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 Grupo Parlamentar

Estimado Senhor Presidente Dr. Júlio Magalhães, 

Na  qualidade  de  comentador  político,  o  Dr.  Pedro  Arroja  analisou  a
situação  política  na  sua  rubrica  semanal  no  Jornal  Diário de  10  de
novembro do Porto Canal. Sem identificar nomes, falou sobre «as meninas
do Bloco de Esquerda no Parlamento», nos seguintes termos: 

«Repare, aquelas esganiçadas, sempre contra alguém ou contra alguma
coisa (…) eu não queria nenhuma daquelas mulheres – já tenho pensado –
eu não queria nenhuma daquelas mulheres, nem dada. Nem dada. Porque
eu não conseguiria com elas, com uma delas, com uma mulher assim,
construir uma comunidade, uma família. Elas estão sempre contra alguém
ou contra alguma coisa. E lá em casa só havia dois tipos de pessoas, ou os
filhos,  ou o marido.  O mais provável  é que elas se pusessem contra o
marido.  Todas as noites, todos os dias, durante o dia no Parlamento,  à
noite com o marido: ‘Porque tu é que tens a culpa disto!’»

As considerações são públicas e acessíveis no sítio da internet do Porto
Canal e, não obstante o caráter lúdico da prestação do Dr. Pedro Arroja,
levantam perplexidade  pelo  carácter  ofensivo  e  misógino  com  que  se
referiu a deputadas do Bloco de Esquerda. 

A Lei da Televisão e dos Serviços Audiovisuais a Pedido (LTSAP) - Lei n.º
27/2007 com revisões posteriores - contempla balizas claras no Artigo 27.º
- Limites à Liberdade de Programação, cujos dois primeiros números passo
a transcrever: 

1- A programação dos serviços de programa televisivos e dos serviços
audiovisuais a pedido deve respeitar a dignidade da pessoa humana
e os direitos, liberdades e garantias fundamentais. 

2- Os serviços de programas televisivos e os serviços audiovisuais a
pedido  não  podem,  através  dos  elementos  de  programação  que
difundam,  incitar ao ódio racial,  religioso,  político ou gerado pela
cor,  origem étnica ou nacional,  pelo sexo,  (sublinhado meu) pela
orientação sexual ou pela deficiência. 

Sendo hoje absolutamente consensual que o incitamento ao ódio racial ou
religioso é inaceitável, o mesmo não é adquirido no que respeita ao sexo e
ao género. Considerando que o Jornal Diário é transmitido em direto seria
impossível  à direção do Porto Canal prever ou limitar a opinião do seu
convidado mas, o caráter das declarações do Dr. Pedro Arroja devem ser
analisadas à  luz  do artigo 27.º  da LTSAP.  Competia  à direção do Porto
Canal emitir de imediato um pedido de desculpas formal e estabelecer um
distanciamento  inequívoco  relativamente  às  declarações  do  Dr.  Pedro
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Arroja.  É  de  relembrar  que  a  desigualdade  de  género  mata.  Mais  de
quarenta  mulheres  são  assassinadas  pelo  seu  companheiro  e  ex-
companheiro  todos  os  anos  em Portugal,  um  flagelo  que  não  merece
qualquer complacência ou aparente inocência em comentários públicos.
Por  esta  razão  o  Bloco  de  Esquerda  declara  o  seu  repúdio  pelas
declarações do Dr. Pedro Arroja e pelo não distanciamento da direção do
Porto Canal.  

Com os melhores cumprimentos, 

Pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda

Deputado Jorge Campos
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