprensa portuguesa extremamente parciais e ao serviço
de uma agenda política. Acho indecente que usem o anonimato para achincalharem e
descredibilizarem o trabalho de pessoas - jornalistas - que todos os dias dão a cara e assumem
o que fazem e escrevem perante o público.
Mas este post é assustador. A alegria do subdiretor de um dos jornais mais influentes do país ao
descobrir e expôr a identidade de quem expôs muitas da falhas do seu trabalho - e há muitas e
são bem graves e reais - é doentia. Cancelei a minha subscrição do Público há alguns anos ao ver
o quão enganosos eram certos artigos. Tentei retificar vários artigos de vários jornais
diretamente e nunca recebi uma resposta, nem mesmo quando as correções eram feitas (e
raramente eram informados os leitores de que o artigo tinha sido corrigido). Na imprensa
portuguesa a politização é forte e muitas vezes não assumida, mesmo quando se dá a cara.
Também n'Os Truques as minhas sugestões de posts ficaram sem resposta, quiçá por não
servirem a agenda certa.
Em relação ao Pedro Bragança devo dizer que o conheço precisamente porque fui convidado
para fazer contraditório e apresentar uma perspectiva pró-Israel numa edição que ele dirigiu da
revista da FAUP. Foi correctíssimo comigo: não editou nada do meu texto, não me sugeriu
qualquer alteração, não fez qualquer comentário de valor. Isto apesar da opinião dele ser a
oposta da minha.
Agora fica nas mãos de cada um fazer o seu julgamento. Acho que há falhas graves de parte a
parte. Mas dado o diferencial de poder e de influência creio que serão os dirigentes da imprensa
que agora se alegram que sairão mais chamuscados. Tenham cuidado e não brinquem com o
fogo...
Gosto
·
43
· 10/7 às 0:25

Sérgio de Brito Um jornalista que não trabalha com a verdade, que não a procura e que espalha
rumores como se de verdades se tratassem, pode chamar-se de muita coisa, menos de
profissional. Espero que com ou sem truques, durma bem de noite.
Gosto
·
43
· 10/7 às 0:33

Ugo Machado Mesmo cara de Mouro, este Diogo
Uma fronteira ali para os lados de Coimbra é que era
Gosto
·
4
· 10/7 às 0:33

🙏🏼

Eduardo Perez Sanchez O seu post é um nojo! Ficou com a careca a descoberto! Deve ser
também um dos cartilheiros
Gosto
·
32
· 10/7 às 0:36

Filipe Feio Sugiro a criação da página "Os Diogos Queiroz de Andrade da Imprensa Portuguesa".
Gosto
·
32
· 10/7 às 0:47

João Seabra você é triste.
Gosto
·
28
· 10/7 às 0:49

João Carvalho Isto é bem capaz de ser dos melhores facejackings que já vi.
Gosto
·
27
· 10/7 às 0:52
Antonio Manuel Subtil Olha, olha, já se percebe porque é que o Público caiu até níveis
impensáveis, foi entregue a rapazolas
Gosto
·
36
· 10/7 às 0:56
Eduardo Perez Sanchez Ainda bem que este cavalheiro deu a cara! Pela parte que me toca, já
me permitiu conhecer a página do Truques, que vou passar a seguir com atenção. Não será
difícil ser melhor do que certos jornalistas do Público, em particular do cartilheiro DQA
Gosto
·
39
· 10/7 às 0:57

Vasco Correia Malta, deixem lá o homem... vai na volta foi alvo de facejacking pela Maria Vieira!
Gosto
·
46
· 10/7 às 0:57

Paulo Lopes O Diogo devia era ter vergonha. Esse seu post é verdadeiramente nojento. Uma
autêntica diarreia mental.
Gosto
·
41
· 10/7 às 1:01 · Editado

Luís Soares Bom Marketing de Guerrilha à página Os truques da imprensa portuguesa !! És o
maior diogo ( c letra pequena, para n achares que és grande ). Amanhã tens a tua cara
estampada na imprensa... e como se diz na gíria "nem um feijão te vai caber".
Gosto
·
21
· 10/7 às 1:00

Nuno Campos metes nojo diogo!!! só espero que um dia toda a merda que escreves caia em
cima de ti!!!
Gosto
·
18
· 10/7 às 1:00

Pedro Rodrigues O medo faz destas coisas! Viva Os truques da imprensa Portuguesa!
Gosto
·
1
· 11 h

Paulo Soares Fachada odiosa para um discurso populista? Você devia era ter vergonha das
porcarias que diz, e sem vergonha, ocupando o cargo que ocupa. O rapazolas que fala, tem feito
um magnífico trabalho a denunciar os inúmeros truques esta comunicação social da treta
dominada por grupos bem mais obscuros do que o anonimato dos administradores dos truques.
Tenha vergonha, e mais, tenham respeito e façam comunicação como ela deve ser feita ,é para
isso que lhe pagam e é isso que os vossos leitores querem consumir.
Gosto
·
51
· 10/7 às 1:02

Vasco Vaz confrangedor.
Gosto
·
9
· 10/7 às 1:03

Filipe Vasconcelos "Quando Pedro me fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo"...
Freud era realmente um visionário!
Gosto
·
58
· 10/7 às 1:11

André Guerreiro Ah, qualquer aspirante a jornalista já profere hoje em dia a palavra factos
com toda a frivolidade que tem vindo a ser expectável da imprensa portuguesa, isto é, sem
nenhuma adesão com a matéria substantiva por detrás da própria noção de facto.
Saberá, por sinal, caro Diogo Queiroz de Andrade, qual a diferença entre um juízo de valor ou
um juízo de facto? Ou frequentou a mesma escola jornalística que os seus pares do Correio da
Manhã? Pela soberba com que se adereça ao visado (ou vítima, nem sei bem) esperar-se-ia uma
melhor argumentação.
Assim o é então. Tamanha mediocridade... O vácuo intelectual enquanto expoente máximo do 4º
poder. Quem diria que o Público, durante anos o melhor diário português, cairia nas mãos de
pessoas tão ineptas e moralmente putrefactas quanto o Diogo e o David Dinis...
Gosto
·
35
· 10/7 às 1:26
Antonio Manuel Subtil A escola do senhor subdiretor do Público é o Observador, esse baluarte de
independência e boas práticas jornalísticas
Gosto
·
7
· 10/7 às 10:53 · Editado

Francisco Mendes Há subdirectores que não merecem a carteira profissional que usam...
Gosto
·
26
· 10/7 às 1:33

Ivo Pais Pereira Quando o comentário do rapaz tem o triplo dos likes do post....
Gosto
·
36
· 10/7 às 1:33

Gabriela Galveia Tendo em conta o ódio e a formulação sensacionalista que jorra deste post, o
melhor seria apresentar a sua demissão o quanto antes. E mesmo assim, a credibilidade do
Público já é apenas uma miragem.
Gosto
·
41
· 10/7 às 2:04

Leonel Gonçalves O próprio Público já foi um bom jornal, e já ocupou o papel que os tais
"rapazolas" ocupam.
Senhor Diogo: o seu registo pirómano diz-me que ainda assim, o P não é a sua praia, mesmo
encontrando-se no estado em que se encontra: o seu lugar ideal seria o CM ou qualquer outro
pasquim do género.
Força, "rapazolas", juizo, senhor Diogo, já que tem cargo e idade para o ter.
Gosto
·
28
· 10/7 às 2:08

André Martins O seu texto parece escrito por um louco. Embora admire a sua obstinação pelo
Pedro Bragança, não posso esquecer que é diretor-adjunto do Público. Não pode ser. Se você é
capaz de escrever publicamente desta maneira, que garantias tenho eu sobre a sua sanidade
editorial em portas fechadas? Demita-se e não veja isso como o fim. Comece de novo. Tente ser
uma pessoa mais aberta. Vai ver que não é tão mau quanto pensa.
Gosto
·
69
· 10/7 às 2:14

Jorge Pires Curioso saber que andaram atrás do "rapazola" que demonstrou o que os meninos
como tu fazem. Agora quero ver qual é a desculpa.
Gosto
·
25
· 10/7 às 2:24

Miguel N. Cravo Se o Director Adjunto do Público não acredita que a imprensa possa estar
sujeita a crítica e supervisão e crítica livre de um ou de um grupo de cidadãos indepedentes,
então comprova a hipocrisia do seu trabalho. Quer uma imprensa livre, então deixe também a
democracia ser livre e aplicável a todos. E tenha a decência moral de se demitir.
Gosto
·
56
· 10/7 às 2:33

Alexandre Monteiro Eu ainda me lembro de quando o Público valia a pena o dinheiro que se
dava por ele.
Infelizmente, irá parar onde foi parar a Kapa, o Diário de Lisboa e o Tal & Qual - só que por
demérito próprio que não é por pergaminhos e feitos passados que se mantém a lealdade - e as
rendas - dos leitores.

Gosto
·
5
· 10/7 às 2:40 · Editado

Mário Teixeira Nojo
Gosto
·
4
· 10/7 às 2:50

Manuel Albino Castro Pronto....lá teve o estagiário graxista que sacar do lápis azul....Enfim

Gosto
·
18
· 10/7 às 3:03
Rui Assunção Tá tudo dito, Gere a Pagina Baluarte Dragão que anda sempre a manchar o bom
nome do meu clube, boy do PS "termo que os media nacionais adotaram desde que o Sócrates
foi eleito Primeiro Ministro do nosso País" e apoiou Sampaio da Nóvoa um Ex-terrorista, enfim
tá tudo dito, meus amigos.
Gosto
· 10/7 às 3:27 · Editado
Ocultar 12 respostas

Ricardo Gonçalves Ora cá está o leitor perfeito, público alvo das insinuações do director adjunto
do Público!
Gosto
·
35
· 10/7 às 9:18 · Editado
Rui Assunção Ricardo Gonçalves isto é muito grave e irrevogável, aquilo que eu disse com base
nas minhas palavras só demonstra que o Pedro Bragança está metido em grandes sarilhos.
Gosto
· 10/7 às 12:39
Gustavo Rossi Rui Assunção LMAO
Gosto
· 10/7 às 14:27
Ricardo Gonçalves Rui Assunção tipo o quê?!

Gosto
·
1
· 10/7 às 14:28
Rui Assunção Ricardo Gonçalves nunca ouviu falar em factos pois não, então prontos eu vou
repetir.
Gosto
· 10/7 às 17:18
Rui Assunção O Director Adjunto do Jornal Público tem razão no que escreveu ele limitou-se a
dizer factos.
Gosto
· 10/7 às 17:19
Rui Assunção 1º Facto: Pedro Bragança foi candidato à Assembleia Municipal de Gondomar pelo
Partido Socialista "boy do PS" sim é verdade e é um facto.
Gosto
· 10/7 às 17:21
Rui Assunção 2º facto: Pedro Bragança é autor do Baluarte Dragão e dos Truques da Imprensa
Portuguesa "duas páginas ao serviço do FC Porto", sim é verdade.
Gosto
· 10/7 às 17:22
Rui Assunção 3º Facto: Pedro Bragança já escreveu uns textos para o P3 "Revista Semanal do
Jornal Público", Sim é verdade!
Gosto
· 10/7 às 17:24
Rui Assunção 4º Facto: Pedro Bragança Também é aluno de doutoramento da Faculdade de
Arquitetura do Porto desde 2014, na mesma universidade onde já tinha sido gestor da Associação
de Estudantes. Ou Seja o Jornalismo não é a área dele, a área dele é Arquitetura e sim é um facto
verdadeiro.
Gosto
· 10/7 às 17:26 · Editado
Rui Assunção E eis o 5º Facto: Pedro Bragança foi também parte activa dos jovens que apoiaram
Sampaio da Nóvoa no SNAP, movimento que serviu de embrião à atual página d’Os Truques. E o
mais verdadeiro disto tudo é que Sampaio da Nóvoa foi ex-activista da LUAR, um Movimento
Terrorista Radical, que com o PRP/BR e UDP tentaram convencer Otelo de Saraiva Carvalho a
assaltar o poder em conjunto com o Partido Comunista Português "Sim o Partido Político em causa
do o meu avô da parte do meu pai que chegou a ser militante do PCP e sim na minha família tenho
comunistas e não nego nem branqueio esse facto". O candidato do PS andou em organizações
terroristas de extrema esquerda e participou nas barricadas do 28 de Setembro, cortando os
acessos a Lisboa. Vejam-lá se querem mais ?
Gosto
· 10/7 às 17:33 · Editado
Ricardo Gonçalves Rui Assunção e qual é a gravidade desses factos, todas as pessoas têm a sua
vida!
Tudo isso é entre o irrelevante e o normal...
Gosto
·
1
· 10/7 às 23:02 · Editado
Rui Assunção Sampaio da Nóvoa, declara-se ex-activista da LUAR, um Movimento Terrorista
Radical, que com PRP/BR e UDP tentaram convencer Otelo a assaltar o poder, em conjunto com
o PCP.

O candidato do PS andou em organizações terroristas de extrema esquerda e participou nas
barricadas do 28 de Setembro, cortando os acessos a Lisboa.
Escandalosamente impunes, “vêm em bandos com com pezinhos de lã, chupar o sangue fresco
da manada”… Fonte: Direita Politica.
Gosto
· 10/7 às 17:34 · Editado
Rui Assunção Inês Meneses isto é muito grave e irrevogável, isto só demonstra que o Pedro
Bragança está metido em sarilhos e dos grandes.
Gosto
·
2
· 10/7 às 12:38

Manuel A. Fernandes É inacreditável, confrangedor e penoso de ver o quão patéticas são as
figuras a que se presta esta classe de jornalistas.
Gosto
·
40
· 10/7 às 3:45

Francisco Salvador Confrangedor!
David a espancar Golias!
Parabéns ao Pedro Bragança, de quem nunca tinha ouvido falar.
Portugal precisa de "rapazolas" como você!
Como (ainda) sou assinante do público, estou curioso como vai ser tratada esta matéria...
imparcialidade?
Gosto
·
35
· 10/7 às 3:59
João Gomes Lindo. Isto é mesmo a definição de “tiro no pé”: pôr (ainda) assinantes (se eu o fosse
teria cancelado a assinatura no dia em que o DD tomou posse, mas percebo quem lhe tenha
querido dar o benefício da dúvida) que desconheciam o trabalho do agora conhecido Pedro
Bragança n'Os Truques na posição de cancelarem as suas assinaturas e porem-se do outro lado.
Vocês não se enxergam mesmo, pois não? Esse grupelho de avariados da marmita da suposta “altright” portuguesa (sim, porque duvido que mesmo o maior conservador se queira fechar na sua
câmara de eco e ler só mentiras atrás de mentiras para se sentir melhor, não serve de nada e pode
dar num momento “Marie Antoinette”), agora que cuspiram nos vossos assíduos leitores originais,
não vos vai chegar para pagar os salários, meus queridos. E se forem financiados a fundo perdido,
serão conhecidos e vilipendiados pela escória propagandística em que se estão rapidamente a
transformar.
Quanto a nós, se calhar era melhor montarmos um crowdfunding para os tipos d'Os Truques
fazerem uns mestrados e doutoramentos em jornalismo (só mesmo para poderem ter a carteira,
porque só com cursos superiores noutras áreas já vos dão um baile que até dá pena e vergonha
alheia) e fundarem um jornal verdadeiramente independente (sim, também da esquerda) que
ocupasse o lugar deixado vago pelo Público. É que ia rir-me tanto.
Gosto
· 1 h · Editado

Manuel A. Fernandes ...mas tenho a secreta esperança de que algum estagiário no cantinho da
redacção lhe segrede ao ouvido: "Sr. director, não acha ridículo estar a reclamar com tamanha
voracidade pela identidade de dois rapazes na casa dos vinte anos que o único pecado que
cometeram foi fazer uma página no facebook? Não acha que o jornal está acima disso... é que
pode dar a entender que as críticas que nos fazem têm a sua legitimidade e que respondemos a
quente."
Gosto
·
55

· 10/7 às 4:02
Pedro Pereira Exactamente..Talvez necessitasse de um auriga para lhe recitar memento homo
vezes sem conta..estes comentários odiosos são incompreensíveis..infelizmente algumas pessoas
colocam-se em tais pedestrais que não compreendem que a crítica, mesmo que negativa, acaba
sempre por trazer algo de positivo..
Gosto
·
5
· 10/7 às 7:34

Yagami Luzes Fiz Gosto no Baluarte. Obrigado, Sr. Diogo de Andrade.
Gosto
·
31
· 10/7 às 4:26
André Caeiro É por estas e por outras que o jornalismo em Portugal está como está... Os
directores são tão maus ou piores profissionais que os jornaleiros...
Uma coisa garanto: Com este director, o Público nunca mais ganhará um cêntimo do meu bolso.
E eu que o sempre tive como um dos melhores jornais nacionais... Uma vergonha.
Gosto
·
42
· 10/7 às 5:06

Inês Soares É assim que se vê que se trata de um ajuste de contas reles e a mesquinhez de
quem está à frente dos grandes grupos de comunicação social. Deve ser mesmo revoltante estar
constantemente a levar chapadas de luva branca de dois "rapazolas". Menos choro e mais
profissionalismo. Que nojo de gente.
Gosto
·
47
· 10/7 às 6:11

Antonio Moura Pedro Bragança, você foi conjuntamente com os seus colegas a réstia de
esperança da VERDADEIRA imprensa livre, tudo o resto são vendidos à publicidade e patrões
com orientações politicas bem definidas e ligação a correntes de direita europeias.
Espero que continuem a fazer o BRILHANTE, trabalho, já que o vosso futuro será certamente
auspicioso nesta área.
Gosto
·
26
· 10/7 às 6:14

João M Almeida tenha vergonha e entregue a carteira de jornalista
Gosto
·
26
· 10/7 às 6:41

Rita Assis Santos Como se a imprensa (a portuguesa em particular) não se encarregasse
sozinha de desvalorizar a sua própria credibilidade.
Ora, tenha juízo!
Que nunca a "voz" lhes doa, e que nunca se cansem de desmontar os "truques" disfarçados de
informação que inundam os m.c.s.!
Gosto

·
24
· 10/7 às 7:38

Kevin Oliveira Quando um "rapazola" tem mais relevo para a qualidade de informação dada do
que o "senhor" director adjunto de um jornal.
Gosto
·
31
· 10/7 às 8:23

Somemarbles Cf Tanto quanto se sabe, a página de que falas, faz um muito melhor trabalho que
os jornais portugueses. Questionar. Questionar sempre. Ou será que não é esse o trabalho de um
jornalista!?
Gosto
·
24
· 10/7 às 8:28
Luís Corte Real Caro Diogo: o conteúdo infeliz do seu post e o tom desrespeitador do mesmo
são a razão porque precisamos de uma página como os Truques. Mais, são a prova de que eles
estão a fazer um bom trabalho.
Gosto
·
51
· 10/7 às 8:29 · Editado
João Sarilho Até podem estar a fazer (algum) bom trabalho. Não venham é dizer que é isento,
porque que de facto, não o é!
Gosto
· 10/7 às 10:37
Luís Corte Real Mesmo que ninguém se possa gabar de ser 100% isento, conseguem ser mais
isentos e sérios do que muita comunicação social. E é essa comunicação social, com obrigações e
deveres que não cumpre, que espuma dos dentes contra os Truques.
Gosto
·
4
· 10/7 às 13:11 · Editado

Sílvio Fernandes Rapazola? Pôr a cabeça fora da toca? E és tu jornalista??? Tiraste o curso com
o Relvas, ou com o Sócrates??
Gosto
·
30
· 10/7 às 8:43

Carlos Nando Marques o Publico, o Publico, quem diria! 'Pasquimzou-se' de vez. Já é apenas
papel de embrulhar sardinhas. E agora vem o 'observador' Queiroz dar lições de moral. O rapaz,
intelectualmente, em honradez e ética dá de dez a zero ao Andrade, ao Queiroz e ao Diogo.
Gosto
·
20
· 10/7 às 8:45 · Editado
Joel José Ginga Diogo Queiroz de Andrade em vez de andar a tentar descobrir quem são os
autores dos Truques da Imprensa ou lá como se chama a porcaria da página devia estar a fazer o
seu trabalho.

O jornalismo em Portugal está uma miséria, títulos de merda, peças mal traduzidas, imprimem
sem verificar, etc etc. Isso sim desvaloriza a credibilidade da imprensa, não são as páginas que
legitimamente colocam em casa o que publica.
Gosto
·
39
· 10/7 às 8:47 · Editado
Maria Do Carmo Torres Títulos falsos, como eu já informei este 'jornal', para ainda vir a ser
ameaçada por email e publicamente por um dos colaboradores do dito.
Gosto
·
3
· 10/7 às 12:20
Joel José Ginga Maria Do Carmo Torres Eu já li nas páginas deste jornal referirem-se em artigos
sobre política europeia a Laimdota Straujuma e Neelie Kroes como sendo homens.
Gosto
·
2
· 10/7 às 13:11

Rui Pedro Teixeira Ainda bem que estes Truques são desmascarados. Este Pedro, então, que
tem a coragem de publicar conteúdos anti-Benfica na qualidade de Truques e depois vai para os
comentários como Baluarte Dragão para inflamar ainda mais os ânimos. Basta procurarem os
posts e confirmar. Está tudo lá bem guardadinho no baú dos Truques. E se quiserem apagar, não
se preocupem, que eu já saquei o print screen.
Gosto
·
1
· 10/7 às 9:04
Miguel Vruumm Mota Agora apaguem tudo. ahahah
Gosto
·
3
· 10/7 às 9:32
André Caeiro São páginas privadas da internet em jeito de blog. Não são jornais "PÚBLICOS", nem
outro qualquer órgão de informação oficial. Só se ofende com o que é escrito em páginas privadas
quem não sabe o que é a internet.
Gosto
·
2
· 10/7 às 19:01
André Caeiro Ainda não percebi qual é o problema de um dos autores dos "Truques" ter uma
pagina/blog privado onde fala do que bem entende. Só lê quem quer. Não há regras nem leis que
proíbam ou obriguem seja ao que for na internet, pois esta é e sempre foi o exponente máximo da
liberdade. Seja liberdade de expressão, seja outra qualquer.
Querer atacar uma página privada da internet só porque pertence a um dos autores dos
"Truques"? Ridículo.
Gosto
·
1
· 10/7 às 19:04
Sandra Marques Sacou o print screen? Que bom para si. Pela parte que me toca, não estou mesmo
nada preocupada.

Gosto
· 12 h
Rui Pedro Teixeira Sandra Marques boa viagem! Volte sempre!
Gosto
· 12 h

Raquel Silva Com tanta coisa importante e preocupante a acontecer em Portugal, está
preocupado com os autores de uma página no facebook???? P'lo amor da santa...
Gosto
·
16
· 10/7 às 9:09
Pedro Jerónimo Quando os escrutinadores lidam mal com o escrutínio. Infelizmente vejo-o com
demasiada frequência entre jornalistas.
Gosto
·
3
· 10/7 às 11:14

Hugo Muacho Que tristeza... get a life!!!!
Gosto
·
12
· 10/7 às 9:11

São Carneiro para quem tiver dúvidas é comparar o que aqui é dito com
isto: https://www.facebook.com/ostruques/posts/652097814987510

Os truques da imprensa portuguesa
9/7 às 22:03 ·
Sabemos há muito que este dia chegaria e sempre soubemos que chegaria com um grande
truque.
Não nos enganámos.
Por conta de uma prank no twitter, em que um jovem utilizador sugeria que Os Truques se
tinham enganado na conta e tinham partilhado um tweet na conta do Baluarte, e que alguns se
apressaram a partilhar, o subdiretor do Público aproveitou para lançar, pelo Facebook, a
identidade de um dos administradores da página, juntamente com a respetiva nota biográfica
criteriosamente selecionada.
Estamos certos que guarda mais uma biografia, também criteriosamente selecionada, à espera
da próxima montagem para a fazer circular.
Estamos também certos que são as únicas duas biografias que pondera publicar.
Por uma razão: esta página tem dois administradores (e vários editores) que, não obstante a
opção já aqui tantas vezes defendida do anonimato, nunca hesitaram (até ao episódio do
Ricardo Costa) em encontrar-se pessoalmente com quem quis para dar entrevistas ou falar da
página.
Foi assim no “Obrigado, Internet”, do Fernando Alvim, do Pedro Paulos e do Nuno Dias; foi
assim na entrevista ao “É apenas fumaça”; na entrevista ao Expresso; na entrega dos “Prémios
Novo”, onde o João até foi ao palco receber o prémio, tendo o vídeo dessa entrega sido publicado
(ainda aí deve estar) na Internet! Também falámos para jornais universitários (jornal
Diferencial, IST) e com diversos projetos promovidos por estudantes de jornalismo (ESCSFM,
por exemplo). Muito promissores, diga-se.

Sempre dissemos que a identidade dos administradores da página não servia para encobrir
nada. Tanto que várias pessoas tinham acesso a ela. Essas várias pessoas às quais revelámos a
nossa identidade - e um vídeo do João a receber um prémio pela página! - abriam essa porta a
quem quisesse procurar.
Houve sempre um grande problema: nunca nenhum de nós foi especialmente importante para
justificar a publicação dos nossos nomes. E sempre que alguém chegou a eles, acabou por cair
num poço de desilusão. “Afinal é só isto?”
Foi sempre mais fácil dizer que a página era deste ou daquele deputado, estava ao serviço deste
ou daquele grupo político, deixando no ar essa mentira, do que explicar por portas e travessas
as nossas relações partidárias, que depressa seriam desmontadas por qualquer pessoa disposta
a olhar para elas com imparcialidade.
Foi por isso que não estranhámos quando o Observador nos contactou aos dois, em fevereiro
deste ano (!) para os nossos empregos (!!), com a conversa de que "descobrimos quem são,
vamos publicar os vossos nomes para a semana, se quiserem falar antes connosco melhor,
senão...". E também não estranhámos quando, ao responder-lhes "ok, quando querem
combinar?" eles continuassem eternamente a adiar, até que deixaram de responder, até hoje. O
João e o Pedro não são importantes. O Observador sabia-o bem.
Entretanto, em maio, o Pedro começou uma página de apoio ao clube do seu coração, o FC Porto.
Daí passou para a televisão e foi convidado para comentar no Porto Canal. O Pedro, do FC Porto,
assim que foi para a televisão, disse ao João, sócio há mais de 20 anos do Benfica: "com isto dos
comentários no Porto Canal, acho melhor sair da página". O João achou que não, que todos
tínhamos clubes diferentes (entre os demais editores não há uma unanimidade clubística, nem
sequer uma maioria expressa) e que ter um clube e defendê-lo na TV não impede ninguém de
fazer crítica de imprensa. Sobretudo porque o Pedro até já tinha feito dezenas de posts sobre o
assunto, desmentindo notícias falsas ou truques que prejudicavam - surpresa - o Benfica.
Hoje, como dizíamos, uma das muitas pessoas que descobriram quem são os administradores
desta página insinuou que Os Truques e o Baluarte Dragão são a mesma coisa e algumas
pessoas, claro, vieram imediatamente a terreiro aderir acriticamente ao que leram. Não se
lembraram, se calhar, das tantas vezes (algumas no último mês) que denunciámos truques da
imprensa contra o Benfica ou contra outros clubes.
Foi o trigger perfeito para que alguns jornalistas, sentados em cima dos nossos desinteressantes
nomes, mas à espera da nossa aparente morte para saltarem para a nossa carne putrefeita,
fossem tirar o pó à informação que tinham sobre o Pedro para lhe acrescentar esse pecado
gravíssimo que é ser adepto ferrenho de um clube e escrever sobre a sua paixão. Um desses
jornalistas foi o subdiretor do Público, que se regozijou publicamente com esse seu momento de
glória.
Aproveitou para juntar alguma informação útil para construir a personagem que pretende: há 8
anos, o Pedro foi candidato independente (não tendo nunca sido militante) numa lista do PS à
Assembleia da terra onde nasceu. O subdiretor do Público esqueceu-se do "independente",
convenientemente. E que boa deve ter sido para o Pedro essa experiência autárquica nas listas
do PS, tendo em conta que daí nunca resultou nem uma filiação nem novas colaborações. Uma
pena para alguns jornalistas, claro, mas na Internet, o que é que isso interessa? Havia uma tese
para confirmar e, custe o que custasse, essa tese havia de ser confirmada. Estava arranjada a
“prova” que precisavam para vender a página como um bastião do PS na internet. Com um
bónus: o Pedro tem amigos que são do PS. Bom... também tem amigos que são do PSD e do CDS e
do PCP e do BE e do LIVRE e do PAN... Mas de que é que isso interessa?
O João era um outro problema. “Aparentemente”, não tinha sequer um ponto de contacto com o
PS. “E agora, como fazemos?” – perguntaram. Mas, como com a Worten, há sempre um facto que
lá vai dar: o João foi membro da candidatura de Sampaio da Nóvoa nas últimas presidenciais.
Que partido é que também era parcialmente simpático com Sampaio da Nóvoa? O PS.
“Illuminati!” Tínhamos completa consciência que isto viria a público assim, esquecendo que o
João trabalhou com o Reitor Sampaio da Nóvoa quando foi presidente da Associação Académica
da Universidade de Lisboa e que estava na campanha muito antes de alguns membros do PS (e
não o PS) se juntarem ao comboio em andamento.
Esquecendo que um dos editores da página até foi militante de um partido de direita.

E que foi o João que falou com o Pedro, através de uma amiga em comum, para ele se juntar à
campanha, ainda antes de – pasme-se – existirem sequer outros candidatos e com o apoio do PS
presente apenas nas cabeças mais sonhadoras de alguns membros da campanha.
E, claro, nunca apontariam para o facto (que está à vista de todos) de a campanha para as
presidenciais ter acabado em janeiro de 2016 e de hoje, em julho de 2017, a página continuar
todos os dias a fazer o trabalho a que se propôs. “Deve ser para despistar”.
A ligação abusiva era fácil de fazer e, na Internet, basta haver uma ligação para a “verdade” se
cristalizar.
Sempre soubemos que este dia ia chegar. E sempre soubemos que faríamos este post para os
nossos leitores, em que em poucas pinceladas tentaríamos dar-vos um breve quadro do que vai
ser dito sobre nós os dois antes de as redes sociais fazerem o seu magnífico trabalho de repetir
a “verdade” que lhes parecer mais conveniente.
Estamos muito tranquilos, até porque já nos preparámos para este dia várias vezes: com o
Expresso, quando contas anónimas começaram a partilhar as nossas caras na Internet, quando o
Observador nos ligou diretamente para o trabalho para nos “avisar” (ameaçar, nunca!!) que
íamos ser “expostos” (como quem expõe criminosos). Não há um “Código de Conduta das Redes
Sociais” mas, olhando para trás, temos a firme convicção de que, se houvesse, nunca ou quase
nunca pisámos o risco.
Temos um orgulho enorme nesta página, nos milhares de posts que já fizemos, nas centenas de
vezes que a imprensa alterou notícias ou agiu porque nós estivemos presentes, nas centenas de
mensagens e comentários de incentivos. Também temos orgulho nas críticas e nas vezes em que
corrigimos depois de errar. Temos orgulho de termos pedido desculpa sempre que cometemos
erros, como ainda há uma semana aconteceu.
Uns miúdos com idades à volta dos 25 anos decidiram, em outubro de 2015, fazer crítica de
imprensa, cumprindo um papel que achavam necessário e ocupando um espaço que achavam
não estar ocupado. Foi o nosso pequeno contributo para melhorar a democracia. Umas vezes
falhámos, outras acertámos. A nossa subjetividade esteve SEMPRE presente, como está em tudo.
Chegámos aos 150 mil seguidores e é esse o nosso maior pecado. Continuássemos a ser uma
página para 1000 pessoas e ninguém perderia um segundo a pensar em nós. Pois bem, quem
não gostar da página a partir de agora, que saia: se saírem todos, nós apagamos a luz e fechamos
a porta.
Mas perguntamos a todos os que nos leem: o que é que no nosso percurso pessoal desmerece as
denúncias que fizemos? O que é que justifica algumas pessoas odiarem uma página por não lhes
conhecerem os autores? O que é que justifica a partilha, nas redes sociais, com insultos, de
fotografias de gajos normais, com vidas normais, só porque decidiram fazer crítica de imprensa?
Quem brinca com o fogo queima-se. Ouvimos isto tantas vezes, dos nossos amigos e dos nossos
adversários. Já sabíamos isso. Se é para arder, ardemos. Mas ardemos com muito orgulho nesta
página e com a promessa de que ela vai continuar anónima, vigilante e a cagar para as vossas
ameaças.
Hoje, no dia da nossa revelação, repetimos o que sempre dissemos. Mais do que os nossos cvs,
que doravante são públicos, responde por nós o que temos de mais transparente: as publicações
que fizemos aqui na página. São públicas. Façam scroll e vigiem-nos. Vigiem-nos sempre.
Acusem-nos de nos termos esquecido deste ou daquele truque. Acusem-nos de termos
interpretado excessivamente neste ou naquele caso. Nunca nos poderão acusar, com verdade,
de termos feito favores ou de termos cumprido a agenda de alguém. Tudo o que escrevemos foi
escrito por nós e respondemos por tudo com um orgulho impossível de descrever por palavras.
Abraços e muito obrigado a todos,
João Marecos e Pedro Bragança
Gosto
·
14
· 10/7 às 9:15

Sandra Marques Parei de ler em 'Olha olha'. É sempre tão ridículo e confrangedor o discurso de
sopeira.
Gosto
·
55
· 10/7 às 9:15
Sandra Marques Na verdade, acabei por ler o texto completo. Há alguns anos, o Público
comprava-se na minha casa todos os dias. Actualmente, em minha casa, não se lê o Público em dia
nenhum. Obrigada por me lembrar com tanta eloquência da falta que não nos faz.
Gosto
·
26
· 10/7 às 9:21
Fátima Silva Rapazola é o autor deste texto rasteiro. Tão rasteiro e mesquinho que devia
envergonhar toda a classe de jornalistas.
Gosto
·
10
· 10/7 às 11:38 · Editado
Rosa Silva Ramos Sandra Marques foi exactamente o que pensei, se já não me lembrasse porque
deixei de ler o Público este post já tinha servido para algo mas, nem isso, eu lembro-me bem
porque deixei de comprar aquele monte de lixo em papel!!!
Gosto
· 10/7 às 11:53

Tiago Rodrigues A página Os truques da imprensa portuguesa é serviço público!
Gosto
·
34
· 10/7 às 9:39

David Oliveira Desde a Inventona de Belém que o seu jornal já não consegue esconder o quão
baixo caiu - e caiu do nível de Diário de Referência.
Os "rapazolas" têm feito um trabalho admirável - autêntico serviço público - a desmontar a pósverdade com que muitas vezes vocês tentam contaminar o espaço público.
No fundo, dói-lhe imenso que alguém tenha finalmente apontado que o rei vai nu...
Gosto
·
29
· 10/7 às 9:43 · Editado

Nuno Duarte Estás com medo do Pedro Bragança. .. Melhor jornalismo faz ele. Já agora desde
hoje deixarei de ser assinante do Público....que como todos sabem está a definhar a passos
largos.
Gosto
·
33
· 10/7 às 9:50

João Gil Ena, Sr. Diretor Adjunto! Conseguiu descobrir a identidade do autor de uma página de
Facebook!
Demorou, mas afinal o jornalismo de investigação é mesmo assim não é?
Gosto
·
45
· 10/7 às 9:59
:)

André Melancia Este post só demonstra a contínua incompetência de pasquins como o Púbico
e outros que prioritizam o sensacionalismo em vez da deontologicamente necessária
informação isenta. Triste. Sad, como diz o outro igualmente ressabiado.
Gosto
·
28
· 10/7 às 10:03

Pedro Jordão Como ex-leitor do Público (fiel, diário e comprador durante mais de vinte anos,
até à sua chegada), queria agradecer-lhe por ter sido tão explícito no seu asco à esquerda em
geral e a este governo em particular e no modo como esse sentimento norteia os critérios
editoriais e éticos do actual Público. Ainda que já soubesse, é agradável ver confirmado que
tenho feito bem em poupar tempo e dinheiro com um jornal cada vez mais preguiçoso e que
demasiadas vezes procura confundir informação com propaganda. (Os meus pêsames apenas
para alguns óptimos jornalistas que, para já, ainda aí trabalham.)
Gosto
·
52
· 10/7 às 10:09 · Editado

Rui Forrester Zamith Tanta anormalidade num post tão pequeno... quando uma pessoa com
este tão baixo calibre chega a diretor adjunto do Público, de facto não podemos esperar grande
coisa da nossa imprensa. O discurso de ódio transpira por todos os poros, e isto nunca pode ser
aceite de alguém que se considere um jornalista.
Gosto
·
46
· 10/7 às 10:09

Rui Landim Elias Aço
Gosto
· 10/7 às 10:11

Paulo Jorge Rodrigues Figueiredo Portugueses, que merecem os delatores?!
Gosto
·
1
· 10/7 às 10:24

Nuno Mendes Fiquei pelo "rapazolas"... e que triste é ver alguém a lidar tão mal com lições
dadas por gerações mais novas. Diogo, deixo-lhe uma pergunta: Que tal é estar tão fora de
tempo, e tão dentro de um sistema viciado, que já nem sequer admite que "rapazolas" façam o
trabalho que não é feito por jornalistas e ERC?
Parabéns ao Os truques da imprensa portuguesa pelo trabalho necessário que têm feito. "Posso
não concordar com uma só palavra sua, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-la"
Gosto
·
45
· 10/7 às 13:12 · Editado

Ana Mascarenhas muito mau, para um subdiretor de um jornal, que gosta de se afirmar como
referência.É a imprensa que temos!
Gosto
·
17
· 10/7 às 10:30

Nuno Miranda Devias ter VERGONHA na cara... Não tens nada de melhor para investigar?
Gosto
·
16
· 10/7 às 10:31

Pedro Silva Que péssima imagem deixada por um dos adjuntos do jornal Público... Que péssimo
exemplo. Que falta de nível. Era uma chamadinha ao gabinete de quem lhe paga o ordenado...
Gosto
·
20
· 10/7 às 10:33

Susana Fernandes Verdadeiramente vergonhoso um sub-director (ou whatever) de um jornal,
com o calibre que tinha o PÚBLICO, vir dizer uma animalidade destas sobre uma página que tem
feito autêntico serviço público desde que se lançou. E mais: uma página que tem prestado um
serviço ao próprio Jornalismo português. Está mais que comprovado porque é que o PÚBLICO
caíu em desgraça. Devia era aprender qualquer coisa com os tais rapazolas. Triste, muito triste.
Gosto
·
40
· 10/7 às 10:34

Luis Filipe Vitorino Gonçalves Aqui o miserável é o diretor-adjunto do público. Fosse o
Público ainda um jornal e não um miserável pasquim e já seria ex-diretor-adjunto.
Gosto
·
28
· 10/7 às 10:36
João Sarilho Pedro Pacheco
Gosto
·
1
· 10/7 às 10:37
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Maria De Fátima Filipe "Rapazolas"? O jornalismo dito "sério" caiu no esgoto e não há chuveiro
q o limpe
Gosto
·
33
· 10/7 às 10:39

Guilherme Mira Godinho E o estado deplorável da imprensa portuguesa? Ficou melhor agora?
O público e o péssimo trabalho que está a ser feito pela presente direcção, melhorou? Parabéns
por descobrirem a pólvora! Agora já podem voltar a ser jornalistas.
Gosto
·
24
· 10/7 às 10:42

Jorge Afonso Já alguma vez leu isto?
Público
Estatuto Editorial

Público é um projecto de informação em sintonia com o processo de mudanças tecnológicas e de
civilização no espaço público contemporâneo.
Público é um jornal diário de grande informação, orientado por critérios de rigor e criatividade
editorial, sem qualquer dependência de ordem ideológica, política e económica.
Público inscreve-se numa tradição europeia de jornalismo exigente e de qualidade, recusando o
sensacionalismo e a exploração mercantil da matéria informativa.
Público aposta numa informação diversificada, abrangendo os mais variados campos de
actividade e correspondendo às motivações e interesses de um público plural.
Público entende que as novas possibilidades técnicas de informação implicam um jornalismo
eficaz, atractivo e imaginativo na sua permanente comunicação com os leitores.
Público estabelece as suas opções editoriais sem hierarquias prévias entre os diversos sectores
de actividade, numa constante disponibilidade para o estímulo dos acontecimentos e situações
que, quotidianamente, são noticiados e comentados.
Público considera que a existência de uma opinião pública informada, activa e interveniente é
condição fundamental da democracia e da dinâmica de uma sociedade aberta, que não fixa
fronteiras regionais, nacionais e culturais aos movimentos de comunicação e opinião.
Público participa no debate das grandes questões que se colocam à sociedade portuguesa na
perspectiva da construção do espaço europeu e de um novo quadro internacional de relações.
Público é responsável apenas perante os leitores, numa relação rigorosa e transparente,
autónoma do poder político e independente de poderes particulares.
Público reconhece como seu único limite o espaço privado dos cidadãos e tem como limiar de
existência a sua credibilidade pública.
Gosto
·
33
· 10/7 às 10:47

Marisa Isabel Roxo Eu, se fosse jornalista, tinha muita vergonha de escrever um post
lamentável como este.
Gosto
·
47
· 10/7 às 10:50

Vítor Carvalho Não percebo porquê tanto receio por dois miúdos terem criado os truques. Por
dizerem verdades? Por dizerem que o rei vai nu em alguma imprensa? Por inveja? Por verem
que os miúdos escrevem bem melhor que muitos pseudo jornalistas? Por sentirem o vosso
cargo em causa? Aprendam é com os miúdos. Cresçam e apareçam!
Gosto
·
44
· 10/7 às 13:32 · Editado

Nuno W. Lamy Como leitor do Público e benfiquista não posso deixar de lamentar esta caça às
bruxas feita a um miúdo que tem contribuído mais do que a ERC para termos boa imprensa.
Toda a gente tem ideologia, convicções e gostos.
Este ódio é completamente desnecessário e disparatado de quem se espera isenção.
Quando a imprensa se comporta assim, quem nos resta?
Gosto
·

85
· 10/7 às 11:36 · Editado

Vítor Carvalho Eu não diria melhor.
Gosto
· 10/7 às 11:11

Raquel Paz Sabes qual é a vista do tabuleiro todo, Diogo? Um tiro no pé. Eu estou-me
absolutamente a marimbar para a idoneidade d'Os truques da imprensa portuguesa ou a do
Público, mas, não, quem dirige jornais não pode mostrar que é humano, susceptível de
errar, descer aos comuns mortais para que toda a gente perceba que é igual dirigir o Público ou
dirigir a tasca da esquina. Eu quero os meus jornalistas como os do Newsroom. Ou vão fazer
outra coisa.
Gosto
·
14
· 10/7 às 11:17 · Editado

Ana Paula Russo Não há pachorra...vêem as "carecas a descoberto" e não suportam isso...
Gosto
·
6
· 10/7 às 11:17
Rosa Silva Ramos que comentário tão á Público, agora já deve perceber porque ao fim de mais
de 20 anos como leitora desse jornal, deixei de o fazer...se não percebeu pior ainda!!!
Gosto
·
27
· 10/7 às 11:23

Joaquim Marques Nós sabemos que dói, Dioguinho. No Natal envio-te uma caixa de calippos
com sabor a Geringonça. Podes partilhar aí com o João Miguel Tavares. Um abracinho.
Gosto
·
36
· 10/7 às 11:28

Humberto Cordeiro És um palhaço! Tem vergonha! Enquanto jornalista, Ainda para mais do
público, apreende a respeitar os outros!! Mas digo te mais...és mesmo um palácio!
Gosto
·
12
· 10/7 às 11:34

Pedro Costa Santos O Observador, um baluarte da Direita a criticar a liberdade de imprensa...
Tem graça
Gosto
·
17
· 10/7 às 11:35

Alexandre Machado O que mais me agrada neste post é ver a quantidade de comentários que o
arrasam.
Gosto
·

39
· 10/7 às 11:38 · Editado
Rosa Silva Ramos eu ainda estou à espera que o sr. sub-directorzinho o apague
Gosto
·
4
· 10/7 às 11:58

3:)

Rui Soares toma juízo e aprende com eles!!!!!
Gosto
·
15
· 10/7 às 11:42 · Editado

Carlos Tavares Rapazolas?!!! Um dos projetos na área dos media mais interessantes e úteis que
surgiu em Portugal nos últimos tempos?!!! Há um ano também era assim que os franceses
chamavam aos nossos heróis do Euro. Honte à toi!
Gosto
·
33
· 10/7 às 11:46

Tiago Veloso Juízos de valor e suposições sem qualquer prova, fundamento ou indicio. Este
lamentável post ajuda a perceber a realidade brilhantemente relatada por Os truques da
imprensa portuguesa.
Gosto
·
26
· 10/7 às 11:48 · Editado

Jose Manuel Pereira Toda a verdade em vez das partes seleccionadas e manipuladas para fazer
propaganda. Uma vergonha de texto para um jornalista, uma cova para um director de jornal. Se
eu fosse a Cristas já estava a pedir a tua demissão, como não sou, apenas peço que entregues a
carteira de jornalista. https://www.facebook.com/ostruques/posts/652097814987510

Os truques da imprensa portuguesa
9/7 às 22:03 ·
Sabemos há muito que este dia chegaria e sempre soubemos que chegaria com um grande
truque.
Não nos enganámos.
Por conta de uma prank no twitter, em que um jovem utilizador sugeria que Os Truques se
tinham enganado na conta e tinham partilhado um tweet na conta do Baluarte, e que alguns se
apressaram a partilhar, o subdiretor do Público aproveitou para lançar, pelo Facebook, a
identidade de um dos administradores da página, juntamente com a respetiva nota biográfica
criteriosamente selecionada.
Estamos certos que guarda mais uma biografia, também criteriosamente selecionada, à espera
da próxima montagem para a fazer circular.
Estamos também certos que são as únicas duas biografias que pondera publicar.
Por uma razão: esta página tem dois administradores (e vários editores) que, não obstante a
opção já aqui tantas vezes defendida do anonimato, nunca hesitaram (até ao episódio do
Ricardo Costa) em encontrar-se pessoalmente com quem quis para dar entrevistas ou falar da
página.

Foi assim no “Obrigado, Internet”, do Fernando Alvim, do Pedro Paulos e do Nuno Dias; foi
assim na entrevista ao “É apenas fumaça”; na entrevista ao Expresso; na entrega dos “Prémios
Novo”, onde o João até foi ao palco receber o prémio, tendo o vídeo dessa entrega sido publicado
(ainda aí deve estar) na Internet! Também falámos para jornais universitários (jornal
Diferencial, IST) e com diversos projetos promovidos por estudantes de jornalismo (ESCSFM,
por exemplo). Muito promissores, diga-se.
Sempre dissemos que a identidade dos administradores da página não servia para encobrir
nada. Tanto que várias pessoas tinham acesso a ela. Essas várias pessoas às quais revelámos a
nossa identidade - e um vídeo do João a receber um prémio pela página! - abriam essa porta a
quem quisesse procurar.
Houve sempre um grande problema: nunca nenhum de nós foi especialmente importante para
justificar a publicação dos nossos nomes. E sempre que alguém chegou a eles, acabou por cair
num poço de desilusão. “Afinal é só isto?”
Foi sempre mais fácil dizer que a página era deste ou daquele deputado, estava ao serviço deste
ou daquele grupo político, deixando no ar essa mentira, do que explicar por portas e travessas
as nossas relações partidárias, que depressa seriam desmontadas por qualquer pessoa disposta
a olhar para elas com imparcialidade.
Foi por isso que não estranhámos quando o Observador nos contactou aos dois, em fevereiro
deste ano (!) para os nossos empregos (!!), com a conversa de que "descobrimos quem são,
vamos publicar os vossos nomes para a semana, se quiserem falar antes connosco melhor,
senão...". E também não estranhámos quando, ao responder-lhes "ok, quando querem
combinar?" eles continuassem eternamente a adiar, até que deixaram de responder, até hoje. O
João e o Pedro não são importantes. O Observador sabia-o bem.
Entretanto, em maio, o Pedro começou uma página de apoio ao clube do seu coração, o FC Porto.
Daí passou para a televisão e foi convidado para comentar no Porto Canal. O Pedro, do FC Porto,
assim que foi para a televisão, disse ao João, sócio há mais de 20 anos do Benfica: "com isto dos
comentários no Porto Canal, acho melhor sair da página". O João achou que não, que todos
tínhamos clubes diferentes (entre os demais editores não há uma unanimidade clubística, nem
sequer uma maioria expressa) e que ter um clube e defendê-lo na TV não impede ninguém de
fazer crítica de imprensa. Sobretudo porque o Pedro até já tinha feito dezenas de posts sobre o
assunto, desmentindo notícias falsas ou truques que prejudicavam - surpresa - o Benfica.
Hoje, como dizíamos, uma das muitas pessoas que descobriram quem são os administradores
desta página insinuou que Os Truques e o Baluarte Dragão são a mesma coisa e algumas
pessoas, claro, vieram imediatamente a terreiro aderir acriticamente ao que leram. Não se
lembraram, se calhar, das tantas vezes (algumas no último mês) que denunciámos truques da
imprensa contra o Benfica ou contra outros clubes.
Foi o trigger perfeito para que alguns jornalistas, sentados em cima dos nossos desinteressantes
nomes, mas à espera da nossa aparente morte para saltarem para a nossa carne putrefeita,
fossem tirar o pó à informação que tinham sobre o Pedro para lhe acrescentar esse pecado
gravíssimo que é ser adepto ferrenho de um clube e escrever sobre a sua paixão. Um desses
jornalistas foi o subdiretor do Público, que se regozijou publicamente com esse seu momento de
glória.
Aproveitou para juntar alguma informação útil para construir a personagem que pretende: há 8
anos, o Pedro foi candidato independente (não tendo nunca sido militante) numa lista do PS à
Assembleia da terra onde nasceu. O subdiretor do Público esqueceu-se do "independente",
convenientemente. E que boa deve ter sido para o Pedro essa experiência autárquica nas listas
do PS, tendo em conta que daí nunca resultou nem uma filiação nem novas colaborações. Uma
pena para alguns jornalistas, claro, mas na Internet, o que é que isso interessa? Havia uma tese
para confirmar e, custe o que custasse, essa tese havia de ser confirmada. Estava arranjada a
“prova” que precisavam para vender a página como um bastião do PS na internet. Com um
bónus: o Pedro tem amigos que são do PS. Bom... também tem amigos que são do PSD e do CDS e
do PCP e do BE e do LIVRE e do PAN... Mas de que é que isso interessa?
O João era um outro problema. “Aparentemente”, não tinha sequer um ponto de contacto com o
PS. “E agora, como fazemos?” – perguntaram. Mas, como com a Worten, há sempre um facto que
lá vai dar: o João foi membro da candidatura de Sampaio da Nóvoa nas últimas presidenciais.
Que partido é que também era parcialmente simpático com Sampaio da Nóvoa? O PS.
“Illuminati!” Tínhamos completa consciência que isto viria a público assim, esquecendo que o

João trabalhou com o Reitor Sampaio da Nóvoa quando foi presidente da Associação Académica
da Universidade de Lisboa e que estava na campanha muito antes de alguns membros do PS (e
não o PS) se juntarem ao comboio em andamento.
Esquecendo que um dos editores da página até foi militante de um partido de direita.
E que foi o João que falou com o Pedro, através de uma amiga em comum, para ele se juntar à
campanha, ainda antes de – pasme-se – existirem sequer outros candidatos e com o apoio do PS
presente apenas nas cabeças mais sonhadoras de alguns membros da campanha.
E, claro, nunca apontariam para o facto (que está à vista de todos) de a campanha para as
presidenciais ter acabado em janeiro de 2016 e de hoje, em julho de 2017, a página continuar
todos os dias a fazer o trabalho a que se propôs. “Deve ser para despistar”.
A ligação abusiva era fácil de fazer e, na Internet, basta haver uma ligação para a “verdade” se
cristalizar.
Sempre soubemos que este dia ia chegar. E sempre soubemos que faríamos este post para os
nossos leitores, em que em poucas pinceladas tentaríamos dar-vos um breve quadro do que vai
ser dito sobre nós os dois antes de as redes sociais fazerem o seu magnífico trabalho de repetir
a “verdade” que lhes parecer mais conveniente.
Estamos muito tranquilos, até porque já nos preparámos para este dia várias vezes: com o
Expresso, quando contas anónimas começaram a partilhar as nossas caras na Internet, quando o
Observador nos ligou diretamente para o trabalho para nos “avisar” (ameaçar, nunca!!) que
íamos ser “expostos” (como quem expõe criminosos). Não há um “Código de Conduta das Redes
Sociais” mas, olhando para trás, temos a firme convicção de que, se houvesse, nunca ou quase
nunca pisámos o risco.
Temos um orgulho enorme nesta página, nos milhares de posts que já fizemos, nas centenas de
vezes que a imprensa alterou notícias ou agiu porque nós estivemos presentes, nas centenas de
mensagens e comentários de incentivos. Também temos orgulho nas críticas e nas vezes em que
corrigimos depois de errar. Temos orgulho de termos pedido desculpa sempre que cometemos
erros, como ainda há uma semana aconteceu.
Uns miúdos com idades à volta dos 25 anos decidiram, em outubro de 2015, fazer crítica de
imprensa, cumprindo um papel que achavam necessário e ocupando um espaço que achavam
não estar ocupado. Foi o nosso pequeno contributo para melhorar a democracia. Umas vezes
falhámos, outras acertámos. A nossa subjetividade esteve SEMPRE presente, como está em tudo.
Chegámos aos 150 mil seguidores e é esse o nosso maior pecado. Continuássemos a ser uma
página para 1000 pessoas e ninguém perderia um segundo a pensar em nós. Pois bem, quem
não gostar da página a partir de agora, que saia: se saírem todos, nós apagamos a luz e fechamos
a porta.
Mas perguntamos a todos os que nos leem: o que é que no nosso percurso pessoal desmerece as
denúncias que fizemos? O que é que justifica algumas pessoas odiarem uma página por não lhes
conhecerem os autores? O que é que justifica a partilha, nas redes sociais, com insultos, de
fotografias de gajos normais, com vidas normais, só porque decidiram fazer crítica de imprensa?
Quem brinca com o fogo queima-se. Ouvimos isto tantas vezes, dos nossos amigos e dos nossos
adversários. Já sabíamos isso. Se é para arder, ardemos. Mas ardemos com muito orgulho nesta
página e com a promessa de que ela vai continuar anónima, vigilante e a cagar para as vossas
ameaças.
Hoje, no dia da nossa revelação, repetimos o que sempre dissemos. Mais do que os nossos cvs,
que doravante são públicos, responde por nós o que temos de mais transparente: as publicações
que fizemos aqui na página. São públicas. Façam scroll e vigiem-nos. Vigiem-nos sempre.
Acusem-nos de nos termos esquecido deste ou daquele truque. Acusem-nos de termos
interpretado excessivamente neste ou naquele caso. Nunca nos poderão acusar, com verdade,
de termos feito favores ou de termos cumprido a agenda de alguém. Tudo o que escrevemos foi
escrito por nós e respondemos por tudo com um orgulho impossível de descrever por palavras.
Abraços e muito obrigado a todos,
João Marecos e Pedro Bragança

Gosto
·
25
· 10/7 às 11:55 · Editado

Catarina Ivone segundo parece o gajo nem é jornalista!!
Gosto
· 10/7 às 14:36

Pedro Afonso Toda a gente sabe que o jornalismo deve ser imparcial. A página "Os truques da
imprensa portuguesa" retira credibilidade ao jornalismo que não é imparcial.
Qualquer orgão de comunicação social imparcial não deverá ficar ofendido.
Muito simples.
Gosto
·
36
· 10/7 às 11:50
Julio Manuel Cardoso Lamentável que o Público tenha entre os seus responsáveis um rapazola
como o Diogo Queiroz de Andrade
Gosto
·
30
· 10/7 às 11:52

Pedro Pinheiro depois de ter varrido a pluralidade que havia no Publico com uma limpeza de
balneário de forma a sanear qualquer discordância com a agenda alt-right tuga,agora já nem
tentam esconder o que são. pulhinhas.
Gosto
·
18
· 10/7 às 11:53

Mariana Mi Uau!! Grande herói das internets que me saiu!
Expôs alguém que escreve na internet e que só queria anonimato por uma questão de princípio.
Deve ser o maior da sua aldeia... Tristeza...
Gosto
·
28
· 10/7 às 12:23 · Editado

Fabrice Pinti Fazer xixi contra o vento é tramado.
Gosto
·
23
· 10/7 às 12:02

Eliana Moreira Tavares Tudo isto ilustra a podridão que assombra o jornalismo português.
Gosto
·
22
· 10/7 às 12:07

Paulo Martins Este Post é um grande tiro no pé..que bela ocasião para ter ficado calado..
Gosto
·

21
· 10/7 às 12:09

Carlos Guedes Um post que mais parece um vómito, de tão nojento que é. O Público está
entregue a gente inqualificável. Deixou, há algum tempo, de ser o meu jornal. Longa vida aos
Truques e ao excelente trabalho que têm feito.
Gosto
·
33
· há 23 horas · Editado
Maria Do Carmo Torres E preocupar-se com as notícias com títulos falsos que o seu jornal
publica?
Gosto
·
23
· 10/7 às 12:19

Rodrigo Sousa Castro O Público tornou-se num albergue de alguns jornalistas ou assim
chamados que não têm o mínimo sentido da responsabilidade e ética na sua profissão.Por isso é
que deixou de corresponder à expectativa, que também era a minha, de termos um diário de
referência. Por mim lamento.
Gosto
·
29
· 10/7 às 12:20

Miguel Angelo Pereira E a sua agenda e a da grande maioria dos media é defender uma direita,
bem desorientada por sinal!
O nivel, para alem deste belo tiro no pé, esta no partilhar o gande João Miguel Tavagues.
Gosto
·
11
· 10/7 às 12:22

Rafael Campos "Olha olha"? Amigo tas tu mais perto de um dia destes levares assim
Gosto
·
7
· 10/7 às 12:22

Gonçalo Santana Tem vergonha na cara. O problema é o anonimato da denuncia, não a
veracidade escandalosa da mesma. Estás apresentado......
Gosto
·
24
· 10/7 às 12:24

João Rothes Triste é ver que pessoas como o senhor, "suposto jornalista" chegam a cargos
desta importância. Que post miserável, palavras como "moço", "rapazola", vindas de um
"suposto jornalista", que ainda por cima está na direção de um jornal. E que lição de bons
costumes e de boa educação lhe deu o Pedro. No entanto, confesso que não é tarefa muito
difícil...
Gosto
·
43
· 10/7 às 12:24

Diogo António Não tens vergonha!? A agires como um mísero pide de 3a categoria a querer
agradar ao patrão.. tristeza.
Gosto
·
38
· 10/7 às 12:30

Miguel Garcia Muito giro, então vamos lá por partes, o senhor que é Diretor-Adjunto não se
preocupa com os seus colaboradores que andam a ligar para outros meios de comunicação
social a ameaçar que partem os dentes aos jornalistas desses mesmos OCS, mas preocupase com os Os truques da imprensa portuguesa? Será que tem medo daquilo que ele ou eles
dizem por lá? Será que é mentira o que vão dizendo por lá? Depois tem outra questão, preocupese em ver os textos e títulos (sobretudo) que os seus colaboradores que ameaçam os outros que
lhes partem os dentes, quando fazem notícias e títulos são muitas das vezes noticias/titulos
falsos. Bom dia
Gosto
·
26
· 10/7 às 23:59 · Editado
Maria Do Carmo Torres Ou que 'mereciam uma tareia'...
Gosto
·
1
· 10/7 às 12:39

Dinis Costa escreves mal.
Gosto
·
13
· 10/7 às 12:33

Bernardo Santos não creio que esteja a fazer um favor ao Público, e os seus accionistas sabemno.
Gosto
·
8
· 1 h · Editado

André Chitas Pai Que palhaço. Sintaxe pobre. Podes começar por aprender a escrever.
Gosto
·
15
· 10/7 às 12:40

Luís Bacharel Um post digno de uma criança de dez anos.
Gosto
·
39
· 10/7 às 12:40
Eliminar

Dulce Daniel isto aqui é o exemplo pelo qual o Público se tornou uma vergonha. obrigada por
afundarem o jornalismo mais um bocadinho todos os dias
Gosto

·
31
· 10/7 às 12:41

Miguel Quental Devias era ter vergonha de estar a fazer estes comentários! Como não
consegues refutar as noticias e as verdades, tentas matar o mensageiro. És um perfeito anormal.
Gosto
·
26
· 10/7 às 12:41
Maria Do Carmo Torres Merecia era uma queixa na Comissão da Carteira Profissional.
Gosto
·
14
· 10/7 às 12:46
Miguel Felner Paula Se isso existisse em Portugal nao precisavamos d'Os truques da imprensa
portuguesa
Gosto
·
14
· 10/7 às 13:13
Maria Do Carmo Torres 100% de acordo, só serve mesmo para quem tem de renovar a CP
desembolse de dois em dois anos 55,70 euros, já para não falar dos outros títulos, passados até a
quem durante anos exerceu a função de director sem qualquer título.
Gosto
·
2
· 10/7 às 13:36

Rodolfo Faustino Diogo, isto não foi muito bonito... Esperava um bocadinho mais...
Gosto
·
13
· 10/7 às 12:55
Rui Assunção As Paginas de Os Truques da Imprensa Portuguesa e Baluarte Dragão estão a
Prestar um Serviço ao Futebol Clube do Porto e sim isto é verdade!
Gosto
·
4
· 10/7 às 12:57 · Editado

Vasco Coutinho Esta é a objectividade que se exige a um director de um conceituado jornal
nacional. Esta é a prova que páginas como os truques não têm propósito nenhum. Denunciar o
que? Associações baratas entre eleições autárquicas, tendência futebolística e crítica
jornalística!? Meu caro, com o teu CV já não devias recorrer a conjecturas.
Gosto
·
9
· 10/7 às 12:56

Vitor Pinto

Gosto
·
11
· 10/7 às 12:57

Maria Pelixo Pois claro, mas com esses colaboradores não se preocupa,porque é giro andar a
oferecer tareias e que partem os dentes aos outros colegas e a fazer escândalos em frente a
outras pessoas!!!!!!
Gosto
·
2
· 10/7 às 13:00 · Editado
Rui Assunção E Diga-se meus amigos o Diogo Queiroz de Andrade tem razão no que escreveu.
Gosto
·
1
· 10/7 às 13:01

João Pedro Duarte Leitão Hum... Sinto tiques de bufo, com muita dor de cotovelo à mistura.
Afinal, quaisquer "rapazolas" granjearam mais credibilidade que que este pavão, encartado de
jornalista.
Gosto
·
34
· 10/7 às 13:41 · Editado
😁

Filipe Fortes Tivessem metade desta energia em relação à porcaria em que tanto o online como
o papel do Público se tornou e não estariam pela hora da morte. Têm de estar mesmo muito
aflitinhos para se preocuparem tanto com dois "rapazolas", que não fazem mais do que simples
reparos ao triste "trabalho" que a imprensa vai fazendo...
Gosto
·
51
· 10/7 às 13:02 · Editado

José Pedro Moura Quando o jornalismo está morto, é perfeitamente aceitável que o Diogo
Queiroz de Andrade sinta uma azia naquele estômago que é deveras diferente da dor de murro
no estômago. Baixo, muito baixo o que representa Sr. Diogo Queiroz de Andrade
Gosto
·
33
· 10/7 às 13:05 · Editado

João M. Carvalho O que é que o preocupa mais: A agenda política de uma das caras por detrás
de uma página de facebook ou o decréscimo da qualidade do Público? Os truques da imprensa
portuguesa só vieram expor o mau jornalismo, seja do Público, DN ou Correio da Manhã. É que
já nem dá para os distinguir.
Gosto
·
41
· 10/7 às 13:11 · Editado

Rui Pintado É aprender, este "moço" é o maior. I
Pedro Bragança. Só alguém que tem muito
a perder com a verdade é que faz um post neste tom. Shame on you sr "jornalista".
Gosto
·
29
· 10/7 às 13:10
<3

Marco Ribeiro Henriques Sobre "a minha pila é maior que a tua".
Gosto
·
14
· 10/7 às 13:16

Pedro Costa É vergonhoso que uma pessoa que ocupa o cargo que ocupa se preste a esta
perseguição mesquinha a caluniosa. Parece uma criança birrenta que foi denunciada pelas suas
manhas. Este seu post só evidência a necessidade de "os truques"!
Gosto
·
45
· 10/7 às 13:16

Ricardo Moura Um membro da direcção do Público que escreva isto: "mas agora que o
anonimato já foi para as couves, já se pode falar dos Truques como a fachada odiosa de um
discurso populista e demagógico que tem como único objetivo desvalorizar a credibilidade da
imprensa para proteger uma certa esquerda que está no poder" percebe-se bem ao baixo nível
desesperante a que esse jornal chegou.
Se o Diogo Queiróz De Andrade fosse colunista do Breitbart português, o Observador, nada disso
me admiraria...
Gosto
·
33
· 10/7 às 13:19

Pedro Costa Ainda bem que o jornalismo em Portugal é de tal qualidade que não precisa de
escrutínio, qual omnipotente.
Gosto
·
9
· 10/7 às 13:19

Carlos Silvério Com comentários deste estilo de um director do Público começarei a ponderar
bem o cancelamento da minha subscrição.
Gosto
·
42
· 10/7 às 13:20

🤔

Fabio Lucci PIDE.
Gosto
·
24
· 10/7 às 13:24

Henrique Canha Com a incrível falta de ética que o vosso "jornalismo" tem tido, é normal que
surjam páginas tipo os Truques que façam o vosso trabalho por vocês. E ainda por cima fazemno de graça!
Gosto
·
36
· 10/7 às 13:27

Basílio Martins DECLARAÇÃO DE INTERESSES DOS GESTORES DOS “TRUQUES”
"temos todos profissões liberais, em áreas de saber distintas, nenhuma das quais relacionada
com comunicação social; nenhum de nós faz parte de juventudes ou partidos políticos."
Gosto
·
9
· 10/7 às 13:30

😂

Paulo Pinto Mascarenhas E essa história de não serem pagos, viu-se com o tal de Abrantes, que
recebia 3 mil e tal euros por mês do amigo do José Sócrates Detido, dessas histórias estes
intrépidos defensores da liberdade de expressão não falam.
Gosto
· 10/7 às 17:51

Luisa Oliveira Santos Mais valia ter estado calado. Que vergonha
Gosto
·
24
· 10/7 às 13:34

Esgar Acelerado . | .
Gosto
·
7
· 10/7 às 13:36

Miguel Rodrigues Com posts destes de um director adjunto só mesmo quem anda a dormir não
percebe o porquê de certos "cronistas" terem lugar cativo nas páginas do público
Gosto
·
33
· 10/7 às 13:37

João Paulo Martins Que texto tão fraquinho de um director adjunto de um jornal. Como não se
pode matar a mensagem, denuncie-se / mate-se o mensageiro. Pobre jornalismo que desta
forma continua em queda livre. Que saudades do Público do tempo de Vicente Jorge Silva.
Gosto
·
51
· 10/7 às 13:39

Ricardo Mota Tem havido falta de jornalistas? É que o público baixou tanto os seus standards. ..
Gosto
·
20
· 10/7 às 13:39

JF Teixeira Boa!
Agora que sabemos quem é já todos lhe podemos mandar uma carta de
agradecimento coletivo por andar a divulgar o quão podre são os jornalistas e a imprensa
portuguesa!
Gosto
·
76
· 10/7 às 13:40
(y)

Alvaro Branco Miserável forma de estar na comunicação social. Mais pidesco não há. O
jornalismo atual não merece melhor. Tenha vergonha!
Gosto
·
32
· 10/7 às 13:46

Bruno Filipe Olha olha! Um director adjunto de um jornaleco com dor de cotovelo por um
estudante de arquitetura ser melhor jornalista que ele....!
Gosto
·
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· 10/7 às 13:48

Antonio Arnaldo Mesquita Para quem não tinha carteira e foi nomeado para a direção do
público não está mau. Canalha!
Gosto
·
31
· 10/7 às 13:51

Catarina Ivone este gajo nem sequer é jornalista? :|
Gosto
·
1
· 10/7 às 14:32

Maria João Soares Os jornalistas portugueses desvalorizam-se a eles próprios com a porcaria
(para não dizer outra coisa) de notícias que escreve, não precisam que outras pessoas o façam,
anonimamente ou não. Isto foi do mais baixo nível que já vi!
Gosto
·
23
· 10/7 às 13:57

Carolina Enes Ó Diogo valha-me deus, então não acha que toda a gente sabe que propaganda há
para dar e vender nas páginas online e impressas do Público?
Antes de andar a meter a cabeça em toca alheia eu se fosse a si metia a cabeça na toca que é a
redacção do jornal que comanda. Isso é que era de moço inteligente e de boas famílias. É
também de assinalar as vezes que o Público manda para as couves o código deontológico dessa

profissão tão nobre e importante que me foi dada a conhecer na Universidade do Porto e que,
infelizmente, tantas vezes a página dos Os truques da imprensa portuguesa tem de relembrar as
pessoas como se pratica.
"já se pode falar dos Truques como a fachada odiosa de um discurso populista e demagógico que
tem como único objetivo desvalorizar a credibilidade da imprensa para proteger uma certa
esquerda que está no poder. Finalmente!"
Aahaahahah
Espere , deixe-me rir mais um bocadinho: Ahahah
Isto vindo do Público só pode dar para isto mesmo: rir.
Começou a silly season não é?! O jornalismo volta em Setembro?!
Gosto
·
43
· 10/7 às 13:58

Paulo Lopes Devias ter continuado no blogue Observador ao lado dos outros fanáticos que
querem destruir o jornalismo.
Gosto
·
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· 10/7 às 14:00 · Editado

Miguel Quental "já se pode falar dos Truques como a fachada odiosa de um discurso populista"
Começa a fazer isso e cheira-me a que te vai sair caro, vais experimentar a ira das redes sociais...
aliás, já estás a provar. E o Público também.
Gosto
·
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· 10/7 às 14:01 · Editado

Pedro Miguel Rita Batista
Gosto
· 10/7 às 14:11

Maria João Castro Esta resposta é um asco e mostra o nível abjecto a que a grande maioria do
«jornalismo» português chegou. A linguagem arruaceira, o tom ao nível de adepto clubístico e
uma clara opção ideológica. Uma vergonha. O Pedro Bragança já lhe deu a resposta de luva
branca e com a educação e elevação que não merecia. Por estas e por outras deixei de comprar o
Público, jornal que foi «meu» durante tantos anos.
Gosto
·
53
· 10/7 às 14:14 · Editado

Sofia R. de Valdoleiros Avaliação da página de facebook do Público passa de 3,7 para 2,7 em
menos de 24 horas. Ups?
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·
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· 10/7 às 14:31

Rui Lda Que post miserável.
Gosto
·
27
· 10/7 às 14:40

Nelson Clark Ferreira https://youtu.be/Y994acUxAJY

Paulo Portas é um Burro, autenticamente, é um jornalista.
YOUTUBE.COM
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· 10/7 às 14:43

Miguel Judas Você é jornalista?
Gosto
·
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· 10/7 às 15:01

Ricardo F. Diogo Os jornalistas não precisam de terceiros para se desvalorizarem. Basta ler
esta publicação.
Gosto
·
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· 10/7 às 15:04

Luis Peixoto Quem não deve, não teme. #jesuistruquesdeimprensa
Gosto
·
26
· 10/7 às 15:04

Paula Gil Que post miserável Diogo Queiroz de Andrade. Faz mais a página dos Os truques da
imprensa portuguesa na sua página de facebook, sejam quem forem os seus autores, do que o
Público e o Observador enquanto meios de comunicação sem isenção ou ética profissional. Que
vergonha!
Gosto
·
48
· 10/7 às 15:06

Firmino Mendes Como se vê pela carruagem, o Público vai de mao a piao e aproxima-se da
baixeza e do ressabiamento do Observador, prestes a apanhar o pasquim CM.
Gosto

·
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· 10/7 às 15:27

Francisco Fernandes Ferreira Louvar num «post» o João Miguel Tavares e no «post» seguinte
acusar outrem de demagogia e populismo. Continue, por favor.
Gosto
·
20
· 10/7 às 15:49

André Teixeira Já foste oh Diogo!!!
Gosto
·
11
· 10/7 às 16:05

Paulo Pinto notícia curiosa! http://bit.ly/2uIMaqn

Conselho de Redacção do Público reprova director-adjunto
O Conselho de Redacção do Público fez saber em…
RTP.PT
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·
35
· 10/7 às 16:15

Tiago Monteiro Que tristeza de post. Se um director adjunto de um jornal escreve
publicamente coisas deste calibre, apetece mesmo ir a correr compar o pasquim...
Gosto
·
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· 10/7 às 16:18
Julio Manuel Cardoso

Gosto
·
12
· 10/7 às 16:33

Miguel Cabrita .|.

Gosto
·
2
· 10/7 às 16:37

Nuno Martins Tomás Pinto o post e a resposta do admni
Gosto
· 10/7 às 16:56

Jorge Pires Ainda ninguém reparou que o senhor Diogo Queiroz Andrade não se dê ao trabalho
de vir responder às críticas?
Gosto
·
3
· 10/7 às 17:18 · Editado
Vítor Hugo Barros olhe confirme uns comentários mais acima
Gosto
· 10/7 às 17:16

Jorge Pires Já confirmei, não existe nenhuma resposta às críticas
Gosto
· 10/7 às 17:19
Bernardo Santos Confirme de novo.
Gosto
· 12 h

Alvaro Sousa Caro Diogo, que tem para dizer?https://www.rtp.pt/.../conselho-de-redaccao-dopublico...
Gosto
·
13
· 10/7 às 17:18 · Editado

Luis Gonçalves Parabéns pela descoberta!!! Já agora, também conseguiram descobrir os nomes
dos jornalistas afiançados nos Panama Papers? Isso é que era interessante!!!
Gosto
·
51
· 10/7 às 17:22

Pedro Reis Pereira Votos de que as investidas de teor exclusivamente infantilo-intimidatório
como as de que o presente post é exemplo não desmotivem nem inibam atos de cidadania como
a página dos Truques. A informação é um bem comum e pode e deve ser escrutinada por todos.
A capacidade critica e interventiva da sociedade (de que os Truques são manifestação) diminui
o lobi da comunicação social e a sua hiperinfluência (que chega a ser assustadora) nas decisões
que tomamos acerca do nosso futuro comum. Não aos donos da informação, não aos donos da
comunicação social.
Gosto
·
34
· 10/7 às 17:43 · Editado

André César de Sá https://www.rtp.pt/.../conselho-de-redaccao-do-publico...
Oops?!

Conselho de Redacção do Público reprova director-adjunto
O Conselho de Redacção do Público fez saber em…
RTP.PT

Gosto
·
36
· 10/7 às 17:58
José Miguel
Gosto
·
3
· 23 h

💙

Pedro Gonçalves Triste quando um subdirector de uma reconhecida mas decadente publicação
periódica faz o que faz...! Continue com o seu jornalismo de cabeçalho, demagogo, de cartilha e
da treta e deixe de recriminar quem faz algo pelo bem do jornalismo em Portugal...! Que
mesquinhez...não sei como pessoas destas chegam a estes cargos de empresas com algum
renome?!?
Gosto
·
33
· 10/7 às 18:24 · Editado
Duarte Vasconcelos Sanches Já se demitiu?
Gosto
·
25
· 10/7 às 18:22

Catarina Ivone nao. mas a página do FB do publico BLOQUEOU -ME por lhes ter feito essa
pergunta como comentário a várias notícias. fascismo e censura puros.
Gosto
·
5
· 10/7 às 23:37
Duarte Vasconcelos Sanches Também me parece puxado a senhora presumir que é fascismo,
uma empresa tê-la bloqueado por causa da sua pergunta.
Gosto
·
1
· Ontem às 0:02
Catarina Ivone espero que não ache puxado eu chamar - lhe censura
Gosto
·
4
· 16 h

António Forte Já me perdi nesta cascata de comentários. Todos têm opinião que bom. Daqui a
pouco pedimos à mesa para votar.
Gosto
· 10/7 às 18:25

Luis Oliveira Diogo Queiroz de Andrade enterra-te

Gosto
·
34
· 10/7 às 18:26

Phil Bav Ainda bem que mencionaram que estava na lista do PS como independente. Ah, ups,
nao, nao fizeram.. Ter-se-ao esquecido?!
Gosto
·
12
· 10/7 às 18:58

João Vudu Silva "(...)como único objetivo desvalorizar a credibilidade da imprensa" - Caro
Diogo, voce e os seus colegas fazem esse trabalho muito bem sozinhos.
Gosto
·
42
· 10/7 às 19:17

André Ernesto Parabéns, provavelmente o melhor trabalho de investigação do público nos
últimos anos. Quero também agradecer o facto de me fazer poupar 100 euros por ano. Esta
publicação é um exemplo daquilo pelo qual deixei de assinar o público. Esperava-se tanto mais
de alguém nesse cargo...
Gosto
·
43
· 10/7 às 19:27

Jorge Leite Completamente atónito com este fervor infantil, tipo: "eu sei quem és e vou fazer
queixa ao Papá!".
Mas, como é que um imbecil chega a Director-Adjunto seja do que for!?
Espero que não tenha filhos pois, se se Educa pelo Exemplo, estou certo que teriam vergonha
🤔

eterna...
Gosto
·
24
· 10/7 às 19:36
😮

😑

José Roberto Gomes QUE SHOW!
Gosto
·
4
· 10/7 às 19:40

Tiago Nazaré Com uma imprensa tão falsa e enganadora como a nossa, mais houvessem como
este senhor! Deixe-se de merdas e faça o seu trabalho como deve ser.
Gosto
·
15
· 10/7 às 19:42

Rogério Costa Pereira Ganda trabalho “jornalístico”. No que me toca o Público perde hoje um
assinante. És tipo ricardo costa, uma cara ali outra aqui. Se provas faltassem eis a urgência de
uma página como os Truques. Agora podes entreter-te a contar likes. Os do post e os do
comentário do Pedro Bragança. Não que isso queira dizer algo para alguém. Mas para ti sim.
Pobre diabo.
Gosto
·
34
· 23 h · Editado

Rogério Costa Pereira Vou assinar o Público sob pseudónimo, para ler o Pacheco Pereira. Agora a
sério, devias dar notícia deste teu tiro no pé. Ca ganda cabazada te deste a ti mesmo. A completa
ausência de pé no chão. Pisa o palco, homem. E ganha vergonha. Diogo do perfil verificado... Leio o
Público desde que nasceu. E nunca tinha dado por ti. És uma vergonha e o teu post é uma
vergonha. Aqui te revelas, no Público deves parecer. Tu e o ricardo costa inauguraram uma nova
forma de "jornalismo". O Jornalismo bufo (mentira, não inauguram nada). Agora mesmo a sério:
não deves ser nas redes sociais diferente do que pareces no jornal. Não deves. Mas podes. Eu
agradeço-te imenso. Publicas este teu arremedo de post no teu jornal? Claro que não. E isso diz
tudo de ti. Rapazola.
Gosto
·
7
· 23 h

Manuel Ferreiro Os Truques são mais uma ferramenta popular do que um movimento
populista. Quem tem o tacho de dirigir o Público sente-se ameaçado por já não ter o monopólio
da direcção das ideias públicas. Este tipo de tentativas de humilhação em praça pública não
passarão impunes, como poderemos verificar brevemente. Faça-se justiça, cumpra-se o dever. O
lugar no Público já não é seu de direito.
Gosto
·
31
· 10/7 às 19:53 · Editado

Rui Palma Casinha Por estas é que o público tem cada vez menos leitores....
Gosto
·
15
· 10/7 às 20:05
Hugo Da Nóbrega Dias O facto de o autor desta publicação pretensiosa, picuinha e infantil ser o
director adjunto do jornal Público, não só diz muito de como o jornal tem vindo a cair a pique
em qualidade como demonstra também o panorama geral da imprensa portuguesa, o que
justifica, por si só, o aparecimento de páginas como Os Os truques da imprensa portuguesa.
Gosto
·

43
· 10/7 às 20:07
Manuel Trindade E quem o mandatou, caro Diogo Queiroz de Andrade? É que, francamente, a
publicação do visado deste seu relambório de ofensas até tem feito bastante mais pela ética do
jornalismo em Portugal do que o senhor...
http://www.jornaltornado.pt/mas-que-jornalismo-e-este/

Mas que Jornalismo é este?
por João de Almeida Santos, em Lisboa - Antes de ver a entrevista de António Costa, hoje
(20.06), já tinha…
JORNALTORNADO.PT

Gosto
·
18
· 10/7 às 20:14

Fábio Teixeira Que vergonha, que falta de nível. É tão triste assistir à morte lenta daquele que
já foi um óptimo jornal...
Gosto
·
20
· 10/7 às 20:30

Carlos Filipe Morais Apenas três questões. Depois do que escreveu, qual é mesmo a
credibilidade da imprensa que diz que os "Truques" pretendem desvalorizar? E qual é a
credibilidade do Público, com um director adjunto que se expressa nestes termos? E, finalmente,
não tem vergonha de continuar a intitular-se jornalista?
Gosto
·
29
· 10/7 às 20:51

Mauro Rebelo Ó diogo....és um Pobre coitado...tu nunca chegarás aos calcanhares do
rapazolas...continuas um ser rastejante ao sabor de quem te paga...
Gosto
·
14
· 10/7 às 21:16
Miguel Vilaça Caro Jornalista Diogo Andrade, o que é deveras preocupante é verificar que
alguém que está a tirar um doutoramento em arquitectura, tenha maior preocupação com o
código deontológico e com a exactidão dos factos do que um jornalista e director adjunto de um
jornal. Preocupa-me que seja de pessoas assim que é composta a direcção de um jornal e ainda
me preocupa mais toda a orquestração que foi feita para que a identidade dos autores da
página Os truques da imprensa portuguesa fosse conhecida. É assim tão preocupante para si
que alguém esteja atento à politica de caça ao clique, ao sensacionalismo e mau jornalismo?
Acho preocupante que "um rapazolas" seja mais educado e preocupado em esclarecer que um
director adjunto.
O que acho mesmo hilariante é agora tentar tirar partido disso tudo, então vai convidar "os
rapazolas" para uma entrevista em directo? Agora que um "pôs a cabeça fora da toca" aparece a
víbora pronta para atacar!! Lamentável!
Gosto
·
46
· 10/7 às 21:29

Albino Matos Os rapazolas põem-vos as carecas à mostra...
Chatice!

Gosto
·
19
· 10/7 às 21:38

Albino Matos Reparou nos coms. precedentes? N lhe dizem nada?
Gosto
·
1
· 10/7 às 21:40

Vasco Tavares Que triste Diogo Queiroz de Andrade... que triste que és.
Gosto
·
16
· 10/7 às 22:05

Nuno Meireles o autor ainda está a apanhar palmatoadas? amanhã venho ver como fica.
entretanto verifico que a página do Público ganhou subitamente centenas de críticas negativas à
conta deste lapso de língua. e a página Os truques ganhou mais 5K seguidores
Gosto
·
23
· 10/7 às 22:09

Rita Garcia Pereira Se em vez de andar a brincar aos "bufos" andasse preocupado em fazer o
seu trabalho, talvez tivesse, por exemplo, descoberto quem (não) era Sebastião Pereira. O seu
post parece um ajuste de contas com alguém que se limita, a título gratuito, a fazer o seu
trabalho.
Gosto
·
45
· 10/7 às 22:22

Eurico Cabral É nestes momentos que tenho aquela sensação fantástica de satisfação por ter
cancelado a assinatura do Público no instante em que soube que o David Dinis e a camarilha do
observador ia tomar contar da coisa. Pode ser que o Belmiro se farte e acabe de forma limpa
com aquilo que já foi um grande diário.
Gosto
·
21
· 10/7 às 23:05

Ana Costa https://www.rtp.pt/.../conselho-de-redaccao-do-publico...

Conselho de Redacção do Público reprova director-adjunto
O Conselho de Redacção do Público fez saber em…
RTP.PT

Gosto
·
15
· 10/7 às 23:12
Ricardo Gonçalves
Que balázio no pé, foi de bazuca tal a ansiedade e o rancor!
🤣

🤣

🤣

🤣

https://www.rtp.pt/.../conselho-de-redaccao-do-publico...

Conselho de Redacção do Público reprova director-adjunto
O Conselho de Redacção do Público fez saber em…
RTP.PT

Gosto
·
9
· 10/7 às 23:19
Manuel Trindade E que tal se visse a data da notícia?
Gosto
·
1
· Ontem às 0:30
Cristina Martins Manuel Trindade só prova que já não presta há muito! lolada!
Gosto
·
7
· Ontem às 0:37
Ricardo Gonçalves Manuel Trindade está visto que não é defeito é feitio!
Gosto
·
1
· 11 h

João Rebola Ser demitido do Público era pouco. Uma vergonha. Este senhor é director de um
jornal? Do Correio da Manhã? Sabemos que os jornais em Portugal já não dão notícias. Eles
criam notícias com falsas verdades e insinuações que depois se esquecem de desmentir. O
Expresso já foi um bom jornal. Infelizmente o ataque pessoal e a falta de carácter jornalístico é
preferencial á ética jornalística e á investigação e verdade sem interesses. Por mim fechava já
amanhã. A imprensa portuguesa é uma vergonha. Parece que voltamos aos anos em que não
havia notícias. Agora há mas são na sua maioria falsas ou mentiras por isso é o mesmo que em
1920. Tenha vergonha e demita-se...
Gosto
·
22
· 10/7 às 23:22

Gonçalo Almiro Matos Costa Mas também recebem avença como o Abrantes?
Gosto
· 10/7 às 23:42

J Manuel Cordeiro Um miserável bufo.
Gosto
·
4
· 10/7 às 23:43

Rui Santos Trata-te. Conseguiste escrever metade mentiras, a outra metade asneiras.
Gosto
·
17
· 10/7 às 23:54

Edward Luiz Ayres d'Abreu Que mesquinhez...

Gosto
·
8
· Ontem às 0:02
João Paulo Correia Keep going!
Este post só mostra o quão acertada é esta classificação online do Público.

Gosto
·
34
· Ontem às 0:11 · Editado

Edward Luiz Ayres d'Abreu O Público acaba de desactivar essa possibilidade de avaliação. Pior a
emenda que o soneto.
Gosto
·
5
· 10 h
João Paulo Correia Edward Luiz Ayres d'Abreu inacreditável..
Gosto
· 10 h

Inês Do Carmo Pequenino.
Gosto
·
19
· Ontem às 0:10

José Chan Não percebo!?! Muito sinceramente a mim preocupa-me muito pouco em saber quem
são os elementos que compõem os TQ, o que me interessa é o conteúdo, de resto as pessoas
devem usar mais os neurônios para saberem lidar com o que aqui se escreve, não gostam, têm
um botão que diz não seguir e bazem, vão morrer burros para outro lado qualquer!
Gosto
·
18
· Ontem às 0:29

Pedro Ruiz Desde hoje deixo de ser assinante do Púbico.
O seu comentário è
é ridículo.
Gosto
·
39
· Ontem às 0:33

Miguel Costa Acho que quem mostrou a verdadeira cara não foi o Pedro Bragança...
Gosto
·
57
· Ontem às 0:36

João Morais Ribeiro este coiso é sub-humano
um mísero moço das mijas
Gosto
·
6
· 23 h

Luis Filipe Vitorino Gonçalves Um miséria o diretor-adjunto.
Gosto
·
10
· 10 h · Editado
José Miguel é por causa de gente assim que deixei de comprar o Público, hábito que tinha desde
o primeiro número.
Gosto
·
30
· 23 h

Rui Xará Felizes os pobres de espírito pois é deles o reino dos céus.
O céu do Diogo está mais que garantido.
Gosto
·
22
· 23 h

Rogério Costa Pereira Vou assinar o Público sob pseudónimo, para ler o Pacheco Pereira.
Agora a sério, devias dar notícia deste teu tiro no pé. Ca ganda cabazada te deste a ti mesmo. A
completa ausência de pé no chão. Pisa o palco, homem. E ganha vergonha. Diogo do perfil
verificado... Leio o Público desde que nasceu. E nunca tinha dado por ti. És uma vergonha e o teu
post é uma vergonha. Aqui te revelas, no Público deves parecer. Tu e o ricardo costa
inauguraram uma nova forma de "jornalismo". O Jornalismo bufo (mentira, não inauguram
nada). Agora mesmo a sério: não deves ser nas redes sociais diferente do que pareces no jornal.
Não deves. Mas podes. Eu agradeço-te imenso. Publicas este teu arremedo de post no teu jornal?
Claro que não. E isso diz tudo de ti. Rapazola.
Gosto
·
30
· 23 h

Rogério Costa Pereira A Assunção Cristas pergunta se não te demites... Olha, e tiveste os teus
15 minutinhos de fama. Claro que vais continuar a fazer de conta. E tens sempre o correio da
manha ou a trombeta do diabo. Como é que algo como tu chega aí onde estás? Tenta o Breitbart
ou assim. Não tenhas vergonha, rapazito. Mas faz mais disto. Usa o jornal de que (fuck, como é
possível)... Este gajo usa o mesmo teclado para escrever no Público e para escrever isto. A minha
assinatura? Procura aí... Enfia-a no mesmo sítio onde enfiaste o jornalismo.
Gosto
·
25
· 23 h

Ricardo Garcia Pereira O Pedro Bragança a dar uma lição magistral a Diogo Queiroz de
Andrade
"Olá, Diogo. Visou-me directamente no post, por isso, peço-lhe que aceite que utilize este seu
espaço para responder. Trata-se de uma defesa perante si, mas, sobretudo, perante todos
aqueles que têm acesso ao seu texto e às insinuações que ele deixa no ar. Acredito,
sinceramente, que só por desconhecimento pode escrever algo deste género. Dispondo de toda
a informação, seria impossível escrever isto. Nem a pessoa menos honesta ou mais maldosa do
mundo faria tal coisa. E eu acredito que você não é nem um, nem outro.
Também julgo que só por não saber que temos recebido ameaças credíveis à nossa integridade
física e à nossa vida é que faria esta publicação. Apesar de o termos dito há poucos dias num
post público, quero acreditar que não o leu. Seria uma irresponsabilidade incomensurável
forçar-nos a esta decisão num momento como este. Mas agora já está e vamos lá a isso. Não
gosto, mas vou ter de falar de mim.
Apesar de o fazer algo contrariado, vou passar adiante o tom deselegante com que se refere a
mim, principalmente tendo em conta que não me conhece e que eu não o conheço a si. Também
não irei referir-me às suas famílias, que não sei quais são, nem a que "estatuto" pertencem. Não
me interessa nada disso. E não percebo ao certo o que quererá dizer quando se refere às minhas
“boas famílias.” A minha mãe é funcionária pública e o meu pai é profissional liberal. Vivo com a
minha namorada. Ambos vivemos do nosso trabalho. O meu “trabalho” é, como sabe, bolseiro de
doutoramento. Obtive essa bolsa porque concorri a um concurso público, nacional e aberto.
Entre os arquitectos que concorreram naquele painel, fiquei em segundo lugar, numa
arbitragem por pares e cega. Foi com muito esforço pessoal que obtive esta bolsa e espero
cumpri-la, concluindo o meu doutoramento em tempo útil. O início precoce do meu
doutoramento não tem relação nenhuma com o facto de ter sido presidente da minha
Associação de Estudantes, no 2º e 3º ano do curso. Em 2014, terminei o meu mestrado com 20
valores, na dissertação que apresentei também a um júri. Dois meses depois, ingressei no novo
curso, Programa de Doutoramento em Arquitectura. Um ano depois fui convidado para integrar
o centro de investigação a que pertenço. Não sei se me considera um Boy de um aparelho
qualquer, mas espero que não.
Nunca pertenci ou estive em vias de pertencer a qualquer partido politico e, nas diversas
eleições em que participei, já votei em vários. Já participei em iniciativas do PS, PCP e Bloco. A
última foi do PCP: um debate com Rúben de Carvalho sobre Cultura e Património, há alguns
meses. Tenho a certeza que viu isso; está público na minha página pessoal. Não tenho nada
contra partidos e não acho que os militantes do partido estejam impedidos do que quer que
seja, mas - de facto - não é o meu caso. A minha independência e liberdade podem ser
confirmadas pelo que escrevo no meu perfil público.
Sim, com 20 anos, há cerca de 8, fui candidato à Assembleia Municipal de Gondomar e (esta
parte parece desconhecer) fui eleito. Foi na qualidade de independente que Isabel Santos, então
candidata, me convidou para integrar a lista do PS. E só um objectivo podia convencer-me:
integrar uma frente ampla que derrotasse ou, pelo menos, desse algum trabalho a Valentim
Loureiro. Foi isso que fiz enquanto pude e até ao limite das minhas possibilidades. Achei que
estava em causa uma obrigação moral, considerando o adversário que era. Foi também por isso
que, durante o mandato, tive várias divergências com o grupo do PS. Votei contra orçamentos
que o PS votou a favor ou viabilizou e outras coisas semelhantes. (Poderá, talvez, consultar as
atas que provam isto.) Porque o PS, como partido de regime que é, nunca evitou, antes pelo
contrário, o conluio com o grupo do Valentim Loureiro e do PSD. Rapidamente perdi a
inocência. Veio a desilusão e a ruptura inevitável. Aproveitei o facto de ir para a Argentina, onde
vivi durante mais de um ano, para suspender o mandato e para me afastar. Regressei já em cima
do fim do mandato e só voltei pela formalidade de ir a 4 ou 5 reuniões, para não ter falta e
cumprir com o meu dever de eleito. Até hoje, não aceitei candidatar-me a mais nada, apesar das
diversas abordagens nesse sentido. A última foi há duas semanas e veio de um movimento
independente. Recusei.
Sim, sou adepto e sócio do Futebol Clube do Porto e tenho um orgulho infinito nisso. É uma
paixão. Que me lembre, a minha primeira identidade. O Porto, a cidade, a região, o clube… E sim,
fui convidado para participar no Universo Porto da Bancada, às terças-feiras. Nunca me fiz de
convidado e antes de ir rejeitei 3 vezes. Não recebo nem nunca recebi um cêntimo por isso. Nem
aceitaria receber. Era suposto não ter clube? A página Baluarte Dragão não é de propaganda. É
um espaço que eu e o Diogo Faria, meu bom amigo e colega de doutoramento (em História
Medieval), decidimos criar. É onde damos as nossas opiniões, que sempre assumimos como
nossas e pelas quais respondemos.
Já escrevi textos para o P3. Alguns dos quais a pedido do Amílcar Correia, jornalista por quem
tenho uma admiração e estima imensas e que dirigiu (dirige?) aquele projecto. Se preferir, pode
apagá-los. Julgo que é um poder que tem enquanto diretor-adjunto do Público.

Sobre os truques, o anonimato dos truques, a conduta dos truques e tudo o que mais há a saber
sobre o projecto, está publicado um texto na própria página. Consulte-o. Se tiver dúvidas, tenho
a certeza que conseguirá forma de me contactar. É isso que espero que faça antes de voltar a
publicar insinuações semelhantes às que publicou neste texto. Estou certo que, depois de todos
os elementos que lhe forneci aqui, irá editar esta publicação, no sentido de a tornar mais justa e
factual. Aliás, você é jornalista. A sua vida é feita de compromisso com a verdade."
Gosto
·
98
· 19 h
José Moreira João Fonseca lê
Gosto
· 15 h

Marco Rodrigues Demissão. Já.
Gosto
·
17
· 19 h

Paulo Alcarva WTF. Este post descredibiliza todo um jornal. Dedique-se a descobrir o efeito
dos raios gama no comportamento molecular dos nenúfares e deixe o jornalismo. E não, não
estou a reagir assim por ser Portista e não, não sou socialista.
Gosto
·
30
· 18 h

Ricardo Fonseca Director adjunto do Público? !
Gosto
·
20
· 17 h

Pedro Pires da Rosa Olha olha, com este post ficamos a saber que o Diogo Queiroz de Andrade
pôs a cabeça fora da toca e é um rapazola.
Gosto
·
47
· 16 h

Pedro Pires da Rosa Acho que um comment com 44 gostos merecia uma resposta do rapazola...
Gosto
·1h

Maria João Agostinho Tenha vergonha nessa cara sr. adjunto de meia tigela.
Gosto
·
42
· 16 h

Miguel Veloso Diogo Queiroz de Andrade, a sua senda de tentar destruir a página os truques da
imprensa portuguesa apenas vai trazer mais seguidores para a mesma. Obrigado, visto que essa
página em pouco tempo fez mais pelo jornalismo de que o senhor a vida toda.
Gosto

·
83
· 15 h

Tiago Coimbra Para os autores da página "Os truques" o ideal seria nomearem um
representante do governo para cada jornal, revista, tv, rádio e assim podia aplicar a censura a
seu gosto.
Os bons políticos encaram a imprensa como seus aliados, os maus políticos, como sendo
inimiga.
Gosto
·
4
· 15 h
Ricardo Gonçalves Mais um comentário daqueles infundados...
Gosto
·
2
· 12 h

R Miguel Nunes https://www.youtube.com/watch?v=k4kn4mg4fbE

Galinha Pintadinha - Um elefante incomoda muita gente
Galinha Pintadinha - Um elefante incomoda…
YOUTUBE.COM

Gosto
· 13 h

Ricardo Cabrita Com este post, apenas ganhou "mais" uns inimigos e deu uma nova força
aos Os truques da imprensa portuguesa!
Gosto
·
33
· 13 h

<3

Tiago Gomes 3 palavras: tiro no pé
Gosto
·
38
· 13 h

Frederico Pinheiro Olha olha o teu jornal a cair de dia para dia..
Gosto
·
20
· 13 h

Francisco Ribeiro Pereira Sei que és um monte de merda, de fonte segura.....
Gosto
·
18
· 13 h

Bernardo Santos O objectivo dos truques, é fazer as correcções e manter o rigor jornalístico
que vocês, amostras pequenas que se chamam de jornalistas, deveriam fazer vocês mesmos.
Achas mesmo, Diogo Queiroz de Andrade, que esta tua publicação foi uma boa ideia?
Se querias uma "fachada odiosa", aqui a tens.
Gosto
·
27
· 13 h

Cláudio Pedro Santos Consegues sentir Diogo? consegues sentir esta enxorrada de opiniões
sobre ti,o teu post, o jornal que destruiste e a corja dos teus amigos, a entrarem-te pelo cu
acima?
Gosto
·
30
· 13 h

Joao Pedro LOL Diogo, mais um exemplo de mau jornalismo em Portugal. Espero que renuncies
rapidamente ao cargo que ocupas, porque isto foi sem dúvida ridículo.
Gosto
·
16
· 12 h

Pedro Ribeiro Vens falar de credibilidade da imprensa ? Tinha o teu jornal até bem cotado ,
mas já percebi a tua imparcialidade , não me surpreendeu .
Gosto
·
11
· 13 h

Sofia Araújo Com uma admiração enorme por esta página e autores que só agora sei quem são
e o testemunho privilegiado: estive há anos nessa tal lista que o Pedro integrou independente.
Sei por isso como sempre manteve o olhar crítico que tantos agora lhe conhecem e que agora
reconheço. Sou dos que acham que ser militante nada retira a quem é sério e honesto. Mas à
seriedade e honestidade do Pedro acrescem um desassossego e visceral independência que lhe
conheci naquele projecto político como reconheço neste notável empreendimento cívico. Agora
já sei e posso dizer: Parabéns Pedro. E obrigada!
Gosto
·
22
· 13 h
Eliminar

Joao Costa Menezes Obrigado por me dar a conhecer o Truques e por me relembrar porque
deixei de comprar jornais. Tsk tsk tsk
Gosto
·

32
· 13 h

Bruno Raposo Pulha
Gosto
·
4
· 12 h

Francisco Geraldes Simões Enquanto o Diogo destila ódio e mesquinhez, João Marecos e Pedro
Bragança redigem textos cuja qualidade este seu texto bem demonstra que o Diogo nunca
conseguiria atingir. Será isso que tanto o aflige? É triste.
Gosto
·
49
· 12 h

Nuno Meireles Pelo terceiro dia ainda a apanhar merecidas farpas o director adjunto? para
quem está tão atento ao fb deve estar a ser doloroso ser inundado de tanta popularidade.
amanhã passo novamente por aqui.
Gosto
·
30
· 12 h

Horácio Frutuoso E do seu percurso profissional e político, quer falar?
Gosto
·
23
· 12 h

André Castro Não tens nível nem para sub-director da Dica da Semana!
Gosto
·
54
· 12 h

Cris V Pires Este comentário denuncia uma inexplicável falta de profissionalismo. Como
responsavel por uma das publicações de noticias de Portugal deveria ter outra postura. Isto não
lhe interessa para nada, até porque com este comportamento denunciou a sua natureza e o seu
carater, mas a partir de hoje boicoto as suas publicações (não compro, não leio). Este é o meu
pequeno poder de cidadã e convido todos a replica-lo, por in jornalismo sério e comprometido
com a verdade.
Gosto
·
19
· 12 h

Rui Santos Ainda não foste despedido ? Entrega a carta.
Gosto
·
22
· 12 h

Rui Sousa Este gajo é um corno manso! É um facto!
Gosto

·
5
· 12 h

Pedro Gomes Vergonho este post.. ex diretor assentava-lhe melhor!
Gosto
·
14
· 11 h

Pedro Melo Alves Podemos todos ajudar a manter viva a resposta de Pedro Bragança:
"Olá, Diogo. Visou-me directamente no post, por isso, peço-lhe que aceite que utilize este seu
espaço para responder. Trata-se de uma defesa perante si, mas, sobretudo, perante todos
aqueles que têm acesso ao seu texto e às insinuações que ele deixa no ar. Acredito,
sinceramente, que só por desconhecimento pode escrever algo deste género. Dispondo de toda
a informação, seria impossível escrever isto. Nem a pessoa menos honesta ou mais maldosa do
mundo faria tal coisa. E eu acredito que você não é nem um, nem outro.
Também julgo que só por não saber que temos recebido ameaças credíveis à nossa integridade
física e à nossa vida é que faria esta publicação. Apesar de o termos dito há poucos dias num
post público, quero acreditar que não o leu. Seria uma irresponsabilidade incomensurável
forçar-nos a esta decisão num momento como este. Mas agora já está e vamos lá a isso. Não
gosto, mas vou ter de falar de mim.
Apesar de o fazer algo contrariado, vou passar adiante o tom deselegante com que se refere a
mim, principalmente tendo em conta que não me conhece e que eu não o conheço a si. Também
não irei referir-me às suas famílias, que não sei quais são, nem a que "estatuto" pertencem. Não
me interessa nada disso. E não percebo ao certo o que quererá dizer quando se refere às minhas
“boas famílias.” A minha mãe é funcionária pública e o meu pai é profissional liberal. Vivo com a
minha namorada. Ambos vivemos do nosso trabalho. O meu “trabalho” é, como sabe, bolseiro de
doutoramento. Obtive essa bolsa porque concorri a um concurso público, nacional e aberto.
Entre os arquitectos que concorreram naquele painel, fiquei em segundo lugar, numa
arbitragem por pares e cega. Foi com muito esforço pessoal que obtive esta bolsa e espero
cumpri-la, concluindo o meu doutoramento em tempo útil. O início precoce do meu
doutoramento não tem relação nenhuma com o facto de ter sido presidente da minha
Associação de Estudantes, no 2º e 3º ano do curso. Em 2014, terminei o meu mestrado com 20
valores, na dissertação que apresentei também a um júri. Dois meses depois, ingressei no novo
curso, Programa de Doutoramento em Arquitectura. Um ano depois fui convidado para integrar
o centro de investigação a que pertenço. Não sei se me considera um Boy de um aparelho
qualquer, mas espero que não.
Nunca pertenci ou estive em vias de pertencer a qualquer partido politico e, nas diversas
eleições em que participei, já votei em vários. Já participei em iniciativas do PS, PCP e Bloco. A
última foi do PCP: um debate com Rúben de Carvalho sobre Cultura e Património, há alguns
meses. Tenho a certeza que viu isso; está público na minha página pessoal. Não tenho nada
contra partidos e não acho que os militantes do partido estejam impedidos do que quer que
seja, mas - de facto - não é o meu caso. A minha independência e liberdade podem ser
confirmadas pelo que escrevo no meu perfil público.
Sim, com 20 anos, há cerca de 8, fui candidato à Assembleia Municipal de Gondomar e (esta
parte parece desconhecer) fui eleito. Foi na qualidade de independente que Isabel Santos, então
candidata, me convidou para integrar a lista do PS. E só um objectivo podia convencer-me:
integrar uma frente ampla que derrotasse ou, pelo menos, desse algum trabalho a Valentim
Loureiro. Foi isso que fiz enquanto pude e até ao limite das minhas possibilidades. Achei que
estava em causa uma obrigação moral, considerando o adversário que era. Foi também por isso
que, durante o mandato, tive várias divergências com o grupo do PS. Votei contra orçamentos
que o PS votou a favor ou viabilizou e outras coisas semelhantes. (Poderá, talvez, consultar as
atas que provam isto.) Porque o PS, como partido de regime que é, nunca evitou, antes pelo
contrário, o conluio com o grupo do Valentim Loureiro e do PSD. Rapidamente perdi a
inocência. Veio a desilusão e a ruptura inevitável. Aproveitei o facto de ir para a Argentina, onde
vivi durante mais de um ano, para suspender o mandato e para me afastar. Regressei já em cima
do fim do mandato e só voltei pela formalidade de ir a 4 ou 5 reuniões, para não ter falta e
cumprir com o meu dever de eleito. Até hoje, não aceitei candidatar-me a mais nada, apesar das
diversas abordagens nesse sentido. A última foi há duas semanas e veio de um movimento
independente. Recusei.
Sim, sou adepto e sócio do Futebol Clube do Porto e tenho um orgulho infinito nisso. É uma

paixão. Que me lembre, a minha primeira identidade. O Porto, a cidade, a região, o clube… E sim,
fui convidado para participar no Universo Porto da Bancada, às terças-feiras. Nunca me fiz de
convidado e antes de ir rejeitei 3 vezes. Não recebo nem nunca recebi um cêntimo por isso. Nem
aceitaria receber. Era suposto não ter clube? A página Baluarte Dragão não é de propaganda. É
um espaço que eu e o Diogo Faria, meu bom amigo e colega de doutoramento (em História
Medieval), decidimos criar. É onde damos as nossas opiniões, que sempre assumimos como
nossas e pelas quais respondemos.
Já escrevi textos para o P3. Alguns dos quais a pedido do Amílcar Correia, jornalista por quem
tenho uma admiração e estima imensas e que dirigiu (dirige?) aquele projecto. Se preferir, pode
apagá-los. Julgo que é um poder que tem enquanto diretor-adjunto do Público.
Sobre os truques, o anonimato dos truques, a conduta dos truques e tudo o que mais há a saber
sobre o projecto, está publicado um texto na própria página. Consulte-o. Se tiver dúvidas, tenho
a certeza que conseguirá forma de me contactar. É isso que espero que faça antes de voltar a
publicar insinuações semelhantes às que publicou neste texto. Estou certo que, depois de todos
os elementos que lhe forneci aqui, irá editar esta publicação, no sentido de a tornar mais justa e
factual. Aliás, você é jornalista. A sua vida é feita de compromisso com a verdade."
Gosto
·
80
· 11 h

Frederico Pinheiro Outra conclusão, que há arquitectos a escrever muito melhor que
catedráticos jornalistas.. e continuamos.. o jornal continua a cair
Gosto
·
28
· 11 h

Tiago Carneiro Caro Diogo,
Como director-adjunto de um jornal só lhe fica mal este tipo de comentários e esta falta de ética
e profisisonalismo. Infelizmente, nos últimos anos este tipo de comportamentos de "jornalistas"
do público é uma verdade recorrente que tem tornado este, que já foi um bon jornal de
referencia, numa outra qualquer coisa que qualquer dia não merece ter o nome de jornal.
É pena que a sua falta de moral e integridade o tenham levado a revelar identidades de pessoas
que não a queriam ver revelada por razões várias. Só por isto revela muito do seu carácter e do
quanto é ofensivo, para os seus colegas, intitular-se como jornalista.
Resta concluir que esta página tocou tanto na verdade de tudo aquilo que os jornais não
deveriam fazer que levou-o a tomar esta decisão inqualificál de não respeitar a liberdade e
privacidade das pessoas. Mas a verdade é o que o Púlibco andava há meses a querer este
desfecho. Era notório.
Este seu "post" só vem clarificar aquilo que kjá referi anteriormente: uma falta de ética e
profissionalismo tremendas.
Como último comentário resta referir que aquele que pretende atingir mostra neste processo
todo toda uma dignidade e sentido de ética muito superior à sua.
Cumprimentos,
Tiago
Gosto
·
19
· 10 h · Editado

João Pereira Epa, de um jornalista q trabalhou num jornal q faz artigos Jet7 com o Mário
Machado, numa tentativa de ajudar a branquear o q o tipo representa... Este post só demonstra
mais mau gosto.
Gosto
·
7
· 10 h · Editado

Vanda Mendonça Sr. Diogo Queiroz de Andrade, este post diz muito mais sobre si do que sobre
o Pedro Bragança. Obrigada.

Gosto
·
55
· 11 h

Frederico Pinheiro
Gosto
·8h

👌

Edward Luiz Ayres d'Abreu Na sequência de tudo isto, centenas de leitores mostraram o seu
desagrado avaliando negativamente a página do Público. Ora... como reagiu o Público? Simples:
desactivando essa possibilidade de avaliação. Pior a emenda que o soneto...
Gosto
·
35
· 10 h

Sandra Teixeira De facto este post é bem mais revelador do qualquer um dos posts d' Os
Truques. Não foi a identidade dos Truques que foi revelada. Foi o caráter (ou a falta dele) do sub
diretor (!!) do Público.
Gosto
·
48
·9h

Nuno Meireles é minha impressão ou os comentários a este post infame estão a ser apagados?
esta manhã havia mais de 450, agora andam pelos 350
Gosto
·
23
·9h

Sara Cordeiro Este post (enfim... ao que chegamos... ) e os seus comentários (mais parecem
dos "Indignados de Portugal") mostra bem o quanto o país está "descrispado". NOT.
O que eu vejo é uma polarização ideológica e partidária cada vez maior, cada vez mais explícita e
mais exaltada. Na sociedade em geral, na comunicação social e, claro está, nas redes sociais.
Da esquerda há uma marcação cerrada e crispada a quem não coopere ou aceite a dita
"Geringonça" e à direita cresce um ódio que, ainda meio escondido, há-de fazer muitos
estragos...
O actual governo, no seu percurso de aproximação das esquerdas, despertou um extremar à
direita também.
Vemos isso bem reflectido neste tipo de páginas de "encapuzados" do facebook, que escondendo
a sua identidade, atacam tudo o que estiver afastado das suas ideologias. Os "Truques da
Imprensa Portuguesa" são um exemplo claro dessa pressão. Mas também os há com outras
posições ideológicas.
Independentemente das suas posições, não gosto de quem não dá a cara pelo que defende.
Tirem os lenços e capuzes e mostrem o que valem. De cara destapada. E aguentem as
consequências de quem escreve, assina e revela a sua identidade.
Também precisamos que os jornalistas sejam sérios e que respeitem a carteira profissional e o
seu código deontológico.
Isto ainda não é a "casa da mãe Joana", ou é?
Gosto
·
1
· 8 h · Editado
🙄

Rui Alves És muito triste.. diretor de um jornal e andas a comer as palavras que vocês próprios
(Publico) escrevem:

"A página do PÚBLICO no Facebook é um espaço de partilha de informação e de debate.
Queremos que esse debate decorra sob as regras de urbanidade que devem pautar uma troca
cordial de ideias e por isso não são tolerados comentários com acusações de carácter criminal,
insultos, linguagem grosseira ou difamatória, violações da vida privada, incitações ao ódio ou à
violência, ou que preconizem violações dos direitos humanos. "
"O PÚBLICO considera que a existência de uma opinião pública informada, activa e
interveniente é condição fundamental da democracia e da dinâmica de uma sociedade aberta."
Então?
Gosto
·
13
· 8 h · Editado

João Martins Desculpe! O senhor tem carteira de jornalista???? Shame!
Gosto
·
10
·6h

Bruno Greaser > https://twitter.com/boloposte/status/884189579074555904

boloposte on Twitter
“E aos domingos vê o FC Porto empatar.”
TWITTER.COM

Gosto
·
1
·6h

João Martins Se o seu jornal tem ambição de, algum dia, voltar a ter o estatuto "de referência"
só tem uma solução perante este seu comportamento público: demiti-lo!
É pena que o senhor manche o nome de um órgão que ainda tem óptimos profissionais.
Gosto
·
14
·6h

Pedro Gomes "Uma viagem é como o jornal público. A melhor maneira de nos enganarmos é
pensar que o que lemos não é tendencioso"
Gosto
·
2
·6h

João Lêdo da Fonseca Tenha vergonha, seu poio!!! Demita-se e já!
Gosto
·
3
· 5 h · Editado

Ricardo Silva Um minuto de silêncio pela liberdade de opinião que aqui morreu. Ou estará a
liberdade de opinião tão desfasada do conceito de liberdade de imprensa? Que se defende,
afinal? É a imprensa da vergonha que temos. Não são os portugueses que não têm hábitos de
leitura ou que não procuram informação. Procuram a fuga da completa desinformação.
Gosto
·
7
·5h

António J Gonçalves Odioso e ordinário é este post.
Gosto
·
9
·5h

Manuela Junqueiro A avaliar pelos comentários deixados ao seu post, um conselho meu caro.
Demita-se e vá gerir o Telérrural em Curral de Moinas.
Gosto
·
17
·3h

Rui Sousa Ocultaram a secção da crítica porque?! Estava muito baixa é?!
comentário também me vão bloquear?
Gosto
·
11
·2h

😂

depois deste

😅

Rui Santos Isto esta manhã tinha 450 comentários, agora também apaga comentários aqui ? Já
era para ir em 1000 Ehehehehheh
Então faz o post a mandar farpas aos outros e não gosta das respostas ?
Demite-te.

