Assembleia Municipal de Viseu

“Voto de Pesar
Foi com grande consternação que tomámos conhecimento do falecimento do jornalista Senhor António
de Jesus Rodrigues Bispo.
O jornalista Rodrigues Bispo nasceu a 15 de maio de 1937, na localidade de Rio de Loba.
Iniciou a sua vida profissional como tipógrafo na empresa Gilberto Carvalho, personalidade que sempre
o inspirou e que lhe despertou a curiosidade jornalística.
Movido pela grande paixão que sempre teve pelo desporto e pelo gosto que desenvolveu pela escrita,
fez a cobertura dos eventos que ocorriam na cidade de Viseu na área do desporto, designadamente dos
jogos de futebol.
O Sr. Azevedo Pinto foi, também, uma referência no seu percurso, e com ele o gosto pelas notícias
atingiu o expoente máximo e a autonomização, tornando-se jornalista profissional em setembro de
1979, possuindo a Carteira Profissional nº 707.
Foi correspondente dos jornais de expressão nacional Diário Popular, Comércio do Porto, Jornal de
Notícias e Primeiro de Janeiro e, a nível regional, do Diário de Viseu, Diário da Guarda, A Voz das Beiras,
Notícias de Viseu, Jornal da Beira, Agência Lusa e rádios locais.
Recordamo-lo pela sua forma de escrita, com profissionalismo, revelando a paixão com que
desempenhava o jornalismo sem, contudo, abandonar a calma e a serenidade com que apreciava os
factos.
Homem isento, soube dignificar a profissão.
Será recordado como um profissional de comunicação social que teve uma ação relevante na divulgação
da informação de âmbito local, demonstrando consciência e clareza sobre a importância de fazer
jornalismo com extremo cuidado ético e contribuindo para uma informação voltada para o efetivo
serviço à população, tendo sido um exemplo de isenção e respeito pela verdade dos factos.
Mas, a sua vida não se limitou ao jornalismo.
Foi sempre uma pessoa muito interessada na comunidade e, entre outras atividades, foi membro da
Ação Católica, pertenceu à comissão fundadora do Grupo Desportivo Leões da Beira de Rio de Loba, foi
secretário da Junta de Freguesia de Rio de Loba e Irmão da Santa Casa da Misericórdia.
Desde sempre acompanhou o crescimento da cidade de Viseu com o maior entusiasmo, enchia-o de
orgulho que fosse uma das melhores cidades para se viver, tendo procurado com a sua colaboração
jornalística, contribuir para que fosse ainda melhor, como é exemplo o “Postal da Semana”, que
publicava semanalmente no Jornal da Beira.
A doença de que padecia desde outubro de 2014 não o venceu porque nunca desistiu de lutar, sendo
sempre autónomo, lúcido, inteligente, perspicaz e independente até ao momento final da sua vida.
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O jornalista Rodrigues Bispo, pela sua postura e conduta ao longo da vida é reconhecido como um
cidadão e profissional exemplar, um “Homem Bom”, pelo que se propõe que a Assembleia Municipal de
Viseu delibere:
1. Aprovar o presente “Voto de Pesar” pelo falecimento do Senhor António de Jesus Rodrigues Bispo,
guardando um minuto de silêncio em sua memória;
2. Manifestar à sua família as mais sentidas condolências, transmitindo o teor deste “Voto de Pesar”

