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Apresentação
Nos termos da alínea c) do nº. 1 do artº. 27º do capitulo V da lei
8/2007, de 14 de Fevereiro, apresento o Relatório Intercalar referente à
minha atividade enquanto Provedor do Ouvinte da RTP – Rádio e Televisão
de Portugal, S.A., no decurso de 2010.
Por razões que explicitarei adiante, o presente Relatório abrange os
primeiros meses do meu mandato, embora também tenha optado por
incluir dados estatísticos que permitam obter uma visão de conjunto sobre
as mensagens dos ouvintes durante o ano de 2010.
Proponho-me, portanto, apresentar um Relatório Intercalar da
Atividade do Provedor do Ouvinte relativo aos primeiros seis meses do meu
exercício efetivo, de Setembro 2010 a Fevereiro 2011, sem prejuízo de,
sempre que for considerado esclarecedor, poder recuar ao mês de Julho,
em que já é legítimo considerar-me no exercício dessas funções.
Tratando-se de um discurso na primeira pessoa, interessa talvez
esclarecer antecipadamente que lhe reconheço toda a subjetividade que
isso implica, e, principalmente, as 'circunstâncias' que formam e enformam
quem o elabora.
Considero-me, desde sempre, apesar das passagens pela Imprensa e,
de forma mais regular, pela Televisão, um profissional da Rádio. Portanto, é
bem possível que essa realidade constitua pano de fundo do que se vai
apresentar.
Convém ainda deixar desde já explícito que sou um defensor
intransigente do Serviço Público. Não só pela carreira profissional que nele
sempre desenvolvi, mas também por repetidamente sobre ele vir
refletindo, demonstrando as razões por que o defendo.
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INTRODUÇÂO
Sendo 24 de Setembro de 2010 a data do primeiro programa de rádio
do meu exercício enquanto Provedor do Ouvinte, julgo conveniente que
este Relatório tenha essa marca inicial no que aos contactos com os
Ouvintes se refere. Agosto foi o mês de adaptação, nem sequer seria
possível a gravação do programa do provedor, como, de resto, aconteceu
com os anteriores Provedores. Por outro lado, os contactos dos ouvintes
foram praticamente inexistentes.
Sublinha-se desde já, ainda que ao tema se tenha de regressar, que
também não é possível considerar outra data certa para o início da minha
atividade. Ela não foi marcada por qualquer (sequer mínima) formalidade.
Ainda que na ausência total de ‘pompa’ se tenha aproveitado uma
‘circunstância’: o almoço oferecido pela Administração para despedida do
Provedor Adelino Gomes. No final, depois do café, foi-me dito ‘Pronto. Já
está. Pode começar’.
Como não podia deixar de ser, vai este Relatório debruçar-se sobre as
mensagens recebidas dos Ouvintes (V – Análise das mensagens dos
Ouvintes), já que se se considera ser esse o vértice mais importante da
atuação do Provedor.
Todavia, não me parece despiciendo, até porque elas foram
certamente influenciadoras, que este Relatório Intercalar contenha uma
análise das relações do Provedor com os Ouvintes, com os Profissionais, as
Estruturas Diretivas, com o Conselho de Administração e com o meu colega
Provedor do Telespectador.
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Em capítulo próprio, falarei do GAP – Gabinete de Apoio aos
Provedores, e de questões com ele relacionadas.
Considerei também relevante uma reflexão sobre a Rádio que deixei,
enquanto profissional, e a Rádio que encontrei como Provedor (III – A Rádio
pública – de onde o profissional saiu – A Rádio Pública que o Provedor
encontrou).
Igualmente se dá destaque para o programa do Provedor o Em Nome
do Ouvinte, e as vicissitudes por que tem passado e quase impediram a sua
transmissão.
Não consagro nenhum Capítulo deste Relatório à ineficácia,
conhecida e bastante referida, do formato do programa do provedor. São
comuns aos três provedores do Ouvinte as opiniões, várias vezes expressas,
da sua reduzida eficácia no formato atual. Já todos o referimos e em
diferentes fóruns. Na apresentação do meu programa de ação, aquando da
audição perante o Conselho de Opinião, tive oportunidade de o fazer pela
primeira vez. Também lhe consagrei parte de um programa (Programa 21).
De igual forma, decidi também não me alongar com considerações
sobre os horários de transmissão que lhe estão atribuídos. Como bem
referiu um ouvinte, só por acaso ou militância, se ouve o programa do
provedor.
Também aqui as posições dos três provedores são coincidentes. De
resto, a constatação da inadequação dos horários de transmissão, está
relacionada com a sua reduzida eficácia. É conhecido que, enquanto os
legisladores não decidirem alterar a premissa (bem intencionada) da
obrigatoriedade dos programas do Provedor terem, no mínimo, quinze
minutos, eles estarão sempre afastados da possibilidade de serem
transmitidos em horários prime time.
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Sobre o tema, também podem ser consultados os guiões dos
programas que realizei e onde este é abordado em reflexão que decidi fazer
com os Ouvintes. (Programas 21 e 22).
É oportuno referir que em Anexo I - se apresentam Guiões dos
Programas (em adaptação grafada da linguagem rádio), com os textos dos
locutores e as intervenções do provedor que neles introduzi.
Decidiu-se também, e como consequência do atraso na elaboração
deste Relatório Intercalar, já que muito do meu tempo tem sido consagrado
à concepção e realização do Programa (razões explicitadas em capítulo
próprio - IV – Em Nome do Ouvinte – Dificuldades), que ele teria um
formato muito pragmático e sem recurso a teorizações sobre os media em
geral, e o meio rádio em particular. Reflexões certamente estimulantes já
que têm constituído material de investigação e estudo de mais de vinte
anos de docência nas áreas da Sociologia e das Teorias da Comunicação.
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I – As Relações do Provedor
OS OUVINTES
Tenho de reconhecer que, até à data, me considero a viver em
'estado de graça' relativamente ao contacto com os Ouvintes.
Ainda não fui, e espero nunca vir a ser, considerado suspeito de,
como consequência da necessária ligação de dependência funcional à RTP
para melhor desempenho da atividade de Provedor, poder estar limitado
na minha atuação e independência. Julgo que os Ouvintes, mas também os
profissionais e diretores desta casa, já entenderam que (a frase não é
minha mas aproprio-me dela): Estou cá, mas não sou de cá.
Todavia, o mais significativo e importante na relação com os Ouvintes
é que, infelizmente, se manteve a tendência de diminuição global da
correspondência, que já tinha sido referenciada pelo anterior Provedor, nos
anos de 2008 e 2009. (No seu relatório relativo a 2008, Adelino Gomes
lembrava, com natural preocupação, que a correspondência com o
Provedor tinha sido reduzida para menos de metade).
De resto, foi exatamente esta constatação que determinou o pedido
expresso que fiz há sete meses de viva voz e em correspondência trocada
com o único membro da Administração com quem tive contactos (ver
relações com o Conselho de Administração), para que o GAP fosse
apetrechado com um sistema informático que permitisse o atendimento
telefónico aos Ouvintes e a eventual gravação das chamadas para inclusão
no programa do Provedor.
Como ainda o não consegui, apesar da insignificância do seu custo, a
este tema terei de voltar neste Relatório.
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OS PROFISSIONAIS

No que diz respeito aos profissionais, não posso referir o mais ténue
sinal de incomodidade por saberem que o Provedor está atento (como por
mais de uma vez já demonstrou) ao seu desempenho. Bem pelo contrário.
Várias foram as demonstrações de reconhecimento e até de solicitação
para aconselhamento na melhoria profissional. Facto que se considera
poder advir do reconhecimento de que o Provedor é um profissional do
mesmo ofício.
De destacar também a cordialidade demonstrada nas deslocações
efectuadas às instalações dos Açores, Madeira, Norte, Centro e Sul.
A todos os profissionais com quem contactei, nas diversas reuniões
ou em encontros pessoais, os meus agradecimentos.
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AS ESTRUTURAS DIRETIVAS
No que diz respeito às Estruturas Diretivas, nomeadamente as que
mais solicitei nestes meses de exercício: Direção de Programas (Antena 1,
Antena 2 e Antena 3), Internacional e África, do Centro de Formação, de
Informação, de Emissores Regionais, de Engenharia e Infraestruturas, de
Marketing, Recursos Humanos e de Multimédia, refira-se que não senti a
mínima incomodidade ou reserva. Os pedidos de esclarecimentos e as
reuniões solicitadas tiveram sempre uma resposta pronta, cordial e
atempada.
Daí que me pareça já oportuno agradecer aos Diretores Rui Pêgo,
Jorge Gonçalves, Oliveira e Silva, Pedro Bicudo, Martim Santos /Gil Rosa,
José Alberto Lemos, José Manuel Portugal, Feliciano Estevão, João
Barreiros, Carlos Gomes, Marina Ramos, Marisa Garrido e Francisco
Teotónio Pereira.
Pretendo ainda dois destaques.
Pela positiva, para o Diretor do Centro de Formação, Eduardo Oliveira
e Silva. Pela compreensão e entendimento demonstrados relativamente ao
papel dos provedores, nomeadamente na promoção e moderação dos
encontros destes com as estruturas diretivas e os profissionais dos Centros
e Emissores Regionais.
Pela negativa, ao senhor Diretor de Sistemas e Tecnologia. Pelo
desconhecimento e insensibilidade relativamente à missão do provedor.
Parece significativo referir que o cordial ambiente criado (com a única
exceção referida) tem justificação no tipo de relações interpessoais que se
instituiu desde o início e, certamente, também no facto do conhecimento
com vários destes Diretores estar marcado por décadas de respeito mútuo
e até de amizade.
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Este reconhecimento em nada perturbou a atividade e isenção do
Provedor. De resto, em alguns casos, talvez tenha pesado também a
impossibilidade de qualquer eventual suspeição relativamente ao provedor.
Vantagem de me ter afastado da RDP a meu pedido, quando já exercia um
cargo de Direção, e porque a aposentação antecipada, que posteriormente
solicitei, me impede qualquer veleidade de regresso.
A propósito das relações, sempre cordiais, mantidas com o
Diretor de Programas (Antenas 1, 2 e 3), Rui Pêgo, julgo ainda importante
referir:
Conseguiram os três Provedores do Ouvinte (não é uma vitória que
possa reclamar para mim, ainda que presencialmente – e em programa –
também o tivesse solicitado) que fossem repostos em Antena
(retransmitidos) os magníficos programas Lugar ao Sul de Rafael Correia.
Todavia, é para mim claro que se tratou de uma ‘vitória de Pirro’.
Foram repostos na Antena 1, mas às sete horas das manhãs de sábado. E
completamente retalhados. Considero que, no desconhecimento (?) dos
elementares direitos reconhecidos a um Autor, os programas têm sido
transmitidos completamente amputados, em forma e em conteúdo.
Oportunamente, solicitarei explicações para este procedimento e, tal
como tenho feito, não me furtarei a publicamente emitir depois a minha
opinião.

10

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

De facto, a ‘pedra de toque’ nestas relações foi a constatação do
valor que (não) se atribuí à missão do Provedor. Demonstrada também,
mas não só, pelo facto do meu início de atividade não ter sido precedido de
um qualquer ato minimamente simbólico. Nenhuma tomada de posse.
Nada.
Depois, que os poucos contactos havidos o tenham sido com a
Senhora Administradora com o pelouro dos Recursos Humanos, Dra. Teresa
Pignatelli. Porque não o foram, pergunto já que tal me parece mais
adequado, com o Senhor Presidente, Vice Presidente, ou com o
Administrador que detivesse o pelouro ‘dos Conteúdos’ (Informação e
Programas)?
Finalmente, e mais importante, o facto de, logo no primeiro contacto
pessoal com a Exma. Senhora Administradora (e confirmado, depois, em
troca de correspondência), lhe ter solicitado que o GAP, no que ao apoio ao
Ouvinte diz respeito, fosse dotado do já referido gravador de chamadas.
Ainda que certamente não se desconheça o articulado da lei, quando
explicitamente refere que: ‘devem ser facultados aos provedores os meios
administrativos e técnicos necessários ao desempenho das suas funções’
(artigos 26 e 27 da Lei nº 8/2007), a verdade é que, sete meses passados, só
recentemente, por altura do pedido de aquisição do equipamento, foi
lembrado, pela mesma Senhora Administradora, que convinha acautelar
questões legais.
De resto, e já quase à laia de conclusão antecipada, relevo o que
muito bem escreveu o meu colega Provedor do Telespectador no seu
Relatório relativo a 2010, que cito e subscrevo:
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“Confesso que termino esta missão convencido de que, no subfundo
da visão dos responsáveis pela RTP, há uma forte, embora não
explicitada, desconfiança sobre a razão da existência deste cargo e
das suas funções”
E, já agora, mais alguns elementos para reflexão:
Ainda que tenha sido referido inicialmente aos dois Provedores a
expressa vontade do Conselho de Administração em manter a situação
existente no GAP, isto é, de não se reconhecer necessidade de nomear uma
Chefia, a verdade é que, pouco depois, e como provável consequência da
primeira tensão surgida, a Exma. Senhora Administradora, obviamente por
delegação do Senhor Presidente do Conselho de Administração, informou
os dois Provedores da decisão contrária, a de irem, afinal, nomear uma
Chefia de Gabinete.
Posteriormente à efetivação da nomeação, não houve da parte do
Conselho de Administração mais nenhum contacto, pessoal ou escrito.
Duas cartas dirigidas ao Senhor Presidente do Conselho de Administração,
subscritas pelos dois Provedores e uma outra do Provedor do
Telespectador, ficaram sem resposta.
A 14 de Dezembro, e a pretexto da racionalização da estrutura
organizativa da empresa, foi deliberado que o GAP passasse a integrar a
Direção de Assuntos Jurídicos e Institucionais.
Esta integração originou um equívoco, que os Provedores
consideraram grave, e que motivou uma das cartas atrás referidas, onde se
solicitava a anulação da integração do GAP – Gabinete de Apoio aos
Provedores, estrutura de apoio dos Provedores, em qualquer estrutura
12

diretiva. Ainda que seja óbvio o entendimento que é feito das
competências do Conselho de Administração para decidir as soluções
administrativas que considere convenientes. No entanto, na prática e
relativamente ao que ao GAP diz respeito, consideram estes que nenhuma
medida poderá por em causa, como se considerou, o cumprimento das
funções que a Lei lhes confere.
Por essa razão de fundo, a nomeação de uma Chefia de Gabinete,
para mais ausente do espaço físico do Gabinete de Apoio, e ainda a
integração na Direção de Assuntos Jurídicos e Institucionais, pode
configurar, como se entende, um filtro ou tampão para prevenir, ou evitar,
os contactos que os Provedores devem ter com o Conselho de
Administração, só podem ser rejeitadas. (Não estão naturalmente em causa
as boas relações humanas que caraterizaram os contactos com o Dr.
António Ribeiro e o único agradável contacto havido com o Senhor Dr.
Lopes Araújo. A ambos o meu agradecimento pessoal).
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O PROVEDOR DO TELESPECTADOR

É conveniente referir antecipadamente que considero este ponto,
também ele, influenciador do espírito que perpassa pelo Relatório que ora
apresento.
Estes meses de contacto diário, de muitas horas, com o meu colega
Provedor do Telespectador, Prof. Doutor Paquete de Oliveira, reforçaram o
meu reconhecimento na sua competência científica e craveira intelectual. O
nosso convívio permitiu um outro reconhecimento que reputo de mais
importante, passei também a admirar as suas qualidades humanas. Tratase de um professor e investigador eminente a que se sobrepõem as
qualidades de um cidadão duma extraordinária envergadura moral.
Portanto, é com absoluta propriedade, e com a força de ser
testemunha presencial nestes meses do nosso convívio, que afirmo
considerar que o Provedor do Telespectador foi tratado de uma forma, no
mínimo, deselegante. E que o cidadão Paquete de Oliveira foi ignorado de
uma forma que, diria com brandura, perfeitamente injusta.
O Provedor do Telespectador já leva praticamente um ano (o 5º.)
concluído depois do seu segundo mandato. O seu desempenho tem tido
sempre o nível e competência que se reconhece. Tem-no desempenhado
com um notável espírito de sacrifício e de dedicação à 'coisa pública’. Sem
uma exigência, sem revolta e com um impressionante espírito de
tolerância.
E o reconhecimento foi:
Não ver respondidas as solicitações que dirigiu ao Conselho de
Administração; não ter havido sequer a delicadeza de ser diretamente
solicitado para um encontro, mesmo que informal, quando, em Janeiro, se
soube que o (s) Provedor (es) estava (m) abrangido (s) pela lei de Dezembro
14

de 2010, lei das incompatibilidades, o que o(s) obrigaria a exercer a parte
final do seu mandato em bizarras circunstâncias financeiras.
Em vez disso, considerou-se suficiente delegar essa tarefa na pessoa
do Senhor Diretor de Assuntos Jurídicos e Institucionais (encontro atrás
referido e em que o Senhor Dr. Lopes Araújo, teve a cortesia de se deslocar
ao GAP para, demorada e simpaticamente, conversar e elucidar os dois
Provedores).
Depois, e sabendo-se que, em consequência, exerce a sua atividade
sem qualquer retribuição pecuniária, não houve a preocupação elementar
de, ao menos, o procurar ressarcir das despesas que suporta nas
deslocações a que está obrigado para o planeamento e gravações do
programa semanal.
De forma ligeira, digo, aceita-se como normal que um cidadão pague
para ser Provedor.
Acresce que, nestes cinco anos de mandato, nunca o Provedor
Paquete de Oliveira teve qualquer compensação financeira para a aquisição
de vestuário para apresentação na RTP do seu programa semanal.
Talvez não seja despiciendo lembrar que os Provedores não têm
qualquer pagamento para despesas de representação - nomeadamente
gasolina, alimentação, etc. – Tão pouco a utilização de qualquer viatura.
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II – O GAP
Gabinete de Apoio aos Provedores

Um Gabinete de Apoio desprotegido. É a primeira reflexão.
Julgo oportuno começar com esta afirmação pertinente e plena de
autoridade que retiro do Relatório final do meu colega Provedor do
Telespectador:

“(…) a desproteção em que caiu o Gap pela não substituição dos seus

colaboradores (…) Saliente-se ainda que, desde a sua formação em
2006, o GAP nunca recrutou trabalhadores externos ao universo
RTP. Antes aproveitou funcionários disponibilizados ou libertos
doutras estruturas”.
Não só pelo seu conhecimento sobre a constituição inicial do GAP,
mas também pela avaliação, sensata e avalisada, que faz do seu estado
atual, permito-me transcrever aqui o que o Provedor Paquete de Oliveira
refere a este propósito no seu último Relatório:
“Aquando da criação da figura dos provedores do Ouvinte e do Telespectador,
e na sequência de várias reuniões de trabalho com membros do Conselho de
Administração, ao tempo, para a formação do Gabinete de Apoio aos
Provedores, foi do entendimento da Administração, então presidida pelo Dr.
Almerindo Marques, prover este Gabinete com meios adequados às suas
funções e “protegê-lo” com características próprias que salientassem a
dignidade a conferir a esta estrutura e aos cargos de provedores, enquanto
agentes atuantes por representação dos Telespectadores / Cidadãos, fim último
do serviço prestado pela RTP.
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A Lei nº 2/2006, de 14 de Fevereiro, no nº 1 do artº 23º - B consagra, de modo
claro, “a independência” dos provedores do Ouvinte e do Telespectador “face
aos órgãos e estruturas da concessionária do serviço público de rádio e
televisão”.
Assim, na interpretação das tarefas que deveriam ser realizadas por esta
função criada pela Lei nº 2/2006, de 14 de Fevereiro, e da disposição articulada
no nº 1 do artº 23º C dessa Lei (“A Rádio e Televisão de Portugal, SGPS, S.A.
faculta ao Provedor do Ouvinte e ao Provedor do Telespectador os meios
administrativos e técnicos necessários ao desempenho das suas funções”),
entendeu o Conselho de Administração prover esse Gabinete, com pessoal
administrativo, na seguinte composição: Chefia de Gabinete, assessor – técnico
de apoio as matérias jurídicas, uma funcionária técnica administrativa de apoio
técnico, uma secretária. Posteriormente o GAP, e, em especial, para apoio mais
direto ao provedor do Ouvinte passou a integrar um jornalista, encarregado
dos contactos com os Ouvintes e para auxílio à produção do programa “Em
Nome do Ouvinte”.
E essa constituição foi tida pelo Conselho de Administração como necessária ao
apoio para o funcionamento do exercício da missão do provedor (Ouvinte e
Telespectador). Por outro lado, como já se disse, entendeu o C.A. que era
importante consagrar a figura dos provedores, com o relevo infundido à sua
competência e representação dos Telespectadores da RTP. Por isso, criou a
estrutura orgânica do Gabinete de Apoio aos Provedores pela Ordem de
Serviço nº 16 de 21.06.2006 (…).
E continuo a citar o Relatório final do Prof. Paquete de Oliveira
“Ora, a verdade é que, e talvez na pressuposição de que os provedores do
Telespectador e do Ouvinte, cessavam os seus mandatos no decorrer deste ano
de 2010 (em Abril e Junho, respetivamente), a atual Administração da RTP foi
adiando sucessivamente a remodelação do GAP, extremamente “decapitado”
pela inexistência de um Chefe de Gabinete para responder, no plano
administrativo, pelo funcionamento e responsabilização das tarefas
administrativas, e também a auxiliar técnica, entretanto transferida para outro
serviço, em Abril de 2010. Com efeito, o GAP, no seu funcionamento sofreu as
consequências deste esvaziamento.
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Só em 6.09.2010 foi nomeado para ocupar as funções de Chefia do GAP,
acumulando com as suas funções no DAJI, o Dr. António Ribeiro.
Por sua vez, só em 01 de Outubro o GAP foi provido de uma outra
colaboradora para as funções de apoio aos provedores e aos Telespectadores, a
Dra. Teresa Rosa.
Esta nomeação previa, em especial, como estava previsto no programa do novo
provedor do Ouvinte, Prof. Mário Figueiredo, a abertura, em direto, de uma
linha telefónica de atendimento aos Ouvintes, o que até hoje não veio a
acontecer (…)
Em 14.12.2010 entendeu o atual Conselho de Administração da RTP (…)
integrar o GAP na Direção dos Assuntos Jurídicos e Institucionais (DAJI).
Não nos parece que desta integração resulte qualquer efetiva racionalização de
meios ou redução de despesas. Por outro lado, e ao contrário das intenções que
sobrevalorizaram as funções e o papel dos Provedores no universo do serviço
público de televisão e na sua relação com os Telespectadores (…)

E, termino a citação do Relatório do Prof. Paquete de Oliveira, destacando:

“(…) a perda de autonomia orgânica do GAP (…) corresponde a um

‘enfraquecimento’ da missão cometida aos Provedores e à própria
estrutura orgânica de apoio – o GAP”
Fica, portanto, demonstrada uma significativa diferença de atitudes,
e de consequente reconhecimento da dignidade da função dos Provedores,
entre as duas Administrações.
Relativamente aos funcionários que atualmente integram o GAP, e
que no espaço físico que lhe está atribuído exercem atividade, os técnicos
especialistas Carmo Arantes (assuntos jurídicos), Viriato Teles (jornalista),
Teresa Rosa (psicóloga – chegada em Outubro passado com o objetivo
principal de proceder ao atendimento telefónico dos ouvintes, o que, por
18

razões referidas, ainda não faz) e Ana Paula Carreira (secretária), é minha
convicção que estão imbuídos do espírito de missão e reserva a que
certamente se sentem vinculados pela natureza das tarefas que lhes estão
atribuídas, independentemente das relações hierárquicas a que estão
obrigados. Destaco a atividade desenvolvida por Ana Paula Carreira que
demonstra um zelo, competência técnica, dedicação e relacionamento de
elevado nível.
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III – A RÁDIO PÚBLICA
- de onde o profissional partiu e a que o
Provedor encontrou -

Quando dela parti, a RDP era uma instituição credível. Económica e
financeiramente rentável. Não recorria a subsídios à exploração, nem a
indemnizações compensatórias. Era uma empresa tecnologicamente
evoluída.
Os seus gestores, mesmo os de topo, eram ‘gente da rádio’, com uma
competência técnica reconhecida internacionalmente.
Gestores, diretores e profissionais eram acérrimos defensores do
serviço público, já que conhecedores das suas características,
especificidades e potencialidades.
Havia ‘programas de autor’ em todos os canais. E eram estimulados.
Havia um quadro de referência com Realizadores, Locutores,
Jornalistas, Técnicos. A RDP era o viveiro de onde alguns partiam para
Rádios e Televisões. Era o sítio certo onde se solicitavam formadores para
ações internas e externas.
Parti duma Rádio Pública não constrangida por leis do mercado e
onde o que verdadeiramente contava eram os elementos que constituíam a
sua Programação, a Informação, a Cultura.

20

Hoje, a Rádio Pública (RDP? Uma dúvida legítima que já vem do
primeiro Provedor) foi absorvida pela Televisão, e, em cada dia que passa, a
sua presença é mais irrelevante no interior da RTP – Rádio e Televisão de
Portugal, SA.
É sabido que a Rádio – em geral - vive hoje um tempo de profunda
transformação. Os avanços tecnológicos são constantes, surgindo agora um
novo paradigma que deslumbra muitos dos seus responsáveis (as
potencialidades que a Internet lhe oferece!), como se a sua salvação disso
dependesse.
Talvez se esqueça como a comunicação radiofónica soube sempre
adaptar-se à evolução dos tempos. De forma resiliente como, com grande
propriedade lhe chamou um Estudo importante do OberCom1 publicado em
Setembro de 2010, e em que me apoio para esta reflexão.
Realço desse estudo:
- a importância do consumo de rádio tradicional em Portugal é ainda
relevante;
- a Rádio encontra-se longamente enraizada como um media
tradicional de uso fácil;
- no nosso país as rádios online têm ainda uma tímida taxa de
penetração (3% da população em 2008).

Como Provedor, deparei-me com uma Rádio Pública bem diferente
da que tinha deixado, quando em 1998, então Diretor Adjunto da Antena 2
da RDP, solicitei licença sem vencimento e saí para outras experiências de
gestão. Partida sem retorno (julgava eu!), já que posteriormente solicitara
passagem à aposentação antecipada.
1

- Os novos caminhos da rádio: RADIOMORPHOSIS – Gustavo Cardoso (coordenação), 2010.
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Encontrei uma reduzida importância, e consequente investimento,
em Programas de Autor, apesar da RDP (?) ainda possuir nos seus quadros,
de pessoal e colaboradores, muita gente disponível e com talento para os
conceber e realizar. Mas os critérios mudaram (inclusive as designações,
deixou de se falar em Programas e Rubricas para os substituir por formatos
e conteúdos). Regressou-se às listas dos discos a divulgar em emissões,
previamente elaboradas por programadores (as famigeradas playlists),
principalmente no canal generalista, a Antena 1 (à semelhança do que
acontecia na E.N. até ao 25 de Abril de 74 e durante pouco tempo depois).
Listas perfeitamente redutoras da criatividade e competência que se
reconhece praticamente à generalidade dos profissionais animadores de
emissão daquele canal.
Em muitos casos encontrei uma Rádio pública ‘formatada’ em
modelos repetitivos e plasmados de outras estações, numa lógica comercial
e concorrencial pouco ou nada adequada às exigências da Rádio Serviço
Público. Pouco inovadora, tímida, onde os riscos criativos são mínimos, e
onde, frequentemente, se nota uma sobrevalorização jornalística em
detrimento da estética radiofónica.
Encontrei um quase deslumbramento pelas 'notáveis potencialidades
que a Internet oferece à Rádio’ (ao áudio, diria eu). Sem se poder esquecer
essa realidade e o seu eventual exponencial aumento, considero, e afirmeio já publicamente, que não é legítimo antecipar e investir num futuro
potencial, esquecendo o presente (nomeadamente, por exemplo, as
necessidades de formação dos profissionais, prioritariamente dos que têm
acesso ao microfone ou a renovação sistemática para melhoria das
condições de cobertura técnica das emissões do Serviço Publico, a que a
RTP, SA, enquanto concessionária, está obrigada).
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O pretexto de aproveitamento de sinergias empresariais, ou de
outros exemplos europeus, não é, por si só, garantia de que possa obstar
àquilo que o tempo, desde a unificação RTP/RDP, tem evidenciado:
A Rádio foi submersa, diria mesmo, esmagada pelo peso real da
Televisão e pelo temor reverente que esta sempre provoca, aos seus
dirigentes, aos políticos, à tutela.
Note-se que no seu Relatório final, 2006/2008, o primeiro
provedor do Ouvinte, José Nuno Martins, já alertava para a tendente
inevitabilidade de, se não fossem tomadas as medidas adequadas, a ‘Rádio
pública não conseguiria superar as dificuldades do tempo’. E não foram.
Subscrevo e destaco as observações do histórico primeiro Provedor
quando referiu que “A RDP (ainda existe?) cujas identidades terá aceitado
fazer alterar sem contrapartidas, deixou perder afectos e Públicos,
qualidades técnicas e muitos profissionais num lamentável contraciclo
interno de que será muito difícil sair”.
Hoje a Rádio Pública, depois de se ter visto completamente
desbaratada na sua identidade, está tristemente reduzida à condição da
parente pobre, ignorada e maltratada, uma espécie de Cinderela, ofuscada
e preterida pela ‘meia irmã’, a Televisão, que goza dos privilégios e
atenções que, por direito próprio, também deveriam ser seus.
Mas, apesar de tudo, e de forma surpreendente, os portugueses
tendem a manter uma confiança quase sem falhas no Serviço Público de
Rádio e Televisão, visto ainda como garante de pluralidade. E a Rádio
beneficia de maior credibilidade, apesar de ser menos importante do que os
jornais enquanto fonte de informação 2

2

Estudo de Recepção dos Meios de Comunicação Social, José Rebelo (coordenador), edição Entidade
Reguladora para a Comunicação Social, 2008
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Isto mesmo depois da Rádio Pública ter perdido a sua autonomia e
identidade.
Considero que não houve, ainda não há, uma preocupação eficaz em
estabelecer um equilíbrio estrutural capaz de assegurar a estabilidade
necessária para a dignificação que se impunha.
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IV – Em Nome do Ouvinte
– O Programa do Provedor – Dificuldades

Por quatro vezes esteve em risco o cumprimento do imperativo legal
da apresentação do Programa do Provedor o Em Nome do Ouvinte:
- desapareceram do ficheiro informático do Provedor gravações das
locuções de programas;
- idem, relativamente a spots/trilhas para composição;
- em data posterior, desapareceram também três das quatro
entrevistas a académicos com reflexões sobre o Serviço Público.
A este propósito solicitei (a 10 de Fevereiro) um Inquérito para
apuramento de responsabilidades.

Todavia, a mais grave ‘perturbação informática’ sucedeu quando, por
duas semanas sucessivas, não foi possível ter acesso a programas dos
anteriores provedores. Acesso que se anunciava disponível, inclusivamente,
para os Ouvintes através do sítio da RTP. Só o facto de estar prevenido com
um programa de temática intemporal, na primeira semana em que a falha
foi detetada, e de, na segunda, um programa ter sido 'improvisado' e se ter
conseguido um tempo de estúdio de gravação suplementar com a boa
vontade do produtor que desde sempre assegura a edição dos programas
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(Anacleto Cruz, a quem aproveito para agradecer), evitou que o programa
do provedor fosse cancelado.

Só quem desconhece as especificidades do meio rádio, e as
obrigações que o Provedor considera ter relativamente à concepção e
realização de um programa semanal, pode desvalorizar o tempo de
ocupação efetiva que tal implica. E se assim é em situação de normalidade,
as referidas ‘anomalias informáticas’ referidas, implicando o recurso a
soluções alternativas de última hora, inclusive temáticas, não podem deixar
de ter tido reflexo na qualidade dos programas. Uma situação que este
Provedor, enquanto homem da rádio, considera absolutamente intolerável.
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V – Análise das Mensagens dos
Ouvintes

Durante o ano de 2010, o Gabinete do Provedor do Ouvinte recebeu
um total de 942 mensagens formais de ouvintes com questões diversas
sobre as emissões das sete estações de serviço público de radiodifusão.
Este número representa uma considerável diminuição relativamente aos
anos anteriores (1146), ficando mesmo abaixo do número de 2008 (983
mensagens), uma tendência que poderá perceber-se pelo recurso cada vez
maior das estações e dos profissionais da RDP às redes sociais, como se
analisa noutro local.

Vincadamente críticas, na generalidade, as mensagens recebidas e
analisadas pelo Provedor distribuíram-se pelas diversas áreas de modo
semelhante ao que tem sucedido nos cinco anos de existência dos
provedores do serviço público de Rádio e Televisão.

A Antena 1 volta a estar no topo das preocupações dos ouvintes, com
24,1% da correspondência recebida a versar a programação e as emissões
do canal generalista. Seguem-se a Antena 2 (13,3%), a Antena 3 (6,5%), a
RDP Internacional (1,1%), a RDP África (0,8%), a RDP Madeira (0,6%) e a
RDP (Açores), mantendo-se também aqui a tendência dos anos anteriores.
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Mensagens recebidas - 2010
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Na distribuição por áreas específicas, verifica-se um aumento de
questões relacionadas com o tratamento dado ao Desporto (15,6% do
total), logo seguido pela Informação geral (13,2%), questões de carácter
técnico, a par diretamente relacionadas com o Provedor (5,1% cada), o uso
e tratamento da Língua Portuguesa (4%) e o gabinete multimédia (3,3%).
7,1% das mensagens tratam assuntos indiferenciados.

O volume da correspondência ao longo de 2010 recebida representa
uma diminuição de 17,8% relativamente às mensagens recebidas em 2009.
Deve, porém, registar-se que esse ano tinha registado um aumento
considerável dos contactos dos ouvintes (16,6%) face a 2008, ano em que o
total de mensagens não ultrapassou as 983.
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Mensagens recebidas 2006-2010
1387
1146
983

942

663
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* Os números de 2006 referem-se apenas ao período entre Agosto e
Dezembro.

Em termos percentuais, em 2010 o Gabinete do Provedor registou,
em média diária 2,5 mensagens escritas enviadas por ouvintes, o que
representa uma quebra de 0,6 relativamente a 2009.
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Média diária de mensagens 2006-2010
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Globalmente, o ano de 2006 mantém-se
se como aquele que registou
uma média mais elevada de contactos escritos dos ouvintes com o
Provedor: 4,2 mensagens/dia – considerando, obviamente, apenas o
período entre Agosto e Dezembro desse ano, em que foram abertos pela
primeira vez abertos
ertos os canais de comunicação do Provedor (empossado
em Maio desse ano) com os ouvintes. Em 2007, este número baixou para
3,8, e em 2008 para 2,7, voltando a subir em 2008, altura em que se
chegaram ao provedor, em média, 3,1 mensagens por dia.
Mensagens recebidas - Evolução mensal 2006-2010
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A distribuição mensal das mensagens recebidas em 2010 registou
uma diminuição significativa a partir de Março, que se manteve, com
pequenas oscilações até ao final do ano – acompanhando precisamente a
adesão aos blogues e às redes sociais da generalidade dos programas da
rádio.

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Totais

2006
132
178
137
97
119
663

2007
138
153
144
138
123
93
132
69
76
118
114
89
1387

2008
70
90
107
154
69
53
63
52
58
97
95
75
983

2009
97
105
145
114
83
85
106
74
94
86
95
62
1146

2010
88
75
107
90
81
75
73
70
71
81
72
59
942

No entanto, seria abusivo estabelecer sem margem para dúvidas uma
relação de causa-efeito entre este dado e a interação propiciada pelo
contacto mais direto entre os ouvintes e os autores, apresentadores e
jornalistas que intervêm nas emissões. De resto, se atentarmos nos
números de 2008 verificamos algum paralelismo com os resultados de
2010, nomeadamente na tendência para um decréscimo do número de
contactos – situação que se inverteu no ano seguinte. Esperemos, pois, pelo
final do ano em curso para verificar se esta tendência se mantém ou se,
pelo contrário, a maior ligação dos profissionais com os respectivos
auditórios não virá potenciar, como se deseja, a comunicação dos ouvintes
com o Provedor.
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Algumas Áreas temáticas
Antena 1

O canal generalista do serviço público de rádio foi, uma vez mais, o
que mais questões suscitou: quase um quarto do volume total das
mensagens enviadas pelos ouvintes diz diretamente respeito à Antena 1, o
que representa um abaixamento quantitativo relevante: de quase 30 para
24 por cento do total, o que representa quase menos 100 mensagens do
que em 2009.
As diferentes rubricas da programação da manhã ocupam um espaço
considerável nas críticas, sugestões e reclamações dos ouvintes. Mas
também as opções musicais da estação, rubricas específicas (como o
Portugalex, Este Tempo, O Amor É, Dias do Avesso, 27 Mil Dias de Rádio,
Grandes Músicas, Portugal dos Pequeninos) e diversos programas-âncora
da estação (Hotel Babilónia, Esplendor de Portugal, Lugar ao Sul) fazem
parte do universo de preocupações dos ouvintes.
Regista-se, com um misto de satisfação e de mágoa, o facto de
apenas duas emissões regulares da Antena 1 terem gerado exclusivamente
apreciações elogiosas dos ouvintes: as que se referem ao programa Lugar
ao Sul, de Rafael Correia, e à rubrica Grandes Músicas, de António Cartaxo.
Satisfação, porque essa tendência revela o reconhecimento dos ouvintes
por estes históricos espaços radiofónicos – a que podemos, sem receio,
considerar exemplares enquanto prestação de serviço público; e mágoa,
porque um e outro já pertencem ao passado da rádio pública. Por razões
distintas: Lugar ao Sul por vontade do seu autor, e Grandes Músicas por
força das opções editoriais da direção de programas, na sequência dos
cortes orçamentais impostos pela crise económica e financeira, a que
naturalmente não escapa a Rádio e Televisão de Portugal, na sua dupla
natureza de empresa de capitais públicos e concessionária do serviço
público de rádio e televisão.
32

Antena 1 - Distribuição e tendências das mensagens
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Totais

Positiva

Negativa

Neutra
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Tal como já atrás ficou expresso, regista-se com agrado a reposição
de Lugar ao Sul, recentemente decidida pela Direção de Programas.
Todavia, a sua adulteração, consequência de um formato reduzido face ao
original, está a gerar natural incomodidade nos ouvintes, que o têm feito
notar junto do Provedor.3

3

- Ver “Relações do Provedor – As Estruturas Diretivas – pág. 9
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Antena 2

O dado mais relevante que pode aferir-se das 125 mensagens
recebidas pelo GAP tendo como alvo o canal clássico da RDP reside em que,
pela primeira vez desde a existência do Provedor, existe uma maioria de
opiniões favoráveis: 40,8% de apreciações positivas, contra 38,4% de
apreciações negativas e 20,8% de apreciações neutras. Isto apesar de a
diminuição do número de mensagens recebidas ser, no caso da Antena 2,
menos significativa do que aconteceu com outras das sete estações de
serviço público: de 152 mensagens recebidas em 2009, passou para 125, em
2010 – ao passo que o canal generalista Antena 1 passou de 321 para 227.

Pela primeira vez também, o Império dos Sentidos regista uma
maioria de opiniões favoráveis, algo inédito no historial da interação entre
o Provedor e os ouvintes: 62,5% dos ouvintes que referiram o programa das
manhãs da Antena 2 fizeram-no positivamente, enquanto apenas 25%
manifestaram um juízo negativo e 12,5% fizeram uma apreciação neutra.

Muito positiva continua a ser a opinião dos ouvintes relativamente
aos programas Música Æterna e Questões de Moral – que já em anos
anteriores contaram com a generosa apreciação do público – e também Em
Sintonia com António Cartaxo: nenhum destes três espaços radiofónicos da
Antena 2 contou com qualquer apreciação negativa.
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Antena 2 - Distribuição e tendências das mensagens
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Outros programas são assinalados também com uma maioria de
apreciações positivas – casos de Um Certo Olhar e A Força das Coisas – ao
passo que as questões genéricas levantadas pelos ouvintes foram,
essencialmente, a propósito de assuntos que lhes desagradam. Também
pela primeira vez se regista um equilíbrio entre os ouvintes que se
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referiram à orientação geral da estação: 45% de opiniões negativas e outro
tanto de opiniões positivas, restando apenas 10% de apreciações neutras.
Já as emissões de música contemporânea continuam a não agradar à
maioria dos ouvintes que escreve ao Provedor: 80% manifestam uma
opinião claramente negativa face a este segmento da programação.
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Antena 3

A Antena 3 foi a única estação que registou um pequeno aumento do
número de mensagens que lhe dizem diretamente respeito: de 4,8% passou
para 6,5% do total. Verificou
Verificou-se, também, uma diminuição da percentagem
dos protestos, que passaram de 54,5% para 40,4%, continuando porém a
ser em maior número do que os elogios: apenas 29,8% das mensagens
chegadas ao Provedor continham uma apreciação positiva.

Antena 3 - Distribuição e tendências das mensagens
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A Hora do Sexo, Bons Rapazes, Conversas de Raparigas, Pedro e Inês
e Prova Oral foram os programas mais referidos pelos ouvintes, que
também disseram de sua justiça a propósito das escolhas musicais da
estação e enviaram algumas sugestões. Destes, Bons Rapazes foi o que
obteve a maior percentagem de apreciações positivas, enquanto Conversas
de Raparigas registou a maior proporção de apreciações negativas.
Vários ouvintes reclamaram também junto do Provedor contra o
modo como foram concretizados alguns passatempos levados a efeito pela
estação. Porém, tratou-se em regra de questões menores e que foram
sempre prontamente resolvidas pelos responsáveis da programação.
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Informação

As questões relacionadas com a qualidade da informação praticada
pela rádio pública continuam a ocupar uma parte significativa da
correspondência recebida pelo Gabinete do Provedor do Ouvinte: 13,2% do
total de mensagens referem assuntos de natureza informativa, sendo que
os critérios jornalísticos e a qualidade da informação são objecto de parte
significativa delas: 38,5% das mensagens relativas à Informação da RDP
abordam, criticamente na sua maioria, estes itens.

Informação - Distribuição e tendências das mensagens
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Sobre os espaços específicos de programação que dependem da
Direção de Informação, a maioria das questões colocadas têm a ver com a
Antena Aberta (mais de 15% das mensagens sobre questões informativas
enviadas pelos ouvintes versam este programa das manhãs da Antena 1),
mas o Contraditório continua a ser o programa de informação que gera
maior número de queixas por parte dos ouvintes: 68,8% de apreciações
negativas para apenas 12,5% de juízos positivos.

De um modo geral mantêm-se as tendências manifestadas no ano
anterior. Mas é curioso notar que, apesar de 2010 ter sido também um ano
de eleições, desta vez – e ao contrário do que sucedeu em 2009 – a
cobertura da campanha não provocou grandes sobressaltos entre os
ouvintes, sendo o número de queixas recebidas a este respeito
perfeitamente residual e pouco significativo. Um sinal que pode muito bem
atestar da imparcialidade e do profissionalismo que, por norma, marcaram
o trabalho noticioso em volta das Eleições Presidenciais de 2010.
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Desporto

Em 2010, as queixas dos ouvintes relativas à informação desportiva
do serviço público voltaram a aumentar (de 13,7%, em 2009, para 15,8%).
Como acontece sempre
re desde que existe o Provedor do Ouvinte, esta é
uma área onde – tal como se passa nos estádios – as posições dos
opinantes tendem a extremar
extremar-se,
se, e por isso é aqui que se registam os
maiores níveis de apreciações negativas: 87% de apreciações negativas,
valor
alor que chega a atingir 100% no que respeita à parcialidade informativa.

Desporto - Distribuição e tendências das mensagens
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Tal como escreveu o anterior Provedor do Ouvinte, no relatório
relativo a 2008, ‘o tema é propício ao desencadear de paixões, algumas
vezes irracionais’, mas ainda assim as interrogações, dúvidas e acusações
colocadas pelos ouvintes devem merecer a atenção dos responsáveis da
estação, mesmo quando são (e frequentemente são-no) manifestamente
exageradas. De contrário, a rádio pública corre o risco de passar à margem
das preocupações de uma faixa importante do auditório da rádio pública.
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Estações regionais e internacionais

O número de mensagens com origem das regiões autónomas e
respeitantes à programação das estações locais, RDP-Açores e RDPMadeira, continua a ser preocupantemente residual. E se, em 2009, o seu
total ultrapassava apenas ligeiramente os dois dígitos, em 2010 nem a
tanto consegue chegar.
Com efeito, sobre questões específicas das duas estações insulares de
serviço público foram recebidas pelo Gabinete do Provedor apenas 8
mensagens (duas a propósito da RDP-Açores e as restantes sobre a RDPMadeira), tantas quantas as que se referiram à RDP-África, e um pouco
menos do que as 10 que tiveram por objecto a RDP-Internacional.
Esta falta de motivação dos ouvintes das ilhas e do estrangeiro
verifica-se desde sempre, não obstante os esforços desenvolvidos pelos
anteriores Provedores, no sentido de apelar à maior participação dos
Ouvintes dos Açores e da Madeira, bem como dos ouvintes dos países de
expressão portuguesa e das comunidades lusófonas espalhadas pelos cinco
continentes.
Em 2010, porém, as mensagens recebidas a partir de fora de Portugal
continental atingiram valores particularmente baixos, comparativamente
com os anos anteriores:
- RDP Açores – 2010 – 2; 2009 – 3; 2008 – 6; 2007 – 5.
- RDP Madeira – 2010 – 6; 2009 – 7; 2008 – 18; 2007 – 9.
- RDP África – 2010 – 8; 2009 – 17; 2008 – 12; 2007 – 23.
- RDP Internacional – 2010 – 10; 2009 – 21; 2008 – 10; 2007 – 22.
Face a tão reduzido número, torna-se impossível uma análise mais
pormenorizada das razões de queixa dos ouvintes face quer às estações
regionais, quer às antenas internacionais. Uma razão a merecer a reflexão
do Provedor, mas também dos próprios responsáveis da rádio pública.
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Breve análise sociográfica

O

volume

de

correspondência

recebido

durante

2010

foi

consideravelmente inferior ao que se verificou nos anos anteriores. A
tendência geral acompanhou a que já se tinha verificado em 2009, sendo
que no mês de Dezembro se verificaram os números mais baixos de
sempre: apenas 59 mensagens recebidas.
À semelhança do que se passou em anos anteriores, continua a
verificar-se que muitos ouvintes se mantêm renitentes no preenchimento
dos dados solicitados no formulário existente na internet, o que dificulta a
análise sociográfica das mensagens recebidas.
Ainda assim, e a partir dos dados disponibilizados, é possível concluir
que a maioria dos ouvintes que se dirigem ao Provedor são do sexo
masculino (80%), têm mais de 45 anos (68%) e vivem maioritariamente nos
distritos do litoral e nos grandes centros urbanos – uma vez mais, também
aqui se mantém inalterável a tendência verificada ao longo dos anos.
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Distribuição por faixa etária
< 18

19-24

25-34

35-44

45-54

3,5%

55-64

> 65

1,7%

16,9%

15,1%

15,1%
29,7%
18,0%

Em relação ao ano anterior, verifica-se um aumento substancial dos
correspondentes com 18 anos ou menos (passou de 0,3 para 3,5 por cento)
e dos que têm 65 anos ou mais (9 para 17 por cento), ao passo que nos
restantes escalões não se verificaram oscilações muito significativas
relativamente a outros períodos.
Os

níveis

de

escolaridade

declarados

são,

no

mínimo,

surpreendentes. Muito embora apenas 22,3% dos ouvintes que escreveram
ao provedor tenham assinalado a escolaridade, destes a grande maioria
(73%) afirma possuir educação de nível universitário. Dos restantes, 15%
declararam possuir estudos secundários, 7% o ensino básico e 5%
assinalaram o campo “não sabe ler/escrever”.
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Níveis de escolaridade
5%

7%
Ensino básico

15%
Ensino secundário

Ensino superior

73%

Não sabe ler / escrever

*Cálculo efectuado a partir dos 22,3% de ouvintes que declararam a escolaridade
Assinale-se, porém, que – tal como aconteceu em ocasiões anteriores
e foi já na devida altura sublinhado pelos meus antecessores – apesar do
elevado número de ouvintes que dizem ter habilitações universitárias, as
dificuldades de expressão em Português manifestadas por muitos deles são
de molde a indiciar um desfasamento entre a escolaridade declarada e a
escolaridade efetiva.
Quanto à distribuição das mensagens de acordo com a origem
geográfica, verifica-se uma melhor distribuição pelo território nacional,
comparativamente com anos anteriores. As regiões de Lisboa e Porto,
juntas, ficam abaixo dos 50% do total (contra mais de 60% em2009),
seguindo-se Setúbal (com 10,9%) e Braga (8,6%). Faro (5,2%), Aveiro e
Coimbra (ex-æquo com 4,6%) são os distritos que se seguem. Todos os
outros ficam abaixo dos 4 pontos.
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Distribuição geográfica
Madeira
1.1%
Viseu
3.4%

Açores
0.6%

Beja
Aveiro 1.1%
4.6%

Braga
8.6%

Setúbal Vila Real
10.9% 0.6%

Castelo Branco
1.1%
Bragança
Coimbra Évora
1.1%
4.6% 1.1%

Guarda
0.6%

Faro
5.2%

Leiria
1.1%

Viana do
Castelo
1.7%

Santarém
1.1%
Porto
16.1%

Portalegre
2.3%

Lisboa
32.8%

Tal como sucedeu nos períodos anteriores, os distritos do interior são
os que registam menor número de mensagens enviadas ao provedor, com
níveis semelhantes aos das ilhas dos Açores e Madeira. Exceções são os
distritos de Braga (quarto lugar em número de mensagens, à frente de
distritos como Aveiro ou Coimbra) e de Viseu que, com os seus 3,4% surge à
frente de distritos tradicionalmente mais participativos, como Évora, Viana
do Castelo ou Leiria.

48

CONCLUSÃO
A minha primeira conclusão é a de que, conforme fica demonstrado,
não possuo a bonomia e tolerância que caracterizam o meu colega
Provedor do Telespectador.
Ainda assim, não resisto a referir aqui a primeira Recomendação que
o Professor Paquete de Oliveira, deixou no seu Relatório de 2010.

“(…) Parto do princípio de que a intenção da criação da figura do
Provedor junto do serviço público, concessão feita à RTP, não foi a
de instituir um cargo de faz de conta para salvaguardar dos
valores éticos e procura da preservação da qualidade que devem
distinguir um serviço público, mas levar essa intenção às últimas
consequências. Importa assim facultar não só os meios
administrativos e técnicos necessários ao desempenho das
funções. Torna-se imprescindível emprestar à função a dignidade
própria ao cargo e a maior visibilidade possível da razão e eficácia
da sua função”.
Tentei, na elaboração deste Relatório Intercalar, ter presente a parte
do meu programa de ação que deixei expresso no meu primeiro programa 4
“Em Nome do Ouvinte, e em defesa do necessário serviço público de rádio,
quero desempenhar este cargo de forma digna. Independente. Serena, mas
determinada”.
Julgo que a determinação ficou patente. Lamento se, por manifesto
cansaço, já não consegui a desejável e prometida serenidade.

4

- Anexo I – Em Nome do Ouvinte – Programas (e Sinopses) – 1º. Programa
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Devo também referir que, como consequência do atraso na
elaboração deste Relatório Intercalar, julguei conveniente não o alongar
com as impressões recolhidas nas deslocações que efetuei aos Emissores
Regionais.
Ficará para uma próxima oportunidade… se ela existir.
Há normas de atuação e conduta que deixei expressas5 que considero
perturbadoras e/ou inibidoras da minha ação de Provedor.
Muitas delas, considero também, ao estarem em claro desrespeito,
na letra e no espírito, da lei que rege a sua atuação, têm forçosamente de
ser alteradas.
E, tal como a lei explicitamente determina, os meios que os
Provedores solicitem, por os considerarem necessários ao exercício da sua
missão, não podem ser ignorados ou sucessivamente adiados.
Também não se considera admissível o eventual recurso ao
argumento de que a conduta do Conselho de Administração, quanto ao seu
relacionamento, ou melhor, à ausência dele, com os Provedores, se pautou
pelo entendimento que têm de só assim poderem demonstrar o respeito
pela sua independência.
A independência é, naturalmente, um valor que se preza e defende
na missão de Provedoria. Todavia, as suas linhas de demarcação só podem
ser definidas pelos próprios Provedores.
Mas, acresce agora um outro perigo: o de, eventualmente, quando
este Relatório Intercalar se tornar público, os Profissionais e as Estruturas
Diretivas da RTP, SA poderem ser levados a sentir que, perante outros e
mais altos exemplos, se podem ter excedido na consideração prestada ao
provedor….

5

- Ver ‘Relações do Provedor – O Conselho de Administração” – págs. 11, 12 e 13
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ANEXOS

51

Anexo I – Os Programas

Abaixo se transcreve a adaptação, grafada da linguagem radiofónica,
de alguns programas realizados (noutros casos, para que o Relatório
Intercalar não fique demasiado extenso, optou-se por apenas se apresentar
as sinopses dos temas abordados):

1º. Programa – O novo Provedor do Ouvinte, Mário Figueiredo,
faz a sua apresentação e refere as linhas gerais do seu
Programa de Ação

MF – Antes de mais, quero saudar os Ouvintes do Serviço Público de
Radiodifusão. De resto, é por eles que existe este cargo, que agora exerço.
Depois, e ainda que sem ter a intenção de vos maçar com ‘um discurso’, tão
pouco adequado ao que hoje se espera da Rádio, dizer-vos o que penso do
cargo, e da forma como procurarei exercê-lo.
Sucedo a Adelino Gomes, que terminou um mandato que exerceu da forma
que facilmente se reconhece: com grande competência, seriedade, rigor e
exigência cultural. Ambos sucedemos ao ‘histórico’ José Nuno Martins que
soube, com notável coragem e determinação, desbravar o caminho que
agora estou a iniciar. São responsabilidades que não esqueço e não
enjeito.
Locução – Este é o primeiro Programa do novo Provedor do Ouvinte, Mário
Figueiredo.
Locução – É tempo para sabermos como o novo Provedor entende que será

a sua atuação
MF - O primeiro compromisso que quero assumir com os ouvintes é o de
que não haverá rupturas relativamente às grandes linhas de atuação dos

52

meus dois antecessores. Ainda que, obviamente, tenhamos formas
distintas de prosseguir os mesmos objectivos.
Portanto, alguns dos problemas enunciados no último programa de Adelino
Gomes e no seu Relatório final eu também quero tê-los como prioridades.
Seja a questão de fazer regressar à Antena 1 Rafael Correia e o
inesquecível ‘Lugar ao Sul’, ou, pelo menos, que seja feita a prometida
reposição dos seus programas, seja a reflexão, que continua a fazer
sentido, de se pensar de forma alargada o que pode e deve ser a Antena 2.
Um desafio que pode ser fecundo se envolver profissionais (atuais e
antigos), especialistas, figuras do meio cultural, e, naturalmente, os
ouvintes.
Depois, e respondendo a um apelo direto do anterior Provedor no seu
último programa, procurar analisar e entender, recorrendo também a uma
participação aberta e plural, a, digamos, ‘filosofia de programação’ que
deve orientar e reger um canal de S.P. destinado aos mais jovens, como é o
caso da Antena 3.
São preocupações a que darei continuidade.
Locução – Estão a ouvir o primeiro programa do novo Provedor do Ouvinte,

Mário Figueiredo.
Locução – É tempo de sabermos o que pensa relativamente à prestação do

Serviço Público de Radiodifusão.
MF – Permitam-me que recue um pouco e aproveite para render algumas
homenagens que me parecem justas. Quando em 1974 entrei para a
Emissora Nacional, para o então Serviço Público de Radiodifusão, tive o
privilégio de ter contactado com alguns mestres: recordo Maria Leonor, D.
João da Câmara, Fernando Curado Ribeiro. Foram eles, e alguns outros,
que me iniciaram na prática, no gosto e no respeito pelo Serviço Público de
Rádio. Primeiro em Estágio no então Programa 2, hoje Antena 2; depois, no
Programa 1 da E.N. (era assim que se designava antes de se ter tornado
Antena 1), com um trabalho já diário de locução, e mais tarde de realização,
e a aprendizagem com dois outros mestres: Igrejas Caeiro e Maria Júlia
Guerra. Mais tarde, e já que me pus a ‘folhear memórias’ e a lembrar alguns
mestres que me ensinaram as virtualidades do Serviço Público, tenho ainda
de fazer duas outras referências: Estrela Serrano e, principalmente, José
Manuel Nunes.
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Desculpem este preâmbulo ao S.P. que me pareceu oportuno já que
também me permitiu fazer algumas referências – infelizmente não posso
ser exaustivo – mas foram só algumas referências que considero
obrigatórias.
E agora sim, de forma naturalmente sucinta, o que penso que deve ser o
S.P. de Radiodifusão:
No essencial penso que deverá ser exemplar e uma referência.
Exemplar na sua qualidade de escuta. Seja em Portugal Continental, nos
Açores, na Madeira ou em qualquer parte do Mundo onde existam
comunidades significativas de emigrantes Portugueses. Exemplar na
qualidade da sua Informação, que deverá ser rigorosa e independente
Exemplar na Programação dos seus vários canais, já que todos estão
obrigados à prestação do S.P.
Terá de ser uma referência e um sinal distintivo de qualidade, procurando ir
ao encontro dos seus vários públicos-alvo, dos seus Ouvintes, fidelizandoos e alargando a sua área de influência.
Mas terá de ser ainda mais. Terá de ser também um exemplo e uma
referência pela qualidade e competência dos seus profissionais,
principalmente dos que têm acesso ao microfone: pelas noções claras do
S.P. que prestam, qualidade vocal, correto uso da língua, total domínio do
meio rádio, uma base cultural que lhes permite a leitura e uma resposta
esclarecida sobre factos e situações, criando empatia, reconhecimento e
credibilidade.
Resumindo: O Serviço Público de Radiodifusão tem de almejar ser o melhor
entre os melhores.
O melhor como construção diária dos seus profissionais, mas também das
suas estruturas dirigentes, que devem possibilitar que cada profissional se
possa realizar individualmente e, como consequência, sentir orgulho e
sentido de pertença a este colectivo.
Portanto, um S.P. que é o melhor: Que os Ouvintes preferem, e referem,
como escolha sua, e que contribui para a consolidação da imagem de
excelência que a rádio pública tem de ter na sociedade
Locução – Estão a ouvir o primeiro programa da terceira série do Em Nome

do Ouvinte
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Locução – Por lhe parecer oportuno, é tempo para o novo Provedor, Mário

Figueiredo, recordar algumas das competências legisladas para o seu
cargo, para depois explicitar a interpretação que delas faz
Locução – É a Lei nº. 8 de 2007, principalmente no Artº. 27º., que enuncia as

Competências dos Provedores
Locução – Receber e avaliar a pertinência de queixas e sugestões dos

ouvintes e telespectadores sobre os conteúdos difundidos e a respetiva
forma de apresentação pelos Serviços Públicos de rádio e televisão
Locução – Produzir pareceres sobre as queixas e sugestões recebidas,

dirigindo-as aos órgãos de administração e aos demais responsáveis
visados
Locução – Indagar e formular conclusões sobre os critérios adoptados e os

métodos utilizados na elaboração e apresentação da programação e
informação difundidas pelo S.P. de rádio e de televisão
Locução – Está a ouvir o Programa Em Nome do Ouvinte. O Provedor

recordou aqui algumas das competências que lhe estão atribuídas por Lei.
Locução – É tempo de Mário Figueiredo referir o seu entendimento

relativamente a estas Obrigações consignadas na Lei
MF - Sei, pela experiência dos dois Provedores que me antecederam, que o
desempenho deste cargo – principalmente pela responsabilidade que
implica e pela independência que tem de ter relativamente às estruturas
dirigentes, nomeadamente à Administração da Empresa a quem está
concessionado o S.P. de Radiodifusão – que não é fácil. Sei. Mas, no
essencial, interessa-me dizer aos Ouvintes que represento que estou
pronto para eventuais dificuldades e determinado a superá-las.
Também reconheço, e é a experiência profissional de muitos anos que mo
ensina, que possa ser… ‘incómodo’ para alguns diretores, e para alguns
profissionais, verem o seu trabalho analisado e, eventualmente,
questionado.
Depois, por outro lado, a Lei, que deliberadamente vos recordei neste 1º.
Programa, não refere explicitamente a obrigação duma resposta ao
Provedor.

55

Ainda assim, parto para esta missão convito de que, pelos superiores
interesses do Serviço Público, logo dos Ouvintes, não haverá
‘incomodidades’ que não possam, e devam, ser superadas.
Locução – Neste primeiro programa o Provedor considera útil ainda referir

a forma como pretende que se processe o contacto com os Ouvintes
MF - Tenho para mim que todos os ouvintes que se dirijam ao Provedor,
com críticas, queixas, sugestões ou manifestações de agrado devem ter
sempre uma resposta pessoal. E procurarei que assim seja.
As formas de contacto com o Provedor poderão continuar a ser através de
e-mail, como se privilegiava até aqui, mas também por correio normal.
Pretendo ainda, logo que tal seja possível, e espero que muito em breve,
fazer instalar uma linha telefónica para um contacto mais direto com os
ouvintes.
Por razões compreensíveis continuarei a também não aceitar mensagens
não identificadas. Mas, claro que respeitarei o pedido de reserva à
identidade pública dos Ouvintes. De igual forma, e relativamente aos que,
num futuro que espero muito próximo, o façam telefonicamente, o ouvinte
será sempre previamente informado de que a sua chamada irá ser gravada
e, só depois do seu acordo, será eventualmente transmitida aqui no
programa.
Finalmente, gostaria ainda de dirigir um apelo para uma participação mais
concreta e especializada.
E queria fazê-lo a Professores responsáveis de Escolas Secundárias onde
se lecciona Comunicação Social; a Professores e Alunos de Escolas
Superiores de Educação e aos de Universidades onde existam
Licenciaturas e Mestrados em Comunicação Social ou Ciências da
Comunicação. Gostava que essas instituições se pudessem constituir em
pequenos Observatórios – em centros privilegiados de escuta, análise e
interpretação de Rádio, nomeadamente do Serviço Público de
Radiodifusão.
O Apelo aqui fica. Peço-lhes, portanto que se disponibilizem para outras
formas de relacionamento direto com o Gabinete do Provedor.
Locução – Ainda tempo neste primeiro programa para uma saudação final

de Mário Figueiredo
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MF – Honra-me ter sido escolhido, e depois votado, Provedor do Ouvinte.
Pela paixão pela Rádio que tenho desde que me conheço. E também pelo
significado acrescido da Rádio Pública estar a comemorar 75 anos.
Mas também sei que alguns – outros - oficiais do mesmo ofício, com quem
me fui cruzando ao longo da minha vida profissional, gente da rádio, que
estimo e saúdo, aqui podiam estar e ser uma delas, ou um deles, a
desempenhar este cargo de Provedor do Ouvinte.
Acontece que sou eu. E, em Nome do Ouvinte, e em defesa do necessário
S.P. de Radiodifusão quero desempenhá-lo de forma digna. Independente,
serena, mas determinada.
E se, durante o meu mandato, eu tiver dado um contributo para a
caminhada interminável para o tal S.P. de Rádio que defendo, exemplar e
de referência, e se, por outro lado, tiver também conseguido sensibilizar o
poder – ou melhor, os poderes, para a injustiça – e a insensatez – que é,
nesta concessão conjunta de Rádio e de Televisão, a Rádio ser sempre o
‘parente pobre’, ou a irmã preterida e ignorada por oposição à irmã
Televisão, a rica, adulada e muito temida, se o conseguir durante o meu
mandato, julgo que terá valido a pena.
Obrigado. Encontramo-nos na próxima semana.
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2º. Programa (Entrevista com José Nuno Martins (JNM) e Adelino
Gomes (AG) – 1ª parte - Balanço dos mandatos dos anteriores
provedores)

Locução – O Provedor do Ouvinte – Mário Figueiredo - inicia hoje uma
conversa com os seus antecessores no cargo. Hoje na 1ª. parte desse
encontro, José Nuno Martins e Adelino Gomes partilham com o atual
Provedor as memórias dos seus mandatos enquanto provedores do Serviço
Público de Rádio.
Locução – Profissional de referência da rádio portuguesa há mais de quatro
décadas, José Nuno Martins foi o primeiro Provedor do Ouvinte, cargo que
desempenhou entre 2006 e 2008. Foi ele que, juntamente com o Provedor
do Telespectador, Paquete de Oliveira, elaborou o “estatuto dos
provedores” que estabelece as balizas operacionais das competências
atribuídas por lei aos provedores do Ouvinte e do Telespectador.
Locução – Adelino Gomes, provedor do Ouvinte entre o Verão de 2008 e o
passado mês de Julho, é um dos mais conhecidos e respeitados jornalistas
portugueses. Deixou a sua marca na Televisão e na Imprensa escrita, mas
foi na Rádio que se formou como repórter.
MF – Em nome do ouvinte e em meu nome pessoal, eu queria agradecer a
vossa disponibilidade para esta conversa. O que foi mais gratificante para
os vossos mandatos?
JNM – Gratificante foi começar do zero, foi ajudarmo-nos, os profissionais
que integravam o gabinete, a montar o gabinete, a fazer um orçamento, a
predefinir uma estrutura, que mais ou menos foi depois posta… Aqueles
primeiros três meses de trabalho nos bastidores, um trabalho surdo, que
não se ouviu, foram exaltantes porque não tínhamos certezas, o Professor
Paquete de Oliveira e eu próprio, tínhamos dúvidas, metodológicas até,
também, mas foi exaltante, isso foi um trabalho extraordinário. Depois foi a
adesão do público à ideia. Como que… As pessoas parece que estavam à
espera de ter a oportunidade de se manifestar, estavam descontentes com
o facto de haver muitos profissionais que não respondiam às suas
mensagens, e encontraram ali uma via de saída. Foi impressionante a
adesão que, de início, aconteceu. Depois a pouco e pouco foi-se
esbatendo... Mas de facto os primeiros tempos foram exaltantes,
absolutamente deslumbrantes, até. Foi o desconhecimento que eu próprio
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tinha em relação a naturezas de questões e inquietações, mas também o
lado organizativo, de todo o se pôr de pé o sistema.
AG – No meu caso, talvez até pelo histórico da nossa geração que começou
na profissão ainda antes do 25 de Abril, e portanto conheceu a censura
institucionalizada, etc., o que foi mais interessante para mim foi estar a
exercer uma função em cujo exercício não dependia de nenhum
constrangimento – para além dos naturais, operacionais, etc. – mas
nenhum constrangimento superior. Isto é, o poder ser Provedor de uma
rádio pública, sabendo que tinha toda independência institucional, e que
portanto se eu falhasse o falhanço era meu, não podia…
MF – Uma grande responsabilidade, também.
AG – É um desafio muito interessante. Não podia estar a dizer “foi a
administração que tentou interferir, foi o diretor que não sei quê”..
Realmente, o Provedor, na arquitetura institucional e legal que existe em
Portugal, e que nasceu na Assembleia da República, o Provedor está
entregue a si próprio. Para mim isto é muito importante porque eu, poucos
dias antes de ter substituído o José Nuno Martins, tinha lido uma das
crónicas do Provedor do Washington Post em que ele fazia o elogio do
cargo, mas depois dizia que só o Provedor do Washington Post e
provavelmente também do New York Times é que podem dizer que são
verdadeiramente independentes, o resto não é assim. E eu pensei assim:
não, o Provedor da RDP também é independente, e portanto tem também
essa enorme responsabilidade. E para mim esse foi o grande desafio, que
foi um desafio também, vou repetir a palavra que o José Nuno aqui utilizou,
foi exaltante nesse sentido.
Locução – Adelino Gomes, à conversa com o novo Provedor do Ouvinte,
Mário Figueiredo.
MF – Eu quase que me atrevia a perguntar-vos também o outro lado, o mais
desagradável. Mas se calhar pela tua resposta, Adelino, esta
responsabilidade que referiste foi para o melhor e para o pior. Ou não?
AG – Não, não. Foi para o melhor, o resto é o desafio, não chamo a isso pior.
Quer dizer, o facto é assim: é eu saber que desse ponto de vista eu tenho
que, eu não posso inventar quaisquer álibis, e portanto eu tenho que ser
responsável perante os ouvintes, que querem respostas às questões que
levantam, perante os profissionais, que querem ser tratados também com
isenção, e perante mim próprio e minha profissão, e os valores que eu
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defendo nesta profissão. E perante também, obviamente, a lei e o mandato
que recebi.
MF – Então, tenho de te perguntar: uma eventual má memória?
AG – Eu acho que a RTP não tem suficientes condições técnicas para
responder às necessidades desta função. São coisas simples, não vale a
pena estar aqui a trazê-las – eu, aliás, já as levantei nos meus dois
relatórios, e para os ouvintes podem ser um pouco cabalísticas – mas na
verdade esses quinze minutos que o Provedor é obrigado a fazer todas as
semanas, são quinze minutos que têm por detrás um trabalho, um trabalho
de estúdio, um trabalho de recolha, de informação, etc., que não há
maneira de resolver esse problema com a qualidade superior que eu acho
que deve ter do ponto de vista técnico, etc., um trabalho destes. Quer dizer,
para além de outras obrigações o Provedor deve fazer um programa, que
seja um programa bem feito, que seja exemplar. E eu muitas vezes senti
que para além das minhas insuficiências… A outra questão… São duas
questões: esta é uma questão que tem a ver com a empresa – não foi que os
funcionários da empresa, os responsáveis da empresa, não me dessem as
condições que eles tinham, eu acho é que deviam ter mais, não é? Mas a
outra questão, é uma questão que tem a ver com a Assembleia da
República, tenho muita pena, porque isso repercute-se – apesar de tudo o
programa não sai tão bem, mas sai minimamente como é evidente. Mas eu
penso que há consequências negativas para o produto final, para o
contacto do Provedor com os ouvintes, pelo facto de a Assembleia da
República (que soube realmente fazer uma arquitectura legal que garante
essa independência) criou uma obrigação de fazer um programa no mínimo
de quinze minutos, com certas circunstâncias que faz com que não se
possam inventar outras formas de nos aproximarmos dos ouvintes.
Radiofonicamente esta empresa tem várias estações; o que significa que
tem vários públicos-alvo; o que significa – que é o bê-á-bá desta profissão –
que nós para nos dirigirmos a cada um dos públicos devemos falar uma
linguagem diferente, quer dizer devemos nos aproximar deles. Quer dizer:
os problemas dos ouvintes da RDP África não são necessariamente –
nalguns casos são, mas há problemas específicos, e alguns ouvintes às
vezes queixavam-se. Ouvintes da Antena 2: “O que é que eu quero ouvir
falar da playlist durante num sei quanto tempo” ou “porque é que eu quero
ouvir a falar de futebol durante não sei quanto tempo?” Bom. Portanto,
embora eu defenda, e defendi isso até publicamente, que devemos ser
solidários nessas questões – porque um ouvinte não é só ouvinte… Tirando
pequenos casos, nós somos cada vez mais, as audiências são
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fragmentadas porque nós também cada vez mais fazemos zapping. E o
homem é plural, e ouve tanto futebol como ouve uma transmissão em direto
de um concerto. E portanto, nessa medida, os ouvintes são ouvintes de
várias estações. Eu falo por mim e julgo que falo pelo Zé Nuno, por ti e por
muitos ouvintes que nos estão neste momento a ouvir. De qualquer
maneira, a abordagem destas questões ganhava mais em ser feita
especificamente a cada auditório, e por outro lado não com esta roupagem,
um pouco, apesar de tudo, e por mais que a gente tente, sempre solene –
porque é um programa de quinze minutos, com montagem, com locutores,
etc. – e podia ser em direto, em conversa. Ora bem, mas a conversa não
pode ter quinze minutos. E por outro lado era muito bom que este programa
que estão agora a ouvir – não sei a que horas, mas provavelmente num
horário semelhante àquele em que eu me dirigi e o José Nuno se dirigiu –
ganhava muito se pudesse ter abordagens, por exemplo, às 9 e 22 ou 23, ou
às 8 da manhã…
MF – Se tivesse cinco minutos em vez dos quinze…
AG – Exatamente. Na Antena 1, e num outro horário que fosse prime-time
noutra estação, estás a ver? E essa flexibilidade radiofónica não é possível
por razões, até, se quiseres, por razões institucionais, por razões legais.
Locução – Está a ouvir uma conversa com José Nuno Martins e Adelino
Gomes, que precederam Mário Figueiredo no cargo de Provedor do
Ouvinte.
MF – José Nuno: o que te desagradou mais? Já lá vão dois anos depois do
teu mandato, mas há aqui uma coincidência, qualquer um dos dois o
poderia ter feito, que era uma prorrogação de mandato. Ficaram-se pelos
dois anos. Isso significa que alguma coisa não terá corrido tão bem, ou não,
ou simplesmente não houve vontade de continuar? Concretamente, gostava
de saber o que é que te desagradou mais no exercício desta função?
JNM – Vamos lá ver, colocas-me numa posição um bocadinho difícil porque
eu estou hoje sujeito ao mesmo escrutínio que é exigido a qualquer
profissional, visto que, após um “período de nojo” – tivemos aliás ensejo de
falar sobre isso, o Adelino Gomes e eu – resolvi aceitar o convite de voltar a
fazer rádio no serviço público. Portanto eu tenho alguma dificuldade em
estar a recuperar memórias de momentos de tensão, que foram muito
duros nalguns momentos, de risco mesmo, em termos dos afectos. Nós
ligamo-nos, somos amigos uns dos outros aqui dentro, e houve momentos
de tensão muito violenta. Tensão também institucional: eu fui
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contemporâneo de duas administrações, e a primeira administração foi
muito… Deve-lhe ser feita essa homenagem porque ela, concordando ou
não com a existência do Provedor do Ouvinte, ela teve a grandeza de criar
condições para que tudo corresse da forma melhor. Condições
institucionais a que já se referiu o Adelino e que nos permitiram, e ele e a
mim, falo por mim, essa missão dificílima que a é de questionar, a de
pensar, de nos dobrarmos sobre nós próprios, sobre a nossa profissão, e
de alguma maneira atender a tudo que há de contraditório nela. Muitas
vezes estamos muito sozinhos, muito embora apoiados por amigos e por
grandes profissionais, e também, no meu caso, beneficiando da
experiência secular do Professor Paquete Oliveira…
AG – Associo-me.
JNM – …que tão generosamente me ajudou com a sua capacidade teórica e
também de raciocínio. Ele é um homem que pensa bem, e portanto foi-me
muito conveniente ter um colega como ele. Também trocamos muitas vezes
impressões acerca do trabalho dele e das questões que se levantavam.
Mas, para não me alongar muito, queria dizer que tenho dificuldade, houve
momentos de muita tensão, sobretudo com aqueles que se relacionavam
com casos muito concretos, em que os ouvintes se sentiam muitas vezes
ofendidos. Lembro-me um episódio que dá um pouco ideia disso, e só refiro
esse. Foi um longo período que houve obras difíceis, obras de construção
civil muito difíceis aqui no edifício. O edifício enfim apresentava soluções
que, de um momento para o outro se revelaram de difícil manutenção, e
teve que ter obras. E quando há obras de construção civil há ruídos, e as
emissões da rádio trabalhavam com batidas, com brocas pneumáticas, com
martelos, fosse o que fosse. E os ouvintes – mesmo os ouvintes de rádios
mais libertas de questões estéticas, como é o caso da Antena 3, por
exemplo, ou RDP África – queixavam-se das marteladas. Bom, isso foi… Só
isso gerou uma tensão tal que deu aliás páginas de jornal. Na altura, o
Provedor era, se calhar culpa minha, mas era tema de jornais: quando
havia qualquer coisa, os jornais vinham, descobriam, ou ouviam, não sei.
Pronto, aquilo saltou para páginas de jornais e ainda amplificou mais aquilo
que devia ser tratado no sossego, e levou a uma crispação – minha
também, hoje reconheço que não foi fácil de gerir para mim mesmo – mas
fui ali sujeito a momentos de indelicadeza até que não são justos, e que não
tem que coibir e condicionar uma pessoa que desempenha as funções que
tu vais desempenhar.
Locução – José Nuno Martins, à conversa com o Provedor do Ouvinte.
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Locução – Na próxima semana, Adelino Gomes e José Nuno Martins
partilham com o Provedor Mário Figueiredo as suas reflexões sobre o que é
e o que deve ser o Serviço Público de Radiodifusão.
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3º. Programa (2ª. parte da Entrevista com José Nuno Martins
(JNM) e Adelino Gomes (AG) – A Rádio e o Serviço Público Balanço dos anteriores Provedores)

Locução – Antes de começar a responder aos ouvintes, o provedor Mário
Figueiredo quis ouvir a opinião dos provedores que o antecederam.
Locução – Este é o segundo de três programas em que o Provedor do
Ouvinte conversa com José Nuno Martins e Adelino Gomes. Recordamos
excertos do que disseram na passada semana.
RM – Excertos do programa anterior
Locução – No Em Nome do Ouvinte de Hoje, os anteriores e o atual
Provedor conversam sobre Serviço Público
MF – Vamos falar de serviço público. Cada um de nós defende a sua
existência. Neste pressuposto, e agora independentemente do cargo de
Provedor ou se calhar como consequência já das vossas reflexões
passadas, pergunto-vos o que é que falta ao serviço público, à RDP, serviço
público de radiodifusão, para que tenha, e ainda sem particularizarmos os
seus canais, mas para que ela toda tenha um serviço público de excelência,
como tu dizias no teu último relatório, Adelino, e todos nós achamos que
deve ter.
AG – Bem, eu acho que falta-lhe ser excelente. Eu gostava de fazer uma
pequeníssima introdução que é o seguinte, para esclarecer: eu penso que
serviço público é toda a rádio e toda televisão, têm uma obrigação de
serviço público. Eu olho para qualquer emissão radiofónica ou televisiva, e
também para qualquer jornal, como uma componente do serviço público a
que eu enquanto cidadão tenho direito. E por isso, isso estabelece assim
uma espécie de “mínimos” que têm que ser atingidos por todos. E por isso
mesmo quando esse serviço público, ainda por cima é contratualizado com
o Estado – o que significa com os cidadãos – quem o produz tem a
obrigação de estar acima da qualidade de todos os outros. E mais: tem
obrigação de dar um conjunto de outros serviços que estão
contratualizado, não é?, e que não podem ser condicionados por outras
considerações, sejam elas de audiências, etc. Eu sei que não há serviço
público, por mais excelente que seja quando… o serviço público pode ser
excelente, mas se não tiver ouvintes ou se não tiver telespectadores não
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serve de nada, e então fica caríssimo e é inútil. Mas na verdade esse é que
é o grande desafio: é cumprir-se aquilo que está contratualizado – fazer um
serviço público com grande qualidade, com preocupações, com
preocupações diferentes daquelas que é simplesmente comunicar, mas de
uma forma que seja excelente, de uma forma que seja agradável, da melhor
forma possível, quer dizer que eu acho que a Antena 1, a Antena 2, a RDP
África, a RDP Internacional, todas as estações têm a obrigação de, minuto
a minuto, não cometer erros de português, de cada momento – cada
formato, como agora gostam de dizer – cada programa, cada notícia, cada
informação deixe sempre um rasto de agradabilidade. E portanto te de ser
boa no plano estético, tem que ser eficaz no plano da comunicação, e tem
de ser – como é que hei-de dizer? – e tem que ser correcta no plano das
regras da língua portuguesa, e cumprir todas as regras da comunicação.
Quer dizer portanto que é um serviço que nunca atingirá esse ideal para o
qual, no entanto, deve tender. O serviço público é uma coisa que eu acho
que deve ser a preocupação de cada momento, de cada um dos
funcionários da rádio pública.
MF – José Nuno Martins.
JNM – A rádio não depende só de si própria, nem depende só da relação
que estabelece com os ouvintes. Uma rádio pública, como esta, um serviço
de rádio como este… Eu genericamente estou de acordo com aquilo que diz
o Adelino: evidentemente que há “mínimos olímpicos” que são exigíveis
pelo cidadão comum, pelo ouvinte, pelo leitor, pelo espectador comum
relativamente a qualquer órgão de natureza privada ou pública que exerça
este fascinante mister da comunicação, mas no que diz respeito à rádio
pública ela depende sobretudo do contexto. Avizinham-se aí tempos duros,
que eu não sei aliás como é que são compatíveis com a própria evolução da
sociedade portuguesa. Aqueles em que se fala de que isto tem que ir tudo
raso, para a iniciativa privada, e tal. Passe essa boutade que ficará por
resolver por mais tempo, eu creio que o próprio poder actual, político,
continua a desprezar a rádio com todas as letras. Veja-se o que está a
acontecer com aquela espécie de revisão apressada da lei da rádio que foi
posta por alguém que não sabe o que está a fazer, do governo, do actual
governo, para apreciação da Assembleia da República. Isto é uma lei… A
lei da rádio é uma lei que está gasta. O contrato de concessão, então, esse
não existe. É um disparate, morto há muito tempo, que precisa obviamente
de ser reanalisado, reexaminado, refeito ab initio, e recolocando as
missões do serviço público – e são muitas, não é apenas uma – de rádio nos
devidos termos que em que ele merece estar. Apesar de tudo é um ato de
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comunicação diário que é tão consumido como a própria televisão. As
pessoas esquecem-se disso: a soma dos ouvintes da manhã e da tarde das
rádios portuguesas – não apenas do serviço público evidentemente –
correspondem mais ou menos, com muito pouca diferença, à soma dos
cidadãos que assistem aos três telejornais da televisão. Os políticos não
têm a noção disto, julgam que palavras as levam o vento, e não atribuem à
rádio toda a importância que ela tem. Ela é mais insinuante… Bom, não
vamos agora desenvolver aqui, eu não vou desenvolver aqui este aspecto,
mas tenho ideias muito próprias acerca disso. O que não se pode, nenhum
governo de nenhum país pode desprezar tanto como o atual governo está a
desprezar a rádio, a rádio pública em particular. E aquilo que diz, nesta
insuficiente lei, ou projeto, ou proposta de lei que apresenta para discussão
e votação na Assembleia da República, é bem o reflexo daquilo que eu
quero dizer. E deixo aqui um apelo a que o próprio Provedor batalhe por
isso. Nós somos filhos das circunstâncias, e se não procuramos alterar as
circunstâncias em que nos movemos, muito dificilmente conseguimos pôr
de pé uma ideia que não pode ser apenas jornalística, informativa. Tem que
ser também estética, tem que ser de funcionalidades, daquilo que servimos
e que nos propomos profissionalmente como missão estabelecida para
cada um de nós e para um conjunto de profissionais que aqui merecem
outras condições de trabalho, e outro olhar dos poderes instituídos.
Locução – Estamos a ouvir as reflexões de José Nuno Martins e Adelino
Gomes sobre o serviço público de rádio.
Locução
Locução - Depois de uma reflexão genérica sobre as características do
Serviço Público, Mário Figueiredo quis saber o que pensam os que o
antecederam relativamente ao papel da Antena 2 e da Antena 3, enquanto
canais com características especificas e públicos-alvo diferenciados, no
contexto do Serviço Público de Radiodifusão.
Locução – A opinião de Adelino Gomes:

AG – Então começo pela Antena 3. Eu herdei, quando vim para esta função
trazia entre outros elementos de ponderação as posições muito claras do
José Nuno Martins, sem dúvidas nenhumas em relação à Antena 3, e que é
de uma enorme exigência e de uma enorme crítica. Ele dedicou um
conjunto de programas a esse tema, e eu achei que não devia fazer mais,
até porque ele já tinha dito tudo, e tinha dito de uma forma que eu não tinha
capacidade sequer para lhe corresponder, nem conhecimento. Mas no final
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do meu mandato, até por pressão de alguns ouvintes, etc, que começaram
a fazer críticas, eu comecei a ter outra atenção à Antena 3. E no último
programa que eu fiz do meu mandato falei na Antena 3. Dediquei-lhe um
minuto, mas esse minuto para mim foi muito importante, até porque foi,
digamos, impelido. Serviu-me de ilustração um acontecimento daqueles
dias, tinha sido a morte do José Saramago. E eu na verdade vi como é que
todos os canais trataram o assunto, e fiquei verdadeiramente chocado com
a maneira como a Antena 3 não tratou o assunto, ignorou o assunto. Isso
serviu-me para voltar à questão da filosofia de uma estação. As estações
existem para alguma coisa. Bom, aquela claramente… Eu, quando foi
criada a Antena 3, fiz parte do grupo das pessoas, a quem claramente
pareceu que a Antena 3 estava a ser mais criada por razões de encontrar
audiências, do que claramente por uma necessidade imediata, muito
embora esteja de acordo – e evidentemente a juventude é uma competente
essencial na opinião pública portuguesa, e portanto não vejo inconveniente
nenhum, antes pelo contrário, que exista uma estação para eles. Mas a
filosofia que estava por trás acabou por ser e por prevalecer, uma filosofia
que entende que a vida é a música, e sobretudo música do mundo pop- rock
e dessas coisas, e é brincadeira. Brincadeira, são umas anedotas e tal.
Também faz parte um pouco o sexo, e acabou. A vida até aos 20 anos, ou
até aos 25 anos, vá lá – embora a gente saiba quem faz a Antena 3 tem mais
que isso, mas isso não quer dizer nada. Na verdade portanto a questão é
esta: eu acho que é um enorme erro partirmos do princípio – sobretudo
numa rádio de serviço público – se o que a gente pensa é que ser jovem é
estar a brincar é estarmos a passar uma mensagem errada. Porque é
brincar e pensar, e refletir, e estudar, e portanto fiquei preocupado com
isso, com a Antena 3. Quanto à Antena 2: a Antena 2 faz parte do património
da rádio em Portugal. A Antena 2 é esse outro olhar que diz assim: tudo
bem, a vida é tudo isso, e mais a cultura, mesmo no sentido hard, mesmo no
sentido mais duro do termo. Também são concertos, também é reflexão
profunda, também pode e deve ser a filosofia das artes plásticas, tudo isso
– embora eu aí pense, e às vezes não estava de acordo com alguns ouvintes
que me escreviam dizendo “ai, que saudades da Emissora Nacional 2”, e eu
lembrava-me da Emissora Nacional 2 que eu tinha ouvido e que eu pensava
que tinha coisas muito interessantes, mas que não era propriamente, para
mim, um exemplo do que deve ser uma estação de rádio de cultura.
Porquê? Porque chegava-nos um pouco… Como é que hei de dizer para
não ser duro? Eu ia dizer fossilizado, o que não é um termo correto. Mas
parecia-me demasiado institucional. E a vida hoje faz parte… lá estamos
outra vez na fragmentação… Porque é que não hei-de ouvir falar de futebol
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na Antena 2? Porque é que eu não hei-de ter outros programas, outras
coisas. E portanto, por isso, eu tenha defendido uns estados gerais para a
Antena 2, quer dizer, é o tempo de talvez… Isto é tão sério, uma rádio de
serviço público, e cada um de nós, estamos aqui três que exerceram esta
função, por mais excelentes que pudéssemos ser, provavelmente não
éramos capazes de construir uma, ao menos uma estação, que cumprisse
todos esses deveres de uma forma que fosse ao mesmo tempo agradável e
interessante para todos. Então uma das maiores riquezas – e vou-me calar –
uma das maiores riquezas do tempo que nós vivemos hoje é que as
audiências participam nas coisas. Uns estados gerais, para mim, eram um
sítio onde pudéssemos pôr a pensar os portugueses que se interessam por
estas coisas, porque de certeza que vinham contributos excelentes,
algumas coisas de que nós, os profissionais, não nos tínhamos lembrado e
que certamente iriam tornar a Antena 2 uma melhor estação.
MF – José Nuno Martins:
JNM – Eu em relação à… Relativamente à Antena 3 são realmente
conhecidas as posições que assumi, hoje mitigadas pela natural contenção
corporativa, acredito que seja solidária com colegas que trabalham, como
eu, nesses corredores, nesses estúdios com quem me cruzo, com quem
trabalho efetivamente. Estou a produzir trabalho, no ar, na Antena 1, feito
com vozes da Antena 3 também, e portanto tenho alguma contenção. Há no
entanto uma coisa que eu não quero deixar de dizer. Se tiver que ser
diabolizado – já o fui certamente em muitas circunstâncias da minha vida –
que o seja. Mas também vale dizer o seguinte: eu não inventei nada daquilo
que disse, partia de princípios e de pressupostos que são aqueles que me
chegavam das centenas e centenas de mensagens que recebia dos
ouvintes. Dir-se-á que a interpretação pode corrigir, pode acentuar, pode
mitigar conceitos que ali vêm expressos num conjunto das mensagens. Sim,
mas a verdade é esta: se não houvesse ouvintes a queixarem-se, os
problemas – esse e outros que foram aduzidos aqui enquanto fui Provedor –
não tinham tido existência. Posto isto e creio ter sido claro relativamente a
este mix de sentimentos que tenho em relação, naturalmente como
profissional de rádio, à Antena 3, hoje – não estou felizmente mais na
posição em que tu, Mário Figueiredo, vais felizmente estar… Digo
felizmente para a empresa, felizmente para os profissionais, mas felizmente
sobretudo para os ouvintes, tens um perfil exato daquilo que se espera
como base de trabalho, interpretativa também pelas tuas capacidades
teóricas, do teu talento académico também, para desempenhar essas
funções e fico feliz por estar agora sujeito ao teu próprio escrutínio, e
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sempre ao dos ouvintes… Digo isto com alguma emoção porque ver um
profissional, colega, a desempenhar essas funções, enobrece a nossa
própria profissão – e gostava muito que pudesses arranjar estes segundos
para emitir isto que eu disse, a meu pedido, porque acho que isto é muito
sentido da minha parte. Digo-o com alguma emoção até. Relativamente à
Antena 2… Bem, eu fico feliz por aquilo que aconteceu à Antena 2. É que,
passe a pretensão, mas alguma crispação dos meus colegas da Antena 2,
enquanto fui Provedor, relativamente às ideias que expendi e que, mais
uma vez, resultavam da minha interpretação acerca das questões que os
ouvintes levantavam, uma vez abandonado o cargo, até com mais
disponibilidade e menos inquietação, a ouvir como ouvinte da Antena 2 –e é
uma estação do meu coração há muitos anos – eu sinto que a Antena 2
mudou muito. Isso deve-se aos ouvintes evidentemente, muito mais do que
ao Provedor. Mas a Antena 2 mudou e muito. Interpretações sobretudo
estéticas. Se há estação em que a preocupação da forma é absolutamente
essencial – e a forma no caso da rádio é uma coisa muito pouco abstracta,
são conceitos muito concretos do que é o uso do silêncio, o uso da
metáfora, o uso da voz, o uso da música, o uso do disco, o uso do som
gravado, o uso do som sinfónico – e estávamos aqui a elencar durante um
tempo imenso. Se há estação em que estas questões têm que prevalecer
permanentemente no conceito dos produtores de rádio, é a Antena 2. E a
Antena 2, felizmente, mudou muito desde essa altura.
Locução – José Nuno Martins, à conversa com o Provedor do Ouvinte.
Locução – Na próxima semana, o Provedor Mário Figueiredo encerra esta
conversa com os provedores que o antecederam.
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4º. Programa – Neste programa o Provedor do Ouvinte, Mário
Figueiredo, continua a entrevista aos anteriores provedores do
ouvinte (José Nuno Martins e Adelino Gomes) e responde aos
ouvintes.

Locução – O Provedor do Ouvinte continua hoje a conversa com os
anteriores Provedores - José Nuno Martins e Adelino Gomes. Neste
programa estará principalmente em foco: a missão do Provedor do serviço
público de radiodifusão e as possíveis e as desejáveis formas de contacto
dos Ouvintes com o Provedor.
Locução - Nos programas anteriores, Mário Figueiredo conversou com os
seus antecessores sobre a experiência de ambos no desempenho do cargo
de Provedor do Ouvinte.
RM – (excertos selecionados do primeiro programa)

Locução - E, na semana passada, uma reflexão sobre o que é e o que deve
ser o serviço público de rádio.
RM – (idem, do 2º. programa)

Locução – Hoje, o Provedor Mário Figueiredo quis saber o que pensam
Nuno Martins e Adelino Gomes sobre questões concretas da rádio pública.
MF – Preciso, vou continuar a precisar muito de nos encontrarmos, se não
já publicamente, mas em privado…
JNM – Eu só te trago problemas….
MF – …para me aconselhar, e para aprender convosco. Mas se calhar
concluía esta nossa conversa falando desta função que eu agora exerço,
depois do José Nuno e do Adelino Gomes. Se os ouvintes deixarem de
utilizar o Provedor como mediador, eu acho (e suponho que estamos todos
de acordo) que a nossa função não terá muita razão de existir. Mas, como
me parece que estamos convencidos de que ela é necessária, pergunto-vos
que estratégias, se é que existe alguma estratégia, para estimular os
ouvintes, eventualmente grupos de ouvintes a constituírem-se como
ouvintes privilegiados para nos fazerem chegar, fazerem chegar ao
Provedor, as suas críticas, as suas sugestões, ou até o enunciado de boas
práticas no serviço público?
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AG – Bem, eu acho que esse é no fundo o desafio que tu vais ter que
responder. O José Nuno Martins apanhou o fulgor, realmente da novidade –
e depois a empatia que ele cria, etc., com os ouvintes ajudou bastante, não
é? Eu já venho no refluxo disso, e senti… Até reflecti sobre isso no meu
último relatório, sentindo que havia uma diminuição no fluxo das
mensagens que poderia significar várias coisas: poderia significar desde
logo que a comunicação não se estava a estabelecer, entre a rádio e os
seus ouvintes, eles não estavam lá. Mas como eu não acreditava nisso, até
porque tinha até outras indicações que estavam lá os mesmos, e até
estavam mais, significava que os ouvintes tinham outras válvulas de
escape, estavam a utilizar outros mecanismos. Um deles as novas
tecnologias, as redes sociais. A RDP, e muito bem no meu ponto de vista, a
direcção da RDP apostou nisso, e portanto houve aí um período em que
muitas queixas, irritações, etc., passaram a ser canalizadas por aí. Os
ouvintes naturalmente iam lá, o que significa...
MF – Iam diretamente ao produtor...
AG – ... escreviam e tinham logo um coro de vozes a dar acordo ou não dar
acordo. Havia interatividade. Ora eu senti que cometi, digamos, que fui oldfashioned nesse caso. Quer dizer, já era altura de o Provedor utilizar –
como utilizam os provedores da imprensa escrita, por exemplo, utilizam já
as redes sociais. E portanto dar a possibilidade às pessoas, ou ter um
blogue em que as pessoas vinham e davam as suas opiniões e etc. Por
exemplo, a minha opção foi esta: se, na verdade, a função do Provedor…
Por isso mesmo, e muito bem, o Professor Paquete e o José Nuno Martins
decidiram por exemplo não aceitar telefonemas. E não aceitar telefonemas
porque achavam que o telefonema é a primeira arma de que o ouvinte saca,
a primeira pistola de que o ouvinte saca quando está irritado com uma
asneira. Ora a função do Provedor é um bocadinho mais reflexiva, e por
isso mesmo era bom que o ouvinte pensasse três vezes antes de dizer a
asneira, porque a asneira não vai acrescentar nada, não é? Portanto, o
ouvinte faz uma primeira reflexão que vai induzir reflexões em cadeia, do
Provedor e dos profissionais. E então enriquecemo-nos todos. Por exemplo
– eu há pouco não te disse isso – uma das coisas que mais me
entusiasmaram na função foi esse triângulo que se estabeleceu, que era
receber… E que nunca chegava os programas, porque os programas são
quinze minutos, nunca chegavam aos programas, as pessoas não sabem,
mas eu sei e os ouvintes sabem que a quantidade de vezes que eu recebi
cartas de ouvintes a fazerem reflexões, ou a protestarem contra coisas, eu
dava-lhes a minha opinião e muitas vezes eu dava a minha opinião ainda
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antes – coisa que irritava alguns profissionais – mas como aquilo era tão
óbvio, e como era importante que aquele ouvinte ficasse aplacado na sua
ira, eu próprio dava opinião, dizendo se estava de acordo ou se não estava
de acordo; e depois fazia seguir para os profissionais, e os profissionais
respondiam-me e eu mandava a resposta ao ouvinte. Que ficava satisfeito
ou ficava insatisfeito. E estabelecia-se aí um diálogo que, em alguns casos,
chegou a ter sete e oito réplicas de cada lado. Era uma coisa tão
interessante que… Eu pelo menos saí daí muito mais rico, e penso que os
profissionais que receberam também estas reações ficavam também mais
enriquecidos. E penso que, por outro lado, os ouvintes ficavam a perceber
melhor também a forma de funcionamento. Porque às vezes há coisas que
parecem erros, e erros clamorosos, e os profissionais parecem
absolutamente desprovidos de qualquer conhecimento, e não são assim
tanto, não é? São também constrangidos por questões técnicas, etc.
Portanto, nessa medida, aquilo que eu acho é que eu senti que estávamos
no terceiro ano desta função, e que era importante continuar ainda com
essa moratória dada à reflexão: vamos refletir. Se calhar tens que te
“converter” às novas tecnologias, e fazer uma coisa que realmente vai ser,
penso eu, que vai ser terrível porque estamos a falar de milhares de
mensagens. Nós, na rádio – o Zé Nuno fez isso, eu também tentei fazer,
algumas vezes não respondia, mas na maior parte das vezes respondia –
bom,
responder
a
todas
as
mensagens,
mas
responder
personalizadamente, dizendo portanto alguma coisa sobre aquilo. Às vezes
demora-se quatro, cinco horas, dois dias, três dias para ter uma resposta,
para ter uma compreensão. Bom, se tu vais entrar nesse diálogo interativo,
muito bonito, mas se calhar com pouco sumo algumas vezes, entrarás
numa…
MF – Numa espiral…
AG – É, numa espiral de ruído que não sei se terá muitas vezes… Alguns
amigos chamaram-me a atenção disso, chamaram-me a atenção que era
necessário que o Provedor da rádio entrasse nesse mundo das redes
sociais. Ou pelo menos tivesse um blogue. Blogue hoje é… parece uma
palavra mágica. E eu sou muito sensível a essas questões, e acho que não
se pode ficar fora do mundo que está lá fora. O que é preciso é talvez
encontrar as formas, como todas as novas tecnologias, é preciso encontrar
as formas de elas se adaptarem à função, também. E portanto o que é um
blogue numa provedoria radiofónica ou televisiva, que é diferente de
imprensa escrita.
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JNM – Sem dúvida.
MF – José Nuno Martins.
JNM – Eu estou inteiramente de acordo com isso, mas… O que é que
pode…? O Provedor não está aqui, também, para cativar ninguém, está
aqui para… Há quem pense assim. Eu sei que tu não pensas assim, pelo
conhecimento que tenho de ti, nem o Adelino também. Não se está aqui
para cativar ninguém. Vamos lá ver: se o acto de trabalho normal, para
fazer o programa do Provedor, já é em si um acto por natureza cativante;
vamos lá ver, se essencialmente o não for, não tem resposta do ouvinte, o
ouvinte não o segue, muda o dial, muda a frequência, muda de estação.
Não sei… Eu também penso… Fomos diferentes nisso, naturalmente, o
Adelino e eu, e tu serás diferente também. Eu por exemplo acho que, ao fim
de meses e meses a receber mensagens tristes, de tristeza, de inquietação,
às vezes até de raiva – que vi tanta mensagem escrita com os piores
sentimentos de alguns ouvintes, achei que não era justo não premiar
também a excelência que às vezes nos orgulhamos de ouvir nas estações.
Eu também me orgulho de ouvir noutras estações, como ouvinte fico feliz
quando ouço… São raros esses momentos, mas eles existem. Existem, para
nosso orgulho, no próprio serviço público a quem servimos quando, como
provedores, como ouvintes – até como administradores ou diretores, ou
como profissionais, o profissional mais simples deve orgulhar-se de coisas
que o serviço público tem. Eu referi alguns desses casos muito pontuais, á
cabeça dos quais esteve o saudoso programa “Lugar ao Sul” com o nosso
mestre comum Rafael Correia. E esse é um caso exemplar. Nós estamos a
ir diretos ao coração de quem nos ouve quando exaltamos os nossos
colegas em momentos absolutamente extraordinários da rádio que ele teve.
Sei que é comum o sentimento ao Adelino Gomes e a ti, não há quem não
reconheça nele o mestre extraordinário dessas coisas indizíveis que é
transmitir-nos, contar as histórias, narrar de uma maneira especial – às
vezes apenas abrindo, sabendo abrir o microfone e sabendo ficar calado.
Ele há lá coisa mais extraordinária do que isto?, ter esta ciência…
MF – Está lá a rádio toda, não é?
JNM – É. Porque aí fica tudo dito, a gente pode pensar, e é a rádio que
nós… Basta que fechemos os olhos e nos entreguemos àquilo, à
interpretação daquilo que está a acontecer. Portanto esse é um dos
aspectos, de facto a gente também de vez em quando exaltar o que sabe
bem ouvirmos, enquanto cidadãos que somos também. Tu és cidadão, não
mudas, não deixas de o ser, é-lo. És, precisamente nessa altura, numa
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circunstância muito especial. Mas também há aqui algum lado pedagógico
que é fundamental transmitir, ajudar o ouvinte a ter as chaves de que
falavas há pouco. A ter as chaves do processo. Eu acho que, também,
contar um pouco desses bastidores, a propósito de um tema, é outra coisa
que poderá induzir a esse “namoro”, a essa frequência entre ouvinte e
Provedor. Seja como for, o que é essencial é que o Provedor nunca se
demita – e não se vai demitir contigo, felizmente – nunca se demita de
transmitir e de se sentir correio dessas inquietações que chegam dum
lado… Também dos parabéns, tu também leste muitas mensagens de
felicitações. E transmitir as inquietações, os parabéns, as felicitações que
recebemos para entregar aos nossos destinatários. Assim saibam eles,
saibamos nós, saiba eu por exemplo, enquanto destinatário que hei-de ser
de mensagens que te serão entregues, assim saiba eu responder, saber
responder, estar à altura de responder, enquanto profissional, a tudo isso
que aí vem. E eu não creio que seja de desistir. Nem os ouvintes desistem,
nem o Provedor tem que desistir, nem o próprio sistema do serviço público
pode desistir da existência dos provedores. Eu considero que se trata de
um ganho absolutamente essencial para a cidadania portuguesa a
existência dos provedores, do espectador e do ouvinte do século XXI em
Portugal.

Locução – José Nuno Martins e Adelino Gomes, em conversa com o atual
Provedor do Ouvinte.
MF – Tinha inicialmente decidido que a minha conversa com os dois
anteriores Provedores terminaria hoje. Mas não o posso fazer: sinto-me
obrigado a terminá-la só na próxima semana, sem prejuízo de ir, também já
hoje, respondendo a alguns ouvintes. É que uma das partes da nossa
conversa é sobre a importância da voz e a questão dos afectos, na rádio em
geral e na Rádio de S.P. em particular. E, como aquilo que ambos disseram,
se reveste para mim duma importância fundamental tinha de a deixar para
o final e de lhe dar o destaque que entendo merecer.
E entretanto aproveito ainda o programa de hoje para dar alguns
esclarecimentos aos ouvintes que, de resto, vêm na sequência do que
ouvimos pelo Adelino Gomes e o José Nuno Martins. Refiro-me
concretamente às formas de contacto entre os Ouvintes e o Provedor.
Já o referi, logo no primeiro programa, que não haverá grandes rupturas na
atuação que pretendo seguir, relativamente à dos meus antecessores.
Talvez só com uma exceção: é que, para além das habituais formas de
contacto, através do email que está disponível na página dos Provedores, e
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do correio tradicional, pretendo mesmo fazer instalar uma linha telefónica a
que os ouvintes podem aceder sempre que o desejarem. Sei que, quer J.N.
Martins, quer Adelino Gomes ainda pensaram fazê-lo e acabaram por
desistir por razões que bem compreendo. Por um lado, e tal como ouvimos
há pouco, porque implicava que o Gabinete fosse dotado de meios que não
possuía, e por outro porque é inevitável que alguns ouvintes reajam de
forma demasiado emotiva à possibilidade de desabafarem imediatamente,
sem terem tido tempo para amadurecerem a crítica que pretendam fazer.
Mas vou correr o risco, até porque espero que muitas das sugestões e
elogios também possam chegar por esse meio.
Mas mudemos de assunto…
RM – Lugar ao Sul
Finalmente, e porque isso foi referido na conversa que ouviram há pouco,
gostaria ainda de vos dizer que, desde que tomei posse, tenho recebido
vários emails, e há poucos dias também uma carta do ouvinte Hélio Xavier,
onde se reclama o regresso à antena do nosso mestre Rafael Correia, como
tão justamente o José Nuno Martins há pouco lhe chamou, e do seu – nosso
– Lugar ao Sul.
Antes de iniciar o meu mandato, e por decisão conjunta com o então ainda
Provedor Adelino Gomes, tentámos ambos contactar diretamente com
Rafael Correia. Infelizmente sem sucesso. Foi-nos dito ser provável que
estivesse a residir fora do País. Mas, o mais importante é dizer-vos que
ainda não desisti. Enquanto ouvinte fui admirador confesso do ‘Lugar ao
Sul’, enquanto Provedor reconheço que sua falta em Antena é óbvia.
RM - Lugar ao Sul
Mas se, como parece indiciar, Rafael Correia não estiver interessado em
voltar a realizar os notáveis programas com que, durante vários anos,
enriqueceu a Rádio em geral e o serviço público em particular, então
estarei atento para, interpretando a vontade dum número significativo de
ouvintes, lutar para que, ao menos, seja feita a retransmissão dos seus
programas, como de resto chegou a ser prometido. Também por uma
questão de afectos, de que a Rádio está tão carente.
E será de afectos, e da importância da voz na Rádio, que falaremos na
próxima semana, então sim, será o final da conversa que em boa hora
decidi ter com os meus antecessores José Nuno Martins e Adelino Gomes.
Até lá e obrigado.
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5º. Programa – Neste programa o Provedor do Ouvinte, Mário
Figueiredo, conclui a entrevista aos anteriores provedores do
ouvinte (José Nuno Martins e Adelino Gomes) e responde aos
ouvintes.

Locução – Termina hoje uma série de programas em que o atual Provedor
conversou com os seus antecessores, José Nuno Martins e Adelino Gomes.
No último programa falou-se da missão do Provedor do Serviço Público de
Radiodifusão, do seu futuro e das formas possíveis de relacionamento dos
ouvintes com o Provedor.
RM – (sons selecionados do programa anterior)
Locução – E também se falou do ‘Lugar ao Sul’…
RM - Lugar ao Sul
Locução – Hoje no ‘Em Nome do Ouvinte’ vamos ouvir falar de Afectos na
Rádio e da importância, da nobreza, da Voz…
AG –Muitas vezes alguns ouvintes, outros amigos, pessoas que encontro
ocasionalmente que me falam dos tempos em que nós fazíamos jornalismo –
nós, estou eu a dizer: a nossa geração – jornalismo radiofónico. E eu,
tentando fazer (evidentemente que é sempre muito difícil porque também
fomos atores, também fui ator desse processo, não é?) mas tentando fazer
uma retrospectiva, e até, se fosse possível, com exemplos que deve haver
aí muitos – provavelmente não haverá, se calhar, mas é capaz de haver, eu
tenho alguns em casa – de noticiários antigos, etc., a verdade é esta: não
nos enganemos, o jornalismo radiofónico teve fogachos no passado, teve
momentos extraordinários. É como, até, a história da rádio. Estou aqui a
falar com o especialista que é o Zé Nuno, e no fundo é assim: à rádio, mas
que extraordinária falta fazem pessoas como a Maria Leonor, como o Artur
Agostinho, como o D. João da Câmara. Quer dizer, nós começamos assim a
pensar e somos capazes de dizer uma dúzia de nomes. Fazem falta. São
estas figuras que fizeram a história da rádio, que lhe deram essa força que
ainda perdura. As palavras leva-as o vento, e no entanto nós continuamos
com o som. É esse poder tremendo que tem a voz humana, e a voz na rádio.
Mas na verdade, tirando essa dúzia de pessoas… Quer dizer: essa dúzia de
pessoas destacava-se numa imensidão de outros esforçados profissionais
que no entanto deixavam muito a desejar. E houve um grupo de pessoas, ao
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longo dos anos, que cometeram muitos erros. Como nós cometemos hoje.
Cometeram muitos erros. E se nós formos fazer um balanço eu estou
convencido que há uma – volto aos mínimos olímpicos – que há hoje, na
rádio portuguesa toda, nas rádios generalistas… As rádios generalistas
hoje têm uma qualidade da informação, dos seus noticiários, uma qualidade
da informação que não tinham há 20 anos, que tinham ainda menos há 30
anos e há 40 anos. É uma qualidade da informação a que a gente deve tirar
o chapéu.
JNM – Evidentemente. Estou inteiramente de acordo contigo…
AG – Quer dizer, estão lá cumpridos, Zé Nuno, estão lá cumpridas as regras
essenciais...
JNM – Agora que estou a folhear os arquivos, então, tenho essa noção
claríssima...
AG – É preciso dizermos isso para depois sermos exigentes. Quer dizer:
evidentemente eu falei naquelas figuras… e também posso falar de algumas
figuras: um António Jorge Branco, um Sena Santos… Os ouvintes que me
estão a ouvir já estão agora neste momento com uma lágrima ao canto dos
olhos, não é? Porque é evidente que essas são figuras que marcaram – e
outros mais – que marcaram. Mas eles eram realmente a exceção, eles
eram os melhores entre nós, eles eram aqueles que fizeram com que a
rádio se mantivesse viva, ainda hoje, no nosso coração e na nossa
memória. Bom. Portanto, talvez hoje o que nós precisávamos para que a
rádio fosse alguma coisa que vá ficar outra vez… A rádio precisasse talvez
de um sopro, que voltassem assim uns Antónios Jorges, uns Senas, umas
Marias Leonores, uns Artures Agostinhos deste tempo, estás a perceber?
Talvez faltem grandes figuras. Agora, há boas figuras, há bons
profissionais, e eu achava muito interessante, ouvia muitos noticiário –
nomeadamente na Antena 1, nas outras estações ouvia menos – havia um
impulso sempre… e portanto não estou aqui a incluir… mas, na Antena 1 eu
sentia sempre (e lembro-me quando estive aqui em 96 e 97), em relação a
96 e 97 eu sentia sempre que havia aqui essa qualidade mínima que me
agradava como ouvinte e como profissional.

Locução – Adelino Gomes, à conversa com o Provedor Mário Figueiredo.
Locução – Por várias vezes ao longo do seu mandato, José Nuno Martins se
referiu aos afectos como uma componente essencial da linguagem
radiofónica.
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Locução – Mário Figueiredo quis saber qual o balanço que o primeiro
provedor faz, hoje, da componente afectiva na programação da rádio
pública:
JNM – Aquele afecto a que se referia o Adelino Gomes, com referência
àqueles nomes extraordinários… dava-lhe uma densidade monumental
quando cada um deles vinha à Antena, o Moreira da Câmara, o D. João da
Câmara, a Maria Leonor, o Nuno Fradique, o Armando Marques Ferreira…
Vozes extraordinárias que só por si são sistemas de apelo absolutamente
únicos! O Igrejas Caeiro, agora com 93 anos… São casos absolutamente
arrepiantes. Para mim em termos… Quando nos referimos às zonas do
afecto, isso efetivamente perdeu-se essa carga, essa densidade
extraordinária, absolutamente luminosa de pessoas como essas em que no
momento em que se abria o microfone falavam, no momento em que se
fechava o microfone ficavam agressivos, às vezes… Tantas pequenas
histórias que nós temos aqui. Mas isso é uma transformação “solar”. Há
artistas que no palco, uma vez se abrem as luzes, ficam mais bonitas, mais
altas, mais comunicativas, não é? A rádio tem isso: abre-se o microfone e
elas ficam duma cordialidade… Pronto. E isso passa realmente. Leia-se que
texto se ler, faça-se que transmissão, que relato de circunstância, ou que
transmissão informativa específica, isso… Eu diria que é um dispositivo, a
voz, a magia da voz, é um dispositivo tão especial que condiciona, quer
dizer, predispõe-nos para ouvir melhor a notícia, tudo está certo naqueles
parágrafos, tudo está conforme uma organização de sons, que me
percebe… que me dá a entender, a mim, ouvinte, a narrativa que o outro,
do outro lado do som, me traz, não é? Bom. Agora isso é menos assim,
primeiro porque… a rádio e a rádio pública tem essa pecha terrível: deixou
de cultivar a voz. A gente vê aqui o pobre centro de formação ao que se
reduziu. Ao que se reduziu. As diversas administrações deixaram de
investir nisso. Não há mesmo um centro de preparação para artistas da
rádio, que havia noutros tempos. Eu não advogo que houvesse isso, não é
uma missão… preparar cantores não é propriamente uma missão de uma
estação de rádio do séc. XXI. Mas preparar os seus jornalistas e os seus
animadores ou apresentadores é uma missão do serviço público,
evidentemente que sim. Hoje há vozes insuportáveis na rádio, na Antena 1,
na Antena 2, na Antena 3. Tenho que o dizer, é uma verdade insofismável,
os ouvintes queixam-se. As pessoas que às vezes me falam na rua queixamse disso. Queixam-se também da minha própria voz, que soa ao tabaco…
Pois, culpa minha. Mas isso são questões que não são questões apenas de
sorriso benevolente da nossa parte, são questões que são tratáveis e que
têm que ser abordadas por uma administração, por uma direção. São
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coisas que permanecem, porque elas são definidoras da própria ação, são
fundacionais à própria emissão de rádio, não é? Pronto. Depois, há também
interpretações espúrias acerca do que é a utilização das tecnologias. Hoje
as tecnologias, as playlists, os dalets, estes sistemas informáticos,
condicionam a criatividade no modo de apresentar ou de produzir uma
notícia. De apresentar um disco, ou de produzir uma notícia. Trazem
enormes benefícios à informação, mas muitas vezes a comunicação é
prejudicada pelo excesso de tecnologia que pomos e que nos obriga a
trabalhar – também somos hoje menos, temos que trabalhar mais depressa,
temos que ser mais eficazes. E no momento absolutamente essencial e
decisivo que é quando se abre o microfone, lá se vai a eficácia toda.
Vivemos naturalmente beneficiando de toda a carga tecnológica que está
hoje à nossa disposição – e [que] fantástico isso é! Ainda te lembras de
cortar fitas, de as colar, etc., aquela fita que às vezes ficava meses sem
aparecer no mercado. Hoje tudo isso é mais simples, o ato de produção e
de comunicação é mais simples, traz-nos maiores exigências… E às vezes
lá se vai o afecto. Que é aquilo que aparentemente é dispensável, e no
fundo é o que é essencial para o ouvinte que ouve. Uma notícia, ou um ato
de fantasia.

Locução – José Nuno Martins, em conversa com o Provedor Mário
Figueiredo.
Locução – Como consequência do número significativo de ouvintes que a
ele se referiram, na próxima semana o ‘Em Nome do Ouvinte vai refletir
sobre um Anúncio de Promoção da Antena 3, onde os protagonistas se
saúdam à bofetada, que foi – e está previsto que continue a ser - divulgado
na RTP1. Até para a semana
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6º. Programa (Sinopse)) – O Provedor do Ouvinte refere, e
apresenta, queixas de ouvintes relativas a uma campanha
publicitária da Antena 3, transmitida nas televisões do grupo
RTP. Na 2ª. parte do Programa Mário Figueiredo, inicia o
questionamento que fez à responsável (diretora) do Gabinete de
Comunicação e Marketing da Rádio e Televisão de Portugal,
Marina Ramos.

7º. Programa – (Sinopse) Em continuidade do Programa anterior,
o Provedor apresenta mais queixas de ouvintes e concluí a
entrevista à Diretora do Gabinete de Comunicação e Marketing
da Rádio e Televisão de Portugal, Marina Ramos. No final dá a
sua opinião sobre o tema.

8º. Programa – Início da transmissão das entrevistas que o
Provedor realizou com quatro académicos e investigadores
sobre as características do Serviço Público de Radiodifusão:
Arons de Carvalho, Luís Bonixe, Paula Cordeiro e Rogério
Santos.

Locução – Nos programas anteriores, o Provedor do Ouvinte debruçou-se
sobre questões relacionadas com o Serviço Público de Radiodifusão.
Locução – Na conversa que teve com os seus antecessores, José Nuno
Martins e Adelino Gomes, o Provedor Mário Figueiredo teve a oportunidade
de trocar pontos de vista sobre a natureza e os caminhos do Serviço
Público de Rádio.
Rms – (seleção sons anterior programa) AG – …quando esse S.P. ainda por

cima é contratualizado com o Estado, o q significa com os cidadãos, quem
o produz tem a obrigação de estar acima da qualidade de todos os outros
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JNM – …a rádio e a rádio pública tem essa pecha terrível, deixou de cultivar

a voz, a gente vê que os pobres centros de formação ao que se reduziu, as
diversas administrações deixaram de investir nisso.
AG – … O serviço público é uma coisa que eu acho que deve ser a

preocupação de cada momento, de cada um dos funcionários da Rádio
pública
JNM – … hoje há vozes insuportáveis na Rádio, na A1, na A2, na A3, tenho
de o dizer, é uma verdade insofismável.
Locução - As opiniões dos ex-provedores José Nuno Martins e Adelino
Gomes sobre o Serviço Público de Rádio.
Locução – Quais devem ser as características do Serviço Público? Quais as
suas obrigações específicas? Como deve uma rádio pública posicionar-se
perante as novas tecnologias?
Locução - A rádio pública deve procurar agradar a todos os públicos?
Como se garantem a independência e o pluralismo que devem nortear o
serviço público de rádio?
Locução - Para responder a estas e outras questões, o Provedor do Ouvinte
vai ouvir, durante as próximas semanas, alguns investigadores e
especialistas que têm dedicado parte significativa das suas vidas ao estudo
da Comunicação.
RM - (mix de excertos de programas)
Locução – O que acabamos de ouvir são excertos de alguns programas que
integram a grelha da Antena 1. Serão eles bons exemplos de produções
radiofónicas na perspectiva do Serviço Público?
Locução - Quais devem ser os traços distintivos das rádios de Serviço
Público, relativamente às estações comerciais?
Locução – Alberto Arons de Carvalho é um dos convidados do Provedor
que, nos próximos programas, irá refletir em conjunto sobre este tema.
Arons de Carvalho – Bom, o serviço público deve-se diferenciar das outras

estações por várias qualidades que tem que ter. A começar pela
diversidade da programação – tem que atingir uma diversidade de públicos,
não apenas o público da audiência, mas todos os nichos de público, mesmo
os minoritários. Tem que ter uma programação que tenha formação,
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informação e entretenimento. Tem que ter uma programação independente
dos poderes, do poder político, do poder económico – essa questão tem
sobretudo a ver com a informação. Tem que ter qualidade – é evidente que
qualidade é uma palavra difícil de definir, mas a verdade é que tem que se
afirmar como mais valia para o público, para os ouvintes, mesmo quando
estamos a falar de entretenimento.
Locução - Alberto Arons de Carvalho tem 61 anos, é licenciado em Direito e
professor universitário. Antes, foi jornalista, secretário de Estado da
Comunicação Social e deputado, sempre ligado à área da Comunicação.
Locução – Paula Cordeiro, doutorada em Comunicação e autora de
diversas obras sobre rádio, é também convidada do Provedor para esta
série de programas sobre o serviço público.
Paula Cordeiro - Do ponto de vista teórico, eu tenho de falar de serviço

público tendo em consideração aquilo que é a legislação que nós temos e o
contrato de concessão. Portanto, não posso evitar abordar essa questão. E
o grande problema no nosso país, quando se fala de serviço público é a
própria definição do que é o serviço público. Eu, como ouvinte, posso
entender que… muito bem… o serviço público diz que é isto, eu acho que
eles não estão a cumprir. Mas depois, do ponto de vista académico, vamos
lá ver se cumpre ou não… efetivamente até cumpre, mas se calhar podia
fazer muito mais. Mas fazer o quê? Não sei, porque a lei também não diz e o
contrato também é omisso. E portanto, há aqui uma espécie de vazio que
dá margem de manobra a quem está a gerir o serviço público, acaba por
ser um escudo, ou seja, não pode ser acusado de não cumprir as
directrizes relativas ao serviço público mas, do ponto de vista teórico, se
calhar até podia fazer muito mais ou mais bem feito com os recursos que
tem. E portanto, é muito difícil falar sobre isto.
Locução – Professora Paula Cordeiro.
Locução – Para esta série de programas sobre a natureza do serviço
público, o Provedor quis também ouvir Luís Bonixe, jornalista e professor
universitário, que há pouco mais de um ano se doutorou com uma
dissertação sobre “A informação radiofónica: rotinas e valores-notícia da
reprodução da realidade na rádio portuguesa. A internet como cenário
emergente.”
Luís Bonixe - Eu julgo que o serviço público poderia acrescentar um pouco

mais em termos informativos do que aquilo que o faz na realidade. E
portanto, há aqui mais semelhanças do que diferenças, não é? E eu estou
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naturalmente aqui a circunscrever-me, porque foi esse o objecto da minha
análise aos noticiários da manhã, que são digamos assim o período
norma… enfim, quando fazemos um projeto com uma tese de doutoramento
temos de escolher um corpus, não é… como se diz, um objecto de trabalho
e portanto foi essa a minha escolha. Porque se nós olharmos para a
programação informativa no seu todo e agora aqui vou falar, não com
conhecimento ao nível do estudo que efetuei, mas enquanto ouvinte, nós
encontramos, por exemplo, na Antena 1 coisas em termos informativos,
programas, espaços, que eu não vejo ou não ouço, neste caso, nas outras
rádios. Estou-me a lembrar por exemplo, de um noticiário com informação
local e regional, que eu acho que é extremamente importante a nível diário,
não é...
Locução - Luís Bonixe, jornalista e professor, sobre o serviço público de
rádio.
Locução – Rogério Santos é um dos mais conhecidos e respeitados
investigadores académicos que se têm debruçado sobre a problemática da
radiodifusão.
Locução – Doutorado em Ciências da Comunicação, é professor na
Universidade Católica de Lisboa e autor de diversas obras sobre
jornalismo, de que se destacam “Do jornalismo aos media. Estudos sobre a
realidade portuguesa”, recentemente publicado, e “Vozes da Rádio”, um
estudo sobre os primeiros anos da rádio em Portugal.
Rogério Santos - O que a diferencia… bem as estações comerciais
procuram vender os minutos e as horas aos anunciantes, têm que ter
programas com grandes audiências, programas massificados, orientados
para o ouvinte e em muitos dos casos, em Portugal pelo menos, essa rádio
é de características musicais, isto é, as músicas que estão na moda, as
músicas que mais vendem são aquelas que passam mais na rádio. Há uma
espécie de «pescadinha de rabo na boca», isto é, quanto mais vendem,
mais passam na rádio. O serviço público tem, como aliás as estações
comerciais, de ter uma quota mínima de música portuguesa que passa a
horas razoáveis, enquanto que as rádios comerciais podem passar de
madrugada, onde ninguém ouve. Tem a preocupação de incentivar
cantores e bandas recentes, isto no caso do entretenimento musical. Tem
preocupação cultural, o caso Antena 2, quando recuperou as peças
dirigidas por Eduardo Street, agora na… Ao nível de informação tem
também ou tem de ter a preocupação de ser objectiva, exaustiva, explicar
pedagogicamente as notícias. Não pode dar um noticiário de 3 minutos,
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como algumas estações comerciais o dão, mas isso está no contrato com
essas estações. O serviço público tem de ser mais exaustivo e tem de
chegar a qualquer parte do país, ou seja, tem que fazer notícia não apenas
daquilo que acontece em Lisboa, mas do que acontece em todo o país. O
serviço público, no mínimo, é isso.
Locução - Professor Rogério Santos, a propósito do serviço público de
rádio.
RM - (mix 2 de programas)
Locução – Há uma estética própria do serviço público de rádio?
Locução – Quais são as obrigações e as limitações da rádio pública?
Locução – O que é que deve fazer uma estação de serviço público e como
deve trabalhar para atingir os objectivos que lhe estão consignados por lei?
Locução – É sobre estas questões que o Provedor irá refletir nos próximos
programas, em conjunto com alguns conhecidos especialistas.
Locução - Alberto Arons de Carvalho, Luís Bonixe, Paula Cordeiro e
Rogério Santos são os convidados do Provedor do Ouvinte para esta
primeira série de programas dedicados à análise do serviço público.
Locução – Mas o Provedor vai também dar voz aos ouvintes, às suas
queixas e aos seus aplausos relativamente ao serviço público de
radiodifusão.

9º. Programa – (Sinopse) O Provedor interrompe a série de
programas com as entrevistas a quatro académicos e
investigadores, sobre as características do Serviço Público de
Radiodifusão, para destacar exemplos de ‘boas práticas’ em
Programa s e Rubricas da Antena 1.
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10º. Programa – (Sinopse) O Provedor, depois de no programa
anterior ter destacado alguns programas, decide neste,
respondendo também a elogios chegados dos Ouvintes,
demonstrar a existência de ‘boas práticas’ em ‘rubricas’ e
‘espaços de continuidade’ das emissões.

11º. Programa – (Sinopse) O Provedor continua a dar voz aos
investigadores (Arons de Carvalho, Rogério Santos, Luís Bonixe
e Paula Cordeiro) para a reflexão sobre o ‘Serviço Público de
Radiodifusão.

12º. Programa – O Provedor inicia hoje uma série de programas
consagrados à reflexão sobre a música que é divulgada nos
canais de Serviço Público.

Locução – A programação musical do serviço público de rádio, e em
especial da Antena 1, é frequentemente alvo de críticas por parte de alguns
ouvintes.
Locução - Nos termos da lei, «a programação musical dos serviços de
programas de radiodifusão sonora é obrigatoriamente preenchida, em
quota mínima variável entre 25% e 40%, com música portuguesa».
Locução - No serviço público, as quotas de música portuguesa estão
fixadas no respectivo contrato de concessão, mas a lei determina que a
percentagem de difusão no primeiro serviço de programas, isto é, na
Antena 1, não pode «ser inferior a 60% da totalidade da música nele
difundida».
Locução - Por outro lado, a lei determina que a quota de produção nacional
«deve ser preenchida, no mínimo, com 35% de música cuja primeira edição
fonográfica ou comunicação pública tenha sido efectuada nos últimos 12
meses».
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Locução – Música portuguesa, no entendimento do legislador, são as
composições musicais «que veiculem a língua portuguesa ou reflitam o
património cultural português, inspirando-se, nomeadamente, nas suas
tradições, ambientes ou sonoridades características, seja qual for a
nacionalidade dos seus autores ou intérpretes».
Locução - A lei da rádio determina ainda que cabem nesta classificação as
composições musicais «que, não veiculando a língua portuguesa por
razões associadas à natureza dos géneros musicais praticados,
representem uma contribuição para a cultura portuguesa.»
Locução - Os anteriores provedores do ouvinte abordaram por mais de uma
vez as questões relacionadas com as opções musicais da rádio pública.
Locução - Logo após ter iniciado as transmissões de Em Nome do Ouvinte,
em 2006, o provedor José Nuno Martins dedicou uma série de sete
programas à análise da política de difusão musical da Antena 1.
Locução - Também Adelino Gomes, ao longo do seu mandato como
provedor do ouvinte, se referiu por diversas vezes às escolhas musicais da
estação pública generalista.
Locução - A música transmitida pela Antena 1 é o tema de parte
significativa das mensagens recebidas pelo Gabinete do Provedor. Muitas
das queixas referem-se àquilo que alguns ouvintes consideram ser um
excesso de música estrangeira na rádio pública.
Locução - Os critérios que presidem à elaboração da playlist são também
objecto de contestação frequente, tanto por parte dos ouvintes como de
profissionais da música.
Locução - No programa de hoje, o provedor Mário Figueiredo inicia uma
nova abordagem deste tema, dando voz justamente a autores,
compositores, intérpretes e investigadores musicais.
[excerto de tema de F.Tordo]
Locução - Nascido em Lisboa há 62 anos, Fernando Tordo é um dos mais
conhecidos compositores e intérpretes portugueses. Fez parte dos Sheiks,
um grupo pioneiro do pop-rock lusitano, e participou em diversos festivais
RTP da canção, tendo sido o vencedor da edição de 1973 com a polémica
“Tourada”, escrita em parceria com José Carlos Ary dos Santos.
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Locução - Fernando Tordo foi também autor e apresentador de alguns
programas de rádio e televisão, com natural destaque para a primeira série
de “Cantos da Casa”, realizado e transmitido há alguns anos pela Antena 1.
Locução - O Provedor do Ouvinte quis saber o que pensa este autor e
intérprete da música que passa na rádio pública:

RM - Fernando Tordo:
Tordo Em relação ao serviço público tenho muito boa
opinião, não a tenho de hoje, tenho-a de sempre, dos dois tempos
importantes que marcam as nossas vidas, a nossa geração antes e depois
do 25 de Abril. Eu tenho muito boa opinião. Ainda há poucos dias tive a
oportunidade de manifestar uma opinião, que é uma opinião muito recente
em relação a alguma oscilação que vou notando aqui na Antena 1 em
relação à passagem da música portuguesa. Ela pode ser mais ou menos
intensa, não tem um ritmo regular. Quando eu digo que ela oscila significa o
seguinte, não é pelo que isso possa ter de negativo se passarmos menos
música portuguesa em determinadas alturas, é porque passa muita música
estrangeira em determinadas alturas. Talvez eu traga algumas novidades,
eu gostaria de trazer algumas novidades no raciocínio que faço sobre isto,
é porque eu não acho só importante que passe mais música portuguesa, é
muito importante que passe menos músicas estrangeiras no sentido de
alguma que vamos ouvindo, que é de muito má qualidade, muito má
qualidade. Eu como sou um descendente, sou um filho mais ou menos
pródigo de grande música estrangeira, americana, inglesa, francesa,
espanhola se quiser, mas muito especialmente estas quatro que citei, e da
italiana, porque não acrescentar? Fui habituado, fui educado a ouvir
determinado tipo de coisa, e eu digo assim, para passar esta música
estrangeira que estou a ouvir, mais valia que não se passasse. Poderia até
dizer, segundo o meu critério, e este é apenas o meu critério, o meu ponto
de vista, poderia até dizer que seria nalguns casos preferível passar
alguma música que eu considerasse não tão boa em português do que
passar música tão má estrangeira. Quer dizer, o serviço público, nesse
caso a RDP, que é isso que me interessa, onde tenho grandes amigos, onde
tenho como que uma família de longuíssima data, data tão para trás quanto
quase os meus 47 anos de profissão. O que eu acho é que não teria, não há
nenhuma razão para haver nenhuma espécie de prurido em relação à
passagem de música. Dantes tínhamos que rodar os botões, eu ainda tenho
lá destes rádios em casa e ainda há um em casa da minha mãe, a gente
rodava o botão e aquilo demorava a mudar de posto, para sintonizar até
aquele pontinho. Lembraste daquele pontinho verde muito bonito que se
alargava ou se diminuía consoante a sintonia? Agora não, numa simples
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fracção de segundo faz-nos mudar, uma irritação em relação à qualquer
coisa que estamos a ouvir resolve-se hoje em dia numa fracção de
segundo, numa fracção mínima de segundo, carrega-se no botão e mudou,
e portanto já nem esse problema temos. E eu creio muito sinceramente pelo
que me liga, porque estou muito metido por dentro, de algum modo por
dentro do coração desta estação, o que eu digo é o seguinte, a RDP não
tem nada, rigorosamente nada a perder em passar mais música
portuguesa, melhor música portuguesa.
Locução - Fernando Tordo, sobre a música que se ouve no serviço público.
[excerto de tema de Amélia Muge – “Não Sou Daqui”]
Locução – Amélia Muge nasceu em Moçambique e é uma das mais
profícuas autoras e intérpretes portuguesas. Editou o primeiro disco em
1992, mas está ligada à música desde os anos 70 do século XX. Muito
influenciada pela poesia de João Pedro Grabato Dias e pela música de
portugueses como José Afonso, Fausto e José Mário Branco, Amélia Muge
é hoje um nome incontestável da música portuguesa.

RM Amélia Muge:
Muge Eu gostaria muito de saber o que a rádio é, isto é, o que é
que rádio espera nomeadamente de mim, que sou alguém que trabalho na
música. Eu não sei o que é que a rádio espera de mim, eu não me oiço na
rádio, não oiço muito dos meus companheiros. A única coisa que eu oiço
falar é de uma política de playlist, que também não me parece que seja
grandemente discutida. É muito difícil, eu sou perfeitamente capaz de a
partir do momento em que eu perceba qual é a política da rádio, que a rádio
funciona da maneira como funciona, sou capaz de dialogar, agora não
estou nada interessada em para já emitir juízos de valor sobre o que é que a
rádio deve ser ou não deve diante de uma parede de silêncio em relação às
políticas. Não sei quais são, não há dados sobre isso, e um dia que haja
terei muito gosto em participar, e tentar ajudar na medida do possível a
perceber o que é que eu gostaria que a rádio fosse Na maneira que isto
está, a mim cada vez que eu abro a rádio, então sobretudo a rádio pública,
a minha vontade é fechá-la. (….) O que é que a rádio pretende quando
passa essa música? Cumprir uma lei? Então realmente é pouquíssimo. Está
preocupada em saber, está preocupada em perceber o que é que pode
fazer dentro daquilo que são as suas obrigações? Digamos que a passagem
de uma música representa apenas uma pontinha pequenina do Iceberg,
tem raízes muito profundas. Quem a ouve não está a ouvir só uma
musiquinha, e não está só a pensar: gosta ou não gosta, mesmo que em
última análise o público que ouve a rádio até só pense nisso, e ache: olhe eu
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gosto de uma coisa animada enquanto vou a guiar para me distrair, eu acho
que a rádio tem obrigações para lá disso. E acho que nós deveríamos, de
facto, ser confrontados com essa política que fará que dentro dessa
obrigatoriedade ela passe umas coisas e não passe outras.
Locução - Amélia Muge, a propósito das opções musicais do serviço
público de rádio.
[excerto de tema dos UHF]
Locução – A biografia dos UHF confunde-se com a de António Manuel
Ribeiro, fundador e alma mater da banda que, no início dos anos 80,
marcou o movimento do chamado rock português com temas como “Jorge
Morreu”, “Rua do Carmo” ou “Cavalos de Corrida”.
Locução - Em atividade desde há mais de 30 anos, os UHF tornaram-se uma
referência obrigatória do rock cantado em português. Uma opção
consciente de António Manuel Ribeiro, antes mesmo de Rui Veloso e “Chico
Fininho” terem imposto a língua de Camões aos ritmos anglo-americanos.
Locução - O que pensa António Manuel Ribeiro das opções musicais da
rádio pública?

RM – António
António Manuel Ribeiro:
Ribeiro Eu acho que o trabalho feito pela Antena 1
tem sido muito bom, aliás cito um caso concreto que é o Programa Viva a
Música todas as quintas-feiras com o Armando, em que se defende tudo
aquilo que é o aspecto musical português, e penso que mesmo para a
Antena 1 não era necessário sequer uma lei. Acho que desde sempre se
tem divulgado com solidez aquilo que vai acontecendo de novas edições no
nosso mercado, portanto não vejo qualquer problema. (…) Muitas vezes o
que eu sinto que existe, digamos, na grande divulgação radiofónica em
Portugal é que há muita confusão, acho que perdemos um bocado o norte,
entramos nalgumas manias, nalgumas modas, que se calhar afunilaram
aquilo que é a rádio, que deveria ser a rádio, que é novidade. A rádio tem
uma componente histórica memorial, se quisermos, mas tem muito de
novidade, por isso todos os dias temos notícias novas também. E a rádio
esquece-se um bocado disso, de fazer o factor, importante até para a
indústria musical, que é a divulgação do que se passa. Há muita censura
prévia, censura no sentido de afunilar a divulgação, estou a dizer no grande
espectro radiofónico português, e isso para mim faz um bocado a imagem
que está a nação. A nação está confusa, a rádio está confusa,
naturalmente.
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Locução – António Manuel Ribeiro, fundador dos UHF, a propósito da
música transmitida pelo serviço público.
Locução - Em próximos programas, o Provedor vai continuar a ouvir a
opinião destes e de outros músicos, autores e divulgadores sobre qual deve
ser o lugar da música no serviço público de rádio.
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13º. Programa – O Provedor, neste primeiro programa de 2011,
refere linhas de atuação para o novo ano e recorda as suas
preocupações relativamente a questões que ainda não foram
resolvidas.

Locução - No primeiro programa deste novo ano o Provedor, para além da
saudação que se impõe: os votos de um bom 2011 para todos os Ouvintes,
considera oportuno (á laia de preocupação renovada e de projeto de
intenções para o ano que agora começa), recordar algumas questões ainda
não resolvidas.
Locução - A reflexão sempre necessária e renovada sobre a prestação de
S.P.;
Locução - A procura de um ‘pensar alargado’ sobre o que é e o que deve
ser a Antena 2;
Locução - Também sobre a música que passa nos canais de S.P.,
Locução - A pouca eficácia do programa do Provedor.
Locução - A cobertura técnica das emissões (a qualidade de escuta dos
canais de S.P.),
Locução - A não existência de um Livro de Estilo para os profissionais de
Rádio, principalmente para os que têm acesso ao microfone,
Locução - e, inevitavelmente, a reposição do Programa Lugar do Sul.
Locução - Portanto, preocupações, umas herdadas, outras novas, que o
Provedor vai continuar a refletir com os ouvintes nos próximos programas.
Locução - Mas hoje, neste Em Nome do Ouvinte, os temas principais vão
para as novidades – que as há, ainda que não as desejadas, relativamente
ao Lugar ao Sul – e, principalmente, as comemorações dos 75 anos da
Rádio Pública, e a Gala realizada a 17 de Dezembro, que marcou o
encerramento das comemorações, e que teve transmissão em vários
canais do S.P. de radiodifusão e na RTP1
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Locução - Comecemos então pelo Lugar ao Sul, recordando,
deliberadamente, sons já utilizados em programas da responsabilidade dos
anteriores Provedores, o que demonstra quer a unanimidade relativamente
ao reconhecimento das qualidades do programa, e do seu
Autor/Realizador, quer a vontade, várias vezes expressa, de que o
programa pudesse continuar, ou, pelo menos, que se conseguisse a sua
retransmissão.
RM – Lugar ao Sul - (JNM – 12)
Locução - Os Três Provedores, apoiados também sempre na vontade dos
ouvintes que representam, tentaram que Rafael Correia retomasse a
Autoria e Realização do “Lugar ao Sul”. Mas não foram bem sucedidos. A
dificuldade em sequer o contactar pessoalmente, leva a crer que o seu
desinteresse é uma realidade. Mas nunca se desistiu de procurar a
retransmissão dos seus Programas.
Locução - Por solicitação do atual Provedor, Rui Pêgo, Diretor de
Programas do S.P. de Radiodifusão deixou-nos este esclarecimento:
- RM – Transcrição do depoimento de Rui Pêgo
Locução – Rui Pêgo, Diretor de Programas
Provedor - Ainda que não as desejadas, ainda assim são boas notícias.
Vamos ficar a aguardar.
Locução - Vamos então ao outro tema do programa de hoje. As
comemorações dos 75 anos da Rádio Pública.
RM – mix 27.000 dias de Rádio
Locução – Aqui ficou um excerto do primeiro registo da rubrica 27.000 de
Rádio. Durante o ano foram transmitidos 175 programas, o que demonstra
um esforço significativo de investigação, recolha e de arte na realização
radiofónica. Uma forma de comemoração dos 75 Anos da Rádio Pública,
que se considera esforçada e digna.
Locução - Um outro espaço, este um programa semanal da
responsabilidade de Jaime Fernandes, o NO AR POR TODA A PARTE
celebrava também os 75 anos da Rádio Pública. Um programa e 2
profissionais que vale a pena recordar.
RM – mix No Ar Por toda a Parte
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Locução – Mas Recordemos ainda mais um excerto o do penúltimo
programa. A responsabilidade da concepção e realização foi sempre de
José Nuno Martins
RM – mix 27.000 dias de Rádio
Provedor – Julgo que, com estes dois espaços Rádio, a RDP cumpriu o seu
dever e comemorou com assinalável dignidade a efeméride dos 75 anos da
Rádio Pública. Para além duma boa escolha dos profissionais que
integraram as duas equipas responsáveis pela pesquisa, produção e
locução, soube ainda atribuir as responsabilidades de concepção
radiofónica, de realização, a dois ‘homens da Rádio’ de grande
competência e méritos reconhecidos: Jaime Fernandes e José Nuno
Martins.
Mas essa dignidade já não aconteceu com a Gala que a 17 de Dezembro
marcou o encerramento das comemorações e que foi transmitida nas duas
valências do S.P. a Televisão e a Rádio…
Muitos e graves esquecimentos foram cometidos (espero que se tenha
tratado só disso, de esquecimentos, já que branqueamentos seriam ainda
mais graves…)
Mas a isso quero consagrar o próximo programa.
E neste primeiro de 2011, os meus votos renovados de um Bom Ano e
também da minha disponibilidade total para continuar a acolher as suas
críticas, elogios e sugestões
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14º. Programa – O Provedor propõe aos Ouvintes uma reflexão
sobre a Gala – transmitida pela RTP 1 – onde se pretendeu
assinalar o encerramento das comemorações dos “75 anos da
Rádio Pública”.

Locução – No último programa do Provedor do Ouvinte falou-se das
comemorações dos 75 anos da Rádio pública, nomeadamente de um
Programa e de uma Rubrica – No Ar por toda a Parte e 27.000 dias de Rádio
– que, com assinalável dignidade, comemoraram a efeméride.
RM – mix 27.000 e No Ar…
Locução – Hoje, e tal como ficou prometido, é tempo para refletirmos sobre
a Gala que a 17 de Dezembro marcou o encerramento das comemorações
RM – Gala
Provedor - Era um risco que corriam os autores do guião da Gala… ‘Referir
alguns’… Claro que esquecimentos ocorreriam
Até o separador musical recorrentemente utilizado era o do “Quando o
telefone Toca”, de um profissional saudoso, programa de grande sucesso
que nasceu e cresceu no Rádio Clube Português, não na Rádio Pública…
RM – Gala
Também muito se falou de publicidade, e por graça também se parodiou a
publicidade institucional…
RM – Gala
Mas faz pouco sentido insistir na publicidade quando se fala de Rádio
Pública e, convém não esquecer, a comemoração era essa…
E, como se isto não bastasse, por razões certamente estéticas, para
enriquecimento do espetáculo – o que quase compreendo – lembraram-se
os spots publicitários que até podiam ser os que fazer parte ainda da
memória da Rádio de muitos. Da Rádio privada, não da pública! Mas até
isso revelou que os responsáveis pelo guião eram certamente jovens e,
como consequência, com uma memória muito recente…

RM – Vozes da Rádio
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E não se ficaram por aqui: Também se falou dos Parodiantes de Lisboa, e
teatralizou os detectives Patilhas e Ventoinha… sucessos da Rádio, sem
dúvida, mas da Rádio privada…

RM – Patilhas e Ventoinha
Pelo palco também foram passando homens e mulheres da Rádio. Todos,
sem exceção, gente da Rádio, que reconhecemos com toda a legitimidade
para falar dela e para recordar outros seus companheiros de trabalho.
Só que, o número mais significativo destes profissionais que por lá
passaram ou são ‘conquistas recentes’, vindo das rádios privadas, ou teve
passagens efémeras pela Rádio Pública, e alguns nunca por lá passaram…
E havia tantos profissionais, alguns até na plateia a assistir ao espectáculo,
que deveriam ter estado no palco...
Não vou cair no mesmo erro e referir nomes. Mas poderia, fácil e
rapidamente, enunciar uma dezena ou duas dos que foram esquecidos!
E essa é a falha que considero mais grave:
Não foram referidos muitos, repito: muitos, ex-profissionais da Rádio
Pública – e convém não esquecer que a Gala se chamava ‘Heróis do Ar - 75
da Rádio Pública” – esqueceram-se locutores, realizadores, alguns
responsáveis por programas importantes, outros que, durante décadas (e
até há pouco!) ocuparam posições de destaque, nomeadamente na chefia
de sectores fundamentais da Rádio Pública: Teatro, Desporto, Arquivos
Sonoros, Direção de canais Antena 1, 2, etc., ou profissionais que, por
reconhecido mérito, e depois de terem sido realizadores e directores,
ocuparam lugares na administração da RDP, tendo até sido eleitos para o
organismo internacional mais importante da Rádio: a UER, União Europeia
de Radiodifusão.
E, como isto não bastasse, nem uma palavra para Engenheiros, para os
Técnicos, como se a Rádio – e aqui não interessa se privada ou pública – se
fizesse sem eles!
Quero acreditar que, apesar de graves, se tratou só de injustos
esquecimentos.
E isto porque não quero acreditar que houve intenção de fazer um qualquer
branqueamento, o que seria muito mais grave…
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A rádio pública – e também a televisão, neste caso, porque a Gala foi
transmitida por ambas as valências da RTP – tem obrigações para com os
ouvintes, mas também com a memória colectiva dos portugueses. Durante
o ano da celebração dos 75 anos da rádio pública, as antenas da RDP
cumpriram, em boa medida, esse dever – através de rubricas de qualidade,
como No Ar Por Toda a Parte, de Jaime Fernandes, ou 27 Mil Dias de Rádio,
de José Nuno Martins.
E é por causa dessa memória, que é também a sua história, que esta Gala
da Rádio soube afinal a muito pouco. Por bons que tenham sido os
momentos de entretenimento. Por interessantes que tenham sido algumas
das intervenções dos convidados.
Mas, numa celebração afinal tão importante para todos nós, da Rádio e fora
dela, esperava-se mais cuidado na preparação de um espectáculo que não
podia – não devia – ser apenas um “programa de variedades”. A Rádio
Pública merecia-o. E os ouvintes também.
RM - Gala
Locução - O Provedor, Mário Figueiredo, deixou aqui a sua opinião
relativamente à Gala de encerramento das Comemorações dos 75 anos
Rádio Pública.
Locução - Como projeto para os próximos programas, a reflexão a
continuar sobre a música que passa nos vários canais de S.P., e outra, a
concluir num último programa, sobre o que é e o que deve ser o S.P.,
reflexão que quatro professores universitários e investigadores do meio
rádio quiseram compartilhar connosco.
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15º. Programa – O Provedor regressa hoje à análise da
programação musical do serviço público de rádio.

Locução – A rádio pública está obrigada por lei à transmissão de música
portuguesa, em quantidade que no primeiro serviço de programas, isto é,
na Antena 1, não pode «ser inferior a 60% da totalidade da música nele
difundida».

Locução – Na programação da Antena 1, esta percentagem é claramente
ultrapassada, sendo hoje um facto que a produção nacional preenche a
maior parte dos espaços musicais da rádio de serviço público.
Locução – Mesmo assim, são frequentes os reparos e as reclamações de
ouvintes perante as escolhas apresentadas.
Locução – Queixam-se, alguns, da playlist usada como método de seleção
de música apresentada fora das rubricas de autor.
Locução – Queixam-se, outros, do desaparecimento progressivo destes
espaços personalizados da rádio pública.
Locução – As questões relacionadas com as opções musicais da rádio
pública foram já por diversas vezes objecto de análise aqui, Em Nome do
Ouvinte, e o mesmo entendeu fazer agora o provedor Mário Figueiredo.
Locução – No primeiro programa que dedicou às escolhas musicais da
rádio, o provedor deu a palavra a alguns autores e intérpretes com
diferentes entendimentos do que é e do que deve ser a transmissão de
música na rádio pública.
(excertos curtos de F.Tordo +Amélia Muge + A.M.Ribeiro:)

RM Fernando Tordo:
Tordo (…) a RDP não tem nada, rigorosamente nada a perder
em passar mais música portuguesa, melhor música portuguesa.
RM Amélia Muge:
Muge Digamos que a passagem de uma música representa
apenas uma pontinha pequenina do Iceberg, tem raízes muito profundas.
Quem a ouve não está a ouvir só uma musiquinha, e não está só a pensar:
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gosta ou não gosta, mesmo que em última análise o público que ouve a
rádio até só pense nisso, e ache: “olhe, eu gosto de uma coisa animada
enquanto vou a guiar para me distrair”, eu acho que a rádio tem obrigações
para lá disso.
RM A.
A. Manuel Ribeiro:
Ribeiro (…) penso que mesmo para a Antena 1 não era
necessário sequer uma lei. Acho que desde sempre se tem divulgado com
solidez aquilo que vai acontecendo de novas edições no nosso mercado,
portanto não vejo qualquer problema.
Locução – Fernando Tordo, Amélia Muge, António Manuel Ribeiro. Três
perspectivas sobre o serviço público de rádio.
[exc. música de AMuge]
Locução – Para o programa de hoje, o provedor Mário Figueiredo pediu a
estes convidados que refletissem sobre os critérios da programação
musical da rádio pública. A opinião de Amélia Muge:

RM - A. Muge:
Muge “(…) A rádio tem uma história, e acho que essa história
deveria enquadrar toda a sua atividade. Em segundo lugar a música
também a tem, e acho que em termos de comunicação é impensável nós
imaginarmos uma música desligada das suas raízes, sejam elas quais
forem, não estou a falar sequer em géneros musicais. Como é que isso se
faz? Pode-se fazer de uma maneira muito académica, podem haver
problemas de informação, mas também pode ser debatendo, discutindo,
criando a partir da música motivos para reflexão. Dá-me um bocado ideia
que a partir do momento em que aparentemente, dado que ninguém fala
sobre estas questões, aparentemente a música serve para pôr passas no
bolo de qualquer coisa, isso sim é que é importante, a informação, os
programas de repente a música entra, para não se pensar. Eu considero
que isto não é um bom ponto de partida em termos de uma política de
reflexão sobre o que a rádio deve ser. Acho que com este ponto de partida
as outras coisas virão. Porque é evidente que depois também o tempo e o
espaço determinam as prioridades, determina todas as outras coisas, que
para mim virão, ou viriam naturalmente, não é? Nomeadamente até os
próprios programas de autor, que eu considero que são coisas
fundamentais. Nomeadamente ter também na rádio, eventualmente, alguns
músicos a produzir alguns programas. Por acaso neste momento tenho
uma ligação, neste momento estou a fazer um trabalho com um músico
grego, também tenho um programa na rádio de Salónica, e recebi um
pequeno CD todo feito com música dos vários jornalistas que estão a fazer
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os programas. Portanto eu considero que este tipo de coisas é
fundamental, por outro lado as memórias da rádio, a gente fala tanto das
questões do CD e etc., porque não fazer CDs com programas, que as
pessoas pudessem ter em casa? Acho que tudo para mim gira a volta, de
facto, disto que são as memórias, e como é que as memórias de um
passado, que é muito rápido a passar, nos pode iluminar em termos de
futuro. Tudo o resto, até mesmo os próprios interesses económicos que
uma rádio, eventualmente, deverá ter estão lá, pois com certeza, não estão
é completamente lá tipo feijões trepadores sem estaca absolutamente
nenhuma.
Locução – Amélia Muge e a música que passa, ou não, na rádio pública.
[excerto música FT]
Locução – Anteriormente, o compositor e cantor Fernando Tordo tinha já
dado conta ao provedor da necessidade de uma maior preocupação com a
qualidade, sobretudo da música estrangeira transmitida pela Antena 1. E
destacou um exemplo:

RM – Fernando Tordo : Eu acho estranhíssimo que um músico português
muito conhecido, um homem de grande qualidade, um homem com obra
feita, chama-se Júlio Pereira, editou agora recentemente um disco com
várias cantores, é um disco maravilhoso, não o ouço passar a rádio, não o
ouço passar na rádio. Tempo perdido quando ouço um tema qualquer
estrangeiro, ou que já conheço, ou que não é propriamente interessante,
porque eu não ouço aqui na Rádio Frank Sinatra, não ouço Tony Bennett,
não ouço Count Basie, não ouço muito Michael Bublé, não ouço Steve
Wonder, não ouço os Beatles, não ouço, quer dizer ouço mais outras coisas
que não têm tanto interesse para mim. Era bom que substituíssem uma
destas coisas, por exemplo, por este disco que era um disco maravilhoso, é
uma obra de um português, foi gravado em Portugal, foi aqui que o dinheiro
das gravações, dos músicos, do trabalho, de toda a eletricidade gasta, foi
aqui em Portugal que ele ficou, foi aqui que ele foi gasto e foi aqui que ele
ficou. A música é uma indústria, a música é um dos ramos da cultura, e é
uma indústria, e é disto que estamos a falar. Não estamos a falar de mais
nada. (…) A nossa música portuguesa feita no século XX, já em pleno séc.
XXI é uma música que pode estar ao lado de qualquer música em qualquer
parte do mundo. É tão importante como a música americana que se faz
dentro de determinadas áreas daquela nação, é tão importante como isso.
Não perderiam tempo os americanos, não perdem tempo os espanhóis, que
estão aqui ao lado, de passar os seus melhores nomes, e os piores também
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no nosso critério, mas eles não perdem tempo nisto. Aquilo que se passa
aqui em relação à nossa antena, na antena de todos nós portugueses é uma
atitude com pouca linha de rumo, com pouco sentido no sentido de ser uma
coisa aprofundada, séria, que marginaliza sem querer, eu não digo que seja
intencional, mas que marginaliza muito da belíssima magnífica música que
se está a fazer, ainda se continua a fazer no nosso país.
Locução – Fernando Tordo.
[excerto música UHF]
Locução – A seleção musical do canal generalista da rádio pública é
atualmente orientada por uma playlist, uma lista de temas elaborada sob
orientação da direção de programas e que estabelece quais as músicas e
com que regularidade devem ser transmitidas pela Antena 1.
Locução – Apontada como um instrumento de trabalho importante para
garantir a diversidade da música tocada pela rádio pública, o sistema de
playlist é visto com alguma desconfiança por parte de muitos músicos e
intérpretes.
Locução – O que pensa disto o músico António Manuel Ribeiro, líder dos
UHF? A playlist é boa ou má para a divulgação de música na rádio?
[RM A. M. Ribeiro: “Eu acho que é muito redutora …. às ondas da rádio? (…)
Acho que a falta de divulgação … debaixo do braço pôr música.]

Eu acho que é muito redutora, eu vejo isso também do lado da indústria.
Sou músico, sou produtor, nós temos um selo discográfico e estamos
ligados à uma multinacional, neste caso a Sony, sei perfeitamente os
artistas que muitas vezes vão à Sony pedir para gravar discos, aliás para
lançarem discos, mas como é que é possível lançar discos se muitas vezes
o produto novo não tem capacidade de chegar às ondas da rádio? (…) Acho
que a falta de divulgação daquilo que se faz todos os dias, eu sei que há
coisas que não têm tanta qualidade, mas a definição de qualidade depende
de cada pessoa. A playlist parece-me que é assim um Index ao contrário,
permissivo, de permitir o que se pode tocar. Acho que é redutor sobretudo
para quem trabalha na rádio, acho que falta, quanto a mim, aquilo que será
a espontaneidade de tu agarrares, como antigamente o locutor entrava
com alguns discos debaixo do braço e ia pôr música. (…) A playlist neste
momento impede que haja uma produção mais continuada de música em
Portugal. Nunca se pensa nisso, mas é assim, a indústria musical, as
editoras precisam de uma janela, essa janela chama-se rádio e repara que
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nesse momento quem tem essa janela são as telenovelas, que há uns anos
todos nós pensávamos que era muito foleiro ter uma música numa banda
sonora, e nesse momento é um factor normal, aliás é um factor acrescido
para divulgar um novo disco. Deixamos de ter rádio para termos
telenovelas, não me parece que isso seja um trajeto muito correto. E
fazemos algo que lá fora não se faz, vamos aqui logo à vizinha Espanha que
a divulgação de música espanhola nem se põe, é número um, seja a rádio
oficial, sejam rádios particulares, privadas, é número um, primeiro a nossa
música, e depois vamos colocar alguma coisa que vem de fora. Cá muitas
vezes é ao contrário, há medo e vergonha.
Locução – António Manuel Ribeiro e a política de playlist em seguida pela
Antena 1.
[excerto de tema da Banda do Casaco]
Locução – Autor, compositor, intérprete, editor e produtor discográfico,
Nuno Rodrigues está ligado a alguns dos mais inovadores projectos
musicais portugueses dos últimos 40 anos.
Locução – Fez parte dos grupos Música Novarum e Banda do Casaco, e
escreveu canções para nomes como Lara Li, Gabriela Schaaf, Concha,
Doce ou Herman José.
Locução – Foi também responsável pela produção de discos de grupos
como os Petrus Castrus, Tantra, Almanaque, Trovante ou UHF, e de
intérpretes como Nuno da Câmara Pereira, António Variações ou Rui
Veloso.
Locução – Depois de dirigir as editoras independentes Transmédia e
Anónima, Nuno Rodrigues criou na década de 1990 a Companhia Nacional
de Música, que dirige.

NR (excerto de depoimento)
Locução – Nuno Rodrigues, sobre a prestação musical do serviço público.
Locução – licenciado em História pela Universidade de Lisboa, e doutorado
em Musicologia pela Universidade do Texas, Rui Vieira Nery é um dos mais
importantes musicólogos portugueses da atualidade.
Locução – Nascido e criado no meio da música, é um dos grandes
estudiosos do fado, mas também um profundo conhecedor da música
antiga.
101

Locução – Colaborador da Antena 2, Rui Vieira Nery tem ideias muito
concretas sobre qual deve ser o papel do serviço público na divulgação da
música.
[RM RVN – excerto de depoimento]
IB – A opinião de Rui Vieira Nery.
Locução – Em próximas emissões de Em Nome do Ouvinte, o Provedor
Mário Figueiredo vai continuar a ouvir opiniões de músicos, autores e
divulgadores sobre o papel da música na programação do serviço público
de rádio.
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16º. Programa
Programa – O Provedor, respondendo a críticas recebidas
dos Ouvintes, resolve dedicar este programa à forma com a
Comunicação Social, em geral, e o Serviço Público de
Radiodifusão, em particular, tratou a morte do Cor. Vítor Alves

Locução – O tema do programa de hoje não é o preparado e anunciado. Só
que a atualidade se sobrepõe ao planeado e certamente os ouvintes
compreendem as razões que justificam esta alteração.
Locução – Com efeito, a forma como a comunicação social em geral e a
Rádio Pública em particular, já que é isso que nos interessa, tratou a morte
do Coronel Vítor Alves, motivou a reações críticas de ouvintes.
Locução – Por isso, o Provedor decidiu consagra-lhe este programa, uma
vez que se trata dum episódio que pode servir como um bom exemplo de
uma situação que não pode ocorrer na rádio, e menos ainda na rádio
pública.
Locução – Foram diversas as vozes críticas com o tratamento noticioso
dado pela Antena 1 à morte do Coronel Vítor Alves, capitão de Abril falecido
a 9 de Janeiro após prolongada doença.
Locução – Vítor Alves foi o redator do primeiro comunicado do Movimento
das Forças Armadas, divulgado aos portugueses após o bom sucesso do
movimento de 25 de Abril de 1974, que pôs fim à ditadura que durante meio
século tomou conta do país.
[RM VÍTOR ALVES A LER O COMUNICADO
COMUNICADO ]
Provedor - Este som existe no arquivo da rádio pública. Mas não se ouviu
esta evocação por altura do desaparecimento do homem que deu corpo a
esta voz.
Por isso, decidi, para além da minha opinião que darei mais adiante, que
este programa também seria uma homenagem aquele cidadão ilustre.
Locução – Vítor Alves tinha 75 anos e era uma morte anunciada desde que
lhe fora diagnosticado um cancro. Nascido em Mafra, fez parte da
Comissão Coordenadora do MFA, pertenceu ao Conselho de Estado e ao
Conselho da Revolução, foi ministro sem pasta e da Educação em governos
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provisórios, teve um papel central na emancipação da sociedade
portuguesa.
Locução – Amigos e cidadãos anónimos destacam-lhe os traços de
carácter e a obra imaterial que legou ao país. No entanto, nos noticiários da
rádio pública, não teve o destaque que merecia.
Provedor – Mais um som histórico que decidi incluir neste programa. Tratase de uma entrevista, há pouco mais de um ano, em que Vítor Alves, esse
cidadão exemplar, com a generosidade que sempre o caracterizou, se
refere a dois companheiros então já desaparecidos: Melo Antunes e
Salgueiro Maia.
RM – ENTREVISTA V. ALVES
Este som histórico poderia ter sido aproveitado pela Informação e não o foi.
Trata-se de uma entrevista com pouco mais de um ano, feita em Dezembro
de 2009, pelo responsável pelo programa da manhã da Antena 2, Paulo
Alves Guerra, que de resto a utilizou na digna evocação que fez de Vítor
Alves no dia do seu funeral.
Uma entrevista onde o cansaço já é evidente, mas onde está bem nítida a
coerência de sempre, o desassombro, até na auto critica, e uma notável
lucidez. Lucidez até relativamente à partida que já sabia para breve
RM – ENTREVISTA V. ALVES
Há factores circunstanciais que podem, talvez, ser ligeiramente atenuantes
para o sucedido: a morte do capitão de Abril ocorreu no dia de abertura da
campanha eleitoral para as presidenciais. Para mais – e num também
revelador sintoma de que alguma coisa não está bem no universo da
Informação em Portugal – a notícia foi generalizadamente subestimada em
favor daquele que foi o acontecimento mediático desse fim-de-semana: a
morte em circunstâncias trágicas de um cidadão português em Nova
Iorque, uma história que quase se diria construída à medida de um certo
universo fútil que, infelizmente, domina parte significativa da comunicação
social, em Portugal e no mundo.
No dia da morte de Vítor Alves, o assunto mereceu destaque de abertura
apenas nos noticiários das 15 e das 16 horas. Às 17, o destaque foi para a
abertura da campanha eleitoral e o apelo de Cavaco para a reeleição à
primeira volta.
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[rm noticiários]
Vítor Alves foi já apenas o terceiro destaque, embora com uma declaração,
de Otelo Saraiva de Carvalho. Às 18, nova referência, em segundo lugar. E
no noticiário das 19, dominado pela notícia da queda de um avião das linhas
aéreas do Irão, houve lugar para o crime de Nova Iorque, mas não para o
capitão de Abril.
[rm noticiários]
O assunto voltou a ser notícia no dia seguinte, naturalmente. Mal fora que
não o tivesse sido. Mas faltou uma peça de fundo, um trabalho que
lembrasse aos ouvintes quem foi e o que fez Vítor Alves, por esta liberdade
que é a nossa. E que falta fez, digo eu da minha lavra, por exemplo na
Antena 3… é que os jovens ouvintes a que a sua programação se destina,
para além da apresentação descontraída e galhofeira, para além das
referências e das promoções à música nova e às notícias dos concertos,
estão, julgo, francamente carenciados de conhecer personagens
importantes da nossa história recente… Para mais quando se trata de
protagonistas que tornaram possível a liberdade. Liberdade, por ex.,
também para usar – e às vezes abusar - da irreverência que caracteriza a
apresentação naquele canal de Rádio, que também presta S.P….
De resto, a mesma liberdade que permite aos ouvintes indignaram-se e
protestar junto do Provedor.
O trabalho da redação da Antena 1 – é importante também realçá-lo – não
foi um trabalho indigno, longe disso. Muito pelo contrário, sobretudo se
comparado com o que aconteceu noutras estações, de rádio e sobretudo
de televisão, mas também em alguns jornais.
Digamos que… atingiu os mínimos – que no caso, e perante o resto da
realidade – são porventura, e infelizmente, os máximos…
Mas a rádio pública tem a obrigação (e mais do que isso, tem a capacidade,
técnica e humana) para fazer melhor.
É da natureza da rádio a obrigação de estar sobre a realidade, hora a hora.
E é da natureza da Comunicação em geral, e da Informação em particular,
saber prevenir situações como esta.
Mortes anunciadas, como há muito já o era, a do capitão de Abril Vítor
Alves, acontecem, infelizmente, com relativa frequência. Nas artes, nas
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letras, na política. As redações sabem disso, e tratam atempadamente das
matérias noticiosas que, na altura própria, hão-de vir a público.
Como parece evidente, não se passou assim com a Informação e a
Programação do S.P. de Rádio. E é de lamentar.
De lamentar, porque só assim se homenageiam e dignificam os cidadãos
que se destacaram de entre os seus iguais.
É isso que os ouvintes, esperam e exigem da sua rádio pública. E é por isso
que, quando assim não acontece, justamente protestam.
E é por isso que o Provedor, ao considerar a justeza dos seus protestos,
lhes dá voz, não se inibindo, como é sua obrigação de deixar também a sua
opinião.
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17º. Programa – O Provedor decide consagrar este programa ao
Prontuário Sonoro, já disponível na Internet para consulta dos
profissionais da RTP, SA. e cuja utilização entende deveria ser
estimulada (principalmente para os que têm acesso ao
microfone).

Locução – Uma das preocupações herdadas dos anteriores provedores é a
necessidade de um Livro de Estilo para os profissionais do S.P. de Rádio e
Televisão
Locução – Também se sabe que um dos instrumentos essenciais a esse
Livro de Estilo é o Prontuário Sonoro a que os anteriores Provedores
também se referiram durante os seus mandatos
Locução – A esse tema voltamos hoje consagrando-lhe o Em Nome do
Ouvinte de hoje.
Provedor - Apercebi-me, quase desde o início do meu mandato, que um dos
temas recorrentes nas queixas mais veementes dos ouvintes é a má
utilização da nossa língua, nomeadamente nas questões de fonética.
Os ouvintes ficam compreensivelmente incomodados quando ouvem um
locutor, ou jornalista, em plena emissão, pronunciar um nome
(eventualmente estrangeiro), mas também um plural, de determinada
forma, depararem depois com um repórter que o diz de forma diferente e,
eventualmente, poder surgir ainda um entrevistado que o pronuncia numa
terceira versão. Isto irrita e confunde quem escuta, ainda que possa
acontecer, note-se, que as três formas estejam todas elas correctas.
Daí que se considere que o S.P. tem a obrigação de criar uma regra, uma
norma, que procure uma uniformidade.
Daí que o estabelecimento de um Prontuário Sonoro fosse uma
necessidade, para além de se saber que constituiria uma ferramenta
essencial para o desejado Livro de Estilo para o S.P. de Rádio e Televisão.
Pois bem, o Prontuário Sonoro já existe, ainda que, como é óbvio, em
permanente evolução e crescimento.
Locução – O Prontuário Sonoro está disponível na intranet para os
profissionais da RTP – Rádio e Televisão de Portugal, e destina-se
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prioritariamente aos que têm acesso ao microfone e aos jornalistas, ainda
que também esteja disponível a todos os ouvintes e telespectadores na
página da RTP na Internet.
Locução – Vamos abri-lo ao acaso…
RM – (Acordo / Álcool / Alvoroço / Destroço / Líderes / Opus Dei / QuebraMar / Qui pró Quo / Zé dos Anzóis)
Locução – Há cerca de um ano e meio o anterior Provedor, Adelino Gomes
também dedicou um programa ao tema do Prontuário, que era então pouco
mais do que um Projeto.
Locução – Hoje, para nos darem esclarecimentos sobre o Prontuário
Sonoro o provedor Mário Figueiredo convidou para uma conversa o Diretor
do Centro de Formação Eduardo Oliveira e Silva e José Mário Costa,
jornalista, fundador do Ciberdúvidas, um defensor entusiasta deste
Prontuário.
RM – Entrevista
Locução – Eduardo Oliveira e Silva – Diretor do Centro de Formação da RTP
– Rádio e Televisão de Portugal
Locução – José Mário Costa – um dos responsáveis pelo Prontuário Sonoro
Locução – A responsabilidade que a empresa prestadora de S.P. de Rádio e
de Televisão tem relativamente às questões da língua, a utilização que os
profissionais fazem do Prontuário Sonoro, e a necessidade de se definir
quem dentro da empresa deve estabelecer “a Regra”, o Padrão Editorial,
leva-nos a um outro programa.
Locução – Assim, para uma conversa com o Provedor do Ouvinte sobre
este temas, Mário Figueiredo convidou Rui Pêgo, diretor de programas e
João Barreiros diretor de Informação.
Locução – Assim será na próxima semana

108

18º. Programa – O Provedor, dando continuidade ao programa
anterior, entrevista o diretor de Programas (Rui Pego) e o diretor
de Informação (João Barreiros) sobre o Prontuário Sonoro

Locução – Na semana passada ficámos a saber que o Prontuário Sonoro da
Rádio e Televisão de Portugal já é uma realidade e que se trata de um
instrumento precioso para o futuro e desejado Livro de Estilo do S.P. de
Rádio e Televisão
Locução – O Prontuário destina-se a normalizar internamente a pronúncia
de nomes estrangeiros, de pessoas e lugares, bem como um conjunto de
palavras portuguesas em que essa normalização se justifica.
Locução – Destina-se, por ex., a eliminar situações em que a mesma
palavra é pronunciada de forma substancialmente diferente por duas ou
mais pessoas, em especial durante os noticiários.
Locução – Depois de no anterior programa o Provedor Mário Figueiredo ter
conversado com o Diretor do Centro de Formação da RTP, Eduardo Oliveira
e Silva, e com José Mário Costa, jornalista, fundador do Ciberdúvidas e um
dos principais responsáveis do Prontuário Sonoro, voltamos hoje ao tema.

RM - Prontuário
Provedor – O Prontuário aí está para uso principal dos profissionais com
acesso ao microfone, ainda que disponível para todos os outros. Mas será
que o utilizam?
E quem deve motivar a sua utilização?
Por outro lado, se bem se recordam, os meus dois convidados referiram a
necessidade de alguém, dentro desta empresa prestadora de S.P., ser o
árbitro e estabelecer, uniformizar, a Regra, o Padrão, a Norma (que os
linguistas me perdoem a redundância…)
Pensei que só poderiam ser o Diretor de Programas, Rui Pêgo, o Diretor de
Informação, João Barreiros, ou ambos.
Daí que lhes tenha solicitado que nos dessem as suas opiniões
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RM – Entrevista Rui Pêgo
Locução
Locução – Rui Pêgo, Diretor de Programas da Antena 1, 2 e 3
Locução – Ficámos a saber que há ainda um caminho, que parece curto,
para percorrer
Locução – É tempo de ouvirmos o Diretor de Informação do S.P. de
Radiodifusão, João Barreiros
RM – Entrevista João Barreiros
Locução – João Barreiros, Diretor de Informação do S.P. de Radiodifusão.
Provedor - Portanto, nenhum dos Diretores, de Programas e de Informação
enjeita a responsabilidade de estabelecer a Norma. Ficámos também a
saber que tudo indicia que o Livro de Estilo seja uma realidade para breve.
Uma boa notícia neste início de ano…
A outra é que os programas de Rafael Correia Lugar ao Sul já estão a ser
retransmitidos na Antena 1. Mas, menos boa notícia é o horário a escolhido
para a transmissão: sábados 7H da manhã… A isto temos de voltar.
Locução – O Prontuário Sonoro está disponível na intranet para os
profissionais da RTP – Rádio e Televisão de Portugal, e destina-se
prioritariamente aos que têm acesso ao microfone e aos jornalistas, mas
também está disponível a todos os ouvintes e telespectadores na página da
RTP na Internet.
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19º. Programa – Mário Figueiredo volta nesta emissão à análise
da programação musical do serviço público de Rádio.

Locução – O Provedor do Ouvinte volta nesta emissão à análise da
programação musical do serviço público de rádio.
Locução – Em programas anteriores, o Provedor ouviu as opiniões de
alguns compositores e intérpretes sobre o modo como a música, e
especialmente a música portuguesa, é apresentada no canal generalista da
rádio pública.

(excertos curtos dos pgms. anteriores)
Locução – Amélia Muge, António Manuel Ribeiro e Fernando Tordo
apresentaram os seus pontos de vista sobre o modo como a rádio, em
particular a Antena 1, deve promover a divulgação da música portuguesa.
Locução – Hoje, o Provedor ouve a opinião autorizada de Rui Vieira Nery,
musicólogo, professor universitário e ele próprio um homem de rádio.
Locução – Nascido em Lisboa há 53 anos, Rui Vieira Nery é licenciado em
História pela Faculdade de Letras de Lisboa e doutorado em Musicologia
pela Universidade do Texas.
Durante 15 anos, foi professor no Departamento de Ciências Musicais da
Universidade Nova de Lisboa, e atualmente lecciona no Departamento de
Músicas da Universidade de Évora.
Locução – Entre 1992 e 2008, Rui Vieira Nery foi também Diretor-Adjunto do
Serviço de Música da Fundação Gulbenkian, funções que interrompeu
durante três anos para exercer o cargo de Secretário de Estado da Cultura
do primeiro governo de António Guterres.
Locução – Presentemente, Rui Vieira Nery dirige o Programa Gulbenkian
Educação para a Cultura e é investigador do Instituto de EtnomusicologiaCentro de Estudos de Música e Dança.
Locução – Como musicólogo, é autor de diversos estudos sobre a História
da Música Portuguesa, e tem desenvolvido intensa actividade como
divulgador, tanto através da Imprensa como da Rádio. Colabora
regularmente na Antena 2, onde foi autor, entre outros, dos programas
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“Sons Intemporais” e “Ressonâncias”, e actualmente do programa
Matrizes.
Locução – O Provedor do Ouvinte começou por questionar Rui Vieira Nery
sobre a atual política de divulgação de música portuguesa da Rádio
Pública, e em especial da Antena 1.

Ruy Vieira Nery
Locução – A opinião do musicólogo e divulgador Rui Vieira Nery.
Locução – O modo de seleção da música transmitida pela Antena 1, através
do recurso a uma lista de temas previamente selecionados, a chamada
playlist, é desde sempre uma das questões mais controversas, tanto para
os ouvintes, como para os profissionais da música.
Locução – Será que se justifica a existência de uma playlist numa estação
com as características da Antena 1?

RM – Rui Vieira Neri
Locução – Rui Vieira Nery e a playlist enquanto critério de escolha da
música transmitida pela Antena 1.
Locução – De acordo com a lei, a rádio pública está obrigada à transmissão
de música portuguesa, em quantidade que no canal generalista, não pode
«ser inferior a 60% da totalidade da música nele difundida».
Locução – Mesmo assim, há quem ache que o critério deveria ser ainda
mais exigente. Mas, o que pensa disto Rui Vieira Nery?
Locução – O Provedor do Ouvinte quis também saber o que pensa o
musicólogo Rui Vieira Nery das linhas gerais da programação da Antena 2,
a estação cultural da rádio pública:
RM – Rui Vieira Nery
Locução – Dedicada essencialmente à divulgação dos grandes clássicos, a
Antena 2 tem vindo progressivamente a abrir-se a outros géneros, como o
jazz e as músicas do mundo, o que nem sempre tem sido bem acolhido por
algumas faixas do auditório tradicional da estação cultural.
Locução – Sobre este assunto, Rui Vieira Nery tem uma opinião inequívoca:
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RM - Rui Vieira Nery e a programação musical da Antena 2.
AR – Antes de terminar, o Provedor do Ouvinte confrontou o entrevistado
desta semana com as três grandes linhas de orientação da actividade
radiofónica, tal como foram definidas pela primeira vez nos anos 30 do
século passado, pela BBC: formar, informar e entreter.
Locução – Será que as rádios em Portugal, e sobretudo a rádio pública, se
mantém fiéis a estes objectivos?
RM – com as opiniões de Rui Vieira Nery.
Locução – O papel da música na programação do serviço público de rádio
voltará a ser tema de conversa com o Provedor Mário Figueiredo em
futuras emissões de Em Nome do Ouvinte.
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20º. Programa – Com este Programa o Provedor concluí a
reflexão sobre o serviço público de rádio, através dos excertos
das entrevistas que realizou com os professores universitários
Paula Cordeiro, Luís Bonixe, Arons de Carvalho e Rogério
Santos .

Locução - Concluímos hoje a reflexão que os professores universitários
Paula Cordeiro, Arons de Carvalho, Luís Bonixe e Rogério Santos, nos
deixaram sobre o S.P. de radiodifusão.
Locução - Relembramos excertos do que nos disseram nos dois programas
anteriores
RM (Arons de Carvalho)
RM – (Luís Bonixe)
RM – (Paula Cordeiro)
RM (Rogério Santos)
Locução - Hoje, Arons de Carvalho, professor universitário, 61 anos, e há
quase 40 ligado à comunicação, primeiro enquanto jornalista e depois
como Secretário de Estado da Comunicação Social, fala-nos dos meios de
controlo que diferenciam o S.P. das demais estações privadas
RM (Arons) – O S.P. tem um escrutínio que não tem nenhum outro
operador…. O que lhe confere uma dupla responsabilidade”
Locução - E, sabendo-o ouvinte atento de rádio, o provedor Mário
Figueiredo, quis conhecer a opinião do Prof. Arons de Carvalho
relativamente à rádio de S.P. que ouve:
RM – (Arons) (mas) … “a Antena 1 obviamente que satisfaz bem as minhas
expectativas…. Uma contribuição para o audiovisual”
Locução - O Prof. da Universidade Católica Rogério Santos é autor de
diversas obras no campo da comunicação, nomeadamente sobre as Vozes
da Rádio. Depois de se dizer, ainda hoje, um ouvinte interessado da rádio,
Mário Figueiredo quis também conhecer a sua opinião crítica relativamente
ao que ouve nos canais de S.P.
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RM – (R. Santos) – “Eu não ouço todas as estações de rádio de igual modo…
(corta MF) …. A Antena 2 porque se aprende muito, é muito pedagógica”
Locução - Estando em discussão em fóruns diversos o que poderá ser o
futuro da rádio, da rádio em geral que não só a de S.P., quando já hoje os
ouvintes, principalmente os mais jovens, partilham diretamente opiniões
com os realizadores e apresentadores dos programas, através das redes
sociais; e sabendo-se que a escuta de programas de rádio na internet,
ainda que hoje seja residual, tem tendência para ir sempre aumentado,
importava saber dos nossos convidados o que consideram que poderá ser
o futuro da rádio
RM (Luis Bonixe)
Locução - Luís Bonixe, licenciado e doutorado
Comunicação e professor na Univ. de Évora

em

Ciências

da

Locução - A Profª. Paula Cordeiro associa um trabalho académico sobre os
media online com o futuro da rádio de S.P. e o exemplo a BBC
RM (Paula Cordeiro)
IB - Paula Cordeiro, doutorada em Comunicação e autora de várias obras
sobre o media rádio
Locução - Ainda o futuro da rádio na opinião do Prof. Rogério Santos
RM (Rogério Santos)
Locução - Concluímos com o Prof. Arons de Carvalho e sua reflexão sobre o
futuro da rádio e as obrigações específicas do S.P:
RM (Arons de Carvalho)
Locução - O provedor agradece a disponibilidade dos Profs, Ana Paula
Cordeiro, Arons de Carvalho, Luís Bonixe e Rogério Santos e os contributos
que nos trouxeram para a sempre necessária reflexão sobre o que é o S.P.
de rádio e os novos desafios que o futuro lhe trará.
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21º. Programa – Mário Figueiredo decide compartilhar com os
Ouvintes preocupações relativamente à própria eficácia do seu
programa, o Em Nome do Ouvinte.

Locução – De acordo com a Lei que instituiu os Provedores da Rádio e da
Televisão Públicas, faz parte das obrigações dos provedores do
telespectador e do ouvinte «assegurar a edição de um programa semanal
sobre matérias da sua competência, com uma duração mínima de quinze
minutos, a transmitir em horário adequado».
Locução – Esta disposição legal destina-se a dotar os provedores de um
meio eficaz de contacto com os ouvintes e os telespectadores da Rádio e
Televisão de Portugal. Neste aspecto, Portugal é porventura dos países
onde a ação dos provedores do serviço público foi mais valorizada pelo
legislador, o que naturalmente deve ser merecedor de aplauso.
Locução – No entanto, e no que à Rádio em particular diz respeito, a
formulação da Lei não contribui de modo pleno para a «optimização dos
objetivos legais», como já tinha referido o anterior Provedor do Ouvinte.
Locução – Estes objetivos passam, essencialmente, por «proporcionar, de
forma adequada, ao maior número de cidadãos, a escuta regular de um
programa em que o provedor dê voz aos ouvintes e emita as suas reflexões
sobre o modo como o serviço público de radiodifusão está a ser cumprido
pela empresa concessionária e respectivos funcionários».
Locução – Ora a exigência legal de transmissão de um programa semanal
de pelo menos 15 minutos de duração em cada uma das sete estações da
RDP resulta em que o programa não pode ser apresentado nas horas de
maior audiência, nomeadamente durante a manhã, por compreensível
incompatibilidade com a dinâmica radiofónica própria desses períodos.
Locução – Para obviar a este problema, o anterior Provedor, Adelino
Gomes, no seu Relatório final, e também o actual, na sua primeira audição
perante o plenário do Conselho de Opinião, sugeriram que esta disposição
legal contemplasse a substituição da obrigatoriedade de um programa de
15 minutos, por um formato mais flexível, que permitisse intervenções do
Provedor em diálogo, e eventualmente em directo, com o
pivot/animador/apresentador de períodos horários determinados, de forma
diferenciada em cada um dos canais, e em função dos temas a abordar.
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Locução – Seria um formato mais adequado e que se adaptaria também às
características e exigências dos públicos e períodos horários de cada
estação.
Propunha-se que tivesse durações naturalmente mais breves que os 15’
consignados na lei, durações que seriam adequadas ao tema, ao horário e
à grelha de programas do canal.
Propunha também o atual Provedor Mário Figueiredo a realização de um
outro programa mensal, a transmitir no canal generalista, a Antena 1, com
um tratamento radiofónico que fosse a súmula das intervenções semanais
nos outros canais de S.P.
Locução – Infelizmente, estas propostas ainda não tiveram acolhimento por
parte dos responsáveis políticos. E a nova Lei da Rádio também não prevê
qualquer alteração nesta área. Ainda assim, o Provedor Mário Figueiredo
entende que se trata de uma proposta de que vale a pena não desistir.
Locução – Aqui ficam alguns exemplos de temas bem específicos de canais
de S.P., com interesse para os ‘seus públicos’ e que, por força da
legislação atual, foram abordados em todos os outros canais
RM (excertos dos programas 69 e 70 dos anteriores Provedores)
Locução – Dois programas com questões especificas e, portanto,
perfeitamente direcionados para os ouvintes da RDP África e RDP
Internacional.
Locução – Mas outros exemplos poderiam ser dados…
RM – (idem programa 24)
(DIFICULDADES IMPEDIRAM A UTILIZAÇÃO DOS SONS SELECIONADOS)
Provedor – Aqui deixei 2 exemplos de programas do meu antecessor
Adelino Gomes, com questões especificas e, portanto, perfeitamente
direcionados para públicos-alvo determinados.
Mas, para não trazer aqui exemplos de programas mono temáticos que,
entretanto, também realizei, podemos ainda recuar mais e lembrar
programas do primeiro Provedor J.N. Martins
À semelhança do meu antecessor, também creio que todos – o provedor, os
ouvintes e a própria Rádio – todos ficariam a ganhar com um novo formato
mais flexível e que permitisse uma intervenção mais directa e mais imediata
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do provedor junto dos profissionais e dos espaços de programação que
fossem alvo de reclamações de ouvintes.
Aqui deixei exemplos de programas com temas específicos, como as mais
das vezes acontece, que seriam muito valorizados se abordados de forma
diferenciada nos respectivos canais.
Com efeito, interessa muito pouco ao ouvinte da Antena 2 ouvir reflexões
sobre o Desporto que passa na Antena 1, ou a inclusão, ou não, nas play
lists de música dita ‘pimba’, da mesma forma que tem um interesse relativo
para os ouvintes da Antena 1 conhecer o funcionamento e as queixas dos
ouvintes da RDP Madeira ou da RDP Internacional.
E, tal como Adelino Gomes, também acredito que a eventual dispersão das
intervenções do provedor, ou qualquer situação de conflitualidade que
pudesse gerar-se entre o provedor e os directores de programas tenderia a
resolver-se através do sentido de equilíbrio e de responsabilidade de todos
os envolvidos.
A realidade, porém, é diferente. E foi por isso que decidi esta reflexão com
os meus ouvintes.
Locução – O Provedor Mário Figueiredo propõe-se, no próximo programa,
continuar este tema, o da eficácia do seu principal meio de contacto com os
ouvintes, e de alargar esta reflexão aos diferentes modos como é encarada
a missão do Provedor.
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Anexo II
Transcrição integral da Entrevista: de
Mário Figueiredo com os anteriores Provedores
Adelino Gomes e José Nuno Martins.

Mário Figueiredo (MF) – Em nome do ouvinte e em meu nome pessoal, quero agradecer a
vossa disponibilidade para esta conversa. Com José Nuno Martins, o histórico provedor, o
primeiro provedor da rádio, e o Adelino Gomes a quem, eu de resto já o disse publicamente
que me honra suceder.
Propunha-vos que começassem por tentar apelar às vossas memórias. As do José Nuno já
têm dois anos, as do Adelino são mais recentes.
O que é que foi mais gratificante nos dois anos de mandato de cada um?
José Nuno Martins (JNM) - Gratificante foi começar do zero, foi ajudarmo-nos, os
profissionais que integravam o gabinete, montar o gabinete, fazer um orçamento, predefinir
uma estrutura, que mais ou menos foi depois posta, aqueles primeiros três meses de
trabalho nos bastidores, um trabalho surdo, que não se ouviu, foram exaltantes porque não
tínhamos certezas, o Prof. Paquete de Oliveira e eu próprio tínhamos dúvidas,
metodológicas até, também, mas foi exaltante, isso foi um trabalho extraordinário. Depois
foi a adesão do público à ideia, as pessoas parece que estavam à espera de ter a
oportunidade de se manifestar, estavam descontentes com o facto de haver muitos
profissionais que não respondiam às suas mensagens, e encontrou ali uma via de saída, foi
impressionante a adesão de início, aconteceu depois de pouco em pouco. Mas de facto os
primeiros tempos foram exaltantes, absolutamente deslumbrantes até, foi um
desconhecimento que eu próprio tinha em relação à natureza das questões, e havia
inquietações, mas também o lado organizativo, de todo suporte pelo sistema.
Adelino Gomes (AG) – No meu caso, talvez até pelo histórico da nossa geração que
começou na profissão ainda antes do 25 de Abril, portanto conheceu a censura e etc. O que
foi mais interessante para mim foi estar a exercer uma função em cujo exercício não
dependia de nenhum constrangimento para além dos naturais, operacionais, etc, mas
nenhum constrangimento superior, isto é, o poder ser Provedor de uma rádio pública,
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sabendo que tinha toda independência institucional, e portanto se eu falhasse o falhanço era
meu, portanto não podia estar a dizer, é um desafio muito interessante, não podia estar a
dizer que foi a administração que andou a interferir, foi o director, porque não sei quê.
Realmente o Provedor na arquitectura institucional, e legal que existe em Portugal, que
nasceu na Assembleia da República, o Provedor estar entregue a si próprio. Por isso é
muito importante porque eu poucos dias antes de ser substituído o José Nuno Martins tinha
lido uma das crónicas do Provedor do Washington Post em que ele fazia o elogio do cargo,
mas depois dizia, e só o Provedor do Washington Post e provavelmente também do New
York Times é que podem dizer que são verdadeiramente independentes, o resto não é assim.
E eu pensei assim, não o Provedor da RDP também é independente, e portanto tem também
essa enorme responsabilidade, e para mim esse foi o grande desafio, que foi um desafio
também, vou repetir a palavra que o José Nuno aqui utilizou, foi exaltante nesse sentido.
MF – Eu quase que me atrevia a perguntar-vos pelo outro lado da medalha… Mas o que o
Adelino já disse provavelmente serve para o melhor e o pior…
AG – Não, não. Foi para o melhor, o resto é o desafio, não chamo isso pior, quer dizer o
facto é assim, é eu saber que desse ponto de vista eu tenho que, eu não posso inventar
quaisquer álibis, e portanto, eu tenho que ser responsável perante os ouvintes que querem
respostas às questões que levantam perante os profissionais, querem ser tratados também
com isenção, e perante mim próprio e minha profissão, e os valores que eu defendo nesta
profissão, e perante também, obviamente a lei e o mandato que recebi.
MF – E uma eventual má memória?
AG – Eu acho que a RTP não tem suficientes condições técnicas para responder às
necessidades desta função, são coisas simples, não vale à pena estar aqui a trazê-las, aliás já
as levantei nos meus dois relatórios, e para os ouvintes podem ser um pouco cabalístico,
mas na verdade esses quinze minutos que o Provedor é obrigado a fazer todas as semanas,
são quinze minutos que têm por trás trabalho, um trabalho de estúdio, um trabalho de
recolha, de informação e etc, que não há maneira de resolver esse problema com a
qualidade superior que eu acho que deve ter do ponto de vista técnico e etc, um trabalho
destes, que dizer para além de outras obrigações o provedor deve fazer um programa, que
seja um programa bem feito, quer dizer que seja exemplar. E eu muitas vezes senti que para
além das minhas insuficiências, a outra questão, são duas questões, esta é uma questão que
tem a ver com a empresa, não foi que os funcionários da empresa, o responsável da
empresa não me dessem as condições que eles tinham, eu acho é que eles deviam ter mais,
mas a outra questão, é uma questão que tem a ver com a Assembleia da República, tenho
muita pena, e porque isso repercute apesar de tudo o programa não sai tão bem, mas sai
minimamente como é evidente, mas penso que há consequências negativas para o produto
final, para o contacto do Provedor com os ouvintes, pelo facto de a Assembleia da
República que soube realmente fazer uma arquitectura legal, que garante essa
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independência, criou uma obrigação de fazer um programa no mínimo de quinze minutos,
com certas circunstâncias que faz com que não se possa inventar outras formas de nos
aproximarmos dos ouvintes. Radiofonicamente esta empresa tem várias estações, o que
significa que tem vários públicos-alvo, o que significa que é o bê-á-bá desta profissão, que
nós para nos dirigirmos a cada um dos públicos devemos falar uma linguagem diferente,
quer dizer devemos nos aproximar deles, quer dizer os problemas dos ouvintes da RDP
África não são necessariamente, nalguns casos são, mas há problemas específicos, e alguns
ouvintes às vezes queixavam-se, ouvintes da Antena 2: “O que é que eu quero ouvir falar
da playlist durante num sei quanto tempo” ou “o que eu quero ouvir a falar de futebol
durante não sei quanto tempo”. Portanto embora eu defenda, e defendi isso até
publicamente que devemos ser solidários nessas questões, porque um ouvinte não é só
ouvinte, tirando pequenos casos, nós somos cada vez mais, as audiências são fragmentadas
porque nós também cada vez mais fazemos zapping e o homem é plural e ouve tanto
futebol como ouve uma transmissão em directo de um concerto, e portanto nessa medida os
ouvintes são ouvintes de várias estações, eu falo por mim e falo pelo José Nuno, por ti e por
muitos ouvintes que me estão agora a ouvir, de qualquer maneira a abordagem destas
questões ganhava mais em ser feita especificamente a cada auditório, e por outro lado não
com esta roupagem, um pouco apesar de tudo, por mais que a gente tente sempre solene,
que é um programa de quinze minutos, com montagem, com locutores, etc. E podia ser em
directo em conversa, ora bem, mas a conversa não pode ser quinze minutos, e por outro
lado era muito bom que esse programa que estão agora a ouvir, não sei em que horas, mas
provavelmente num horário semelhante àquele em que eu me dirigi e o José Nuno se
dirigiu, ganhava muito se pudesse ser, se pudesse ter abordagens por exemplo às 09h22,
09h23 ou às 08h00 da amanhã, na Antena 1, e num outro horário que fosse prime time
noutra estação. E essa flexibilidade radiofónica não é possível por razões, até se quiseres,
por razões institucionais, por razões legais.
MF – Portanto o Legislador foi benevolente, quis dar quinze minutos, mas pouco eficaz
relativamente àquilo que é o discurso radiofónico. José Nuno, o que te desagradou mais? Lá
vão dois anos depois do teu mandato, mas há aqui uma coincidência, qualquer um dos dois
o poderia ter feito, que era uma prorrogação de mandato. Ficaram-se pelos dois anos, isso
significa que alguma coisa não terá corrido tão bem, ou não ou simplesmente vontade de
continuar?
Mas, concretamente, José Nuno queria saber o que é que te desagradou mais no exercício
desta função?
JNM – Vamos lá ver, colocas-me numa posição um bocadinho difícil porque eu estou hoje
sujeito ao mesmo escrutínio que é exigido a qualquer profissional, visto que após um
período de nojo, tivemos aliás ensejo de falar sobre isso, o Adelino Gomes e eu, resolvi
aceitar o convite de voltar a fazer rádio no serviço público. Portanto eu tenho alguma
dificuldade em estar a recuperar memórias de momentos de tensão, que foram muito duros
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nalguns momentos de risco mesmo, em termos dos afectos, nós nos ligamos, somos amigos
uns dos outros aqui dentro, e houve momentos de tensão muito violenta, tensão até
institucional, fui contemporâneo de duas administrações, e a primeira administração foi
muito, deve-lhe ser feito essa homenagem por que ela, concordando ou não com a
existência do Provedor do Ouvinte, ela teve a grandeza de criar condições para que tudo
corresse da forma melhor; condições institucionais que já se referiu o Adelino e que nos
permitiram, e ele e a mim, falo por mim, essa missão dificílima que é de questionar, de
pensar, de nos dobrar sobre nós próprios, sobre a nossa profissão e de alguma maneira de
atender a tudo que é contraditório nela. Muitas vezes estamos muito sozinhos, vamos
embora apoiados por amigos, por grandes profissionais e também com, no meu caso,
beneficiando da experiência secular do Prof. Paquete Oliveira que tão generosamente me
ajudou com a sua capacidade teórica e também raciocínio, é um homem que pensa bem, e
portanto foi muito conveniente ter um colega como ele, também trocamos muitas vezes
impressões acerca do trabalho dele e das questões que se levantavam. Mas para não me
alongar muito queria dizer que tenho dificuldade, houve momentos de muita tensão,
sobretudo com aqueles que se relacionavam com casos muito concretos, em que os ouvintes
se sentiam muitas vezes ofendidos. Lembro-me um episódio que dá um pouco ideia disso, e
só refiro esse. Foi um longo período que houve obras difíceis, obras de construção civil
muito difíceis aqui no edifício, o edifício enfim apresentava soluções que de um momento
para outro se revelaram de difícil manutenção e teve que ter obras, quando há obras de
construção civil há ruídos, e as emissões da rádio trabalhavam com batidas, com brocas,
com pneumáticas, com martelos, fosse o que fosse, e os ouvintes, mesmo os ouvintes de
rádios mais libertas de questões estéticas, como é o caso da Antena 3 por exemplo, ou RDP
África, queixavam-se das marteladas. Só isso gerou uma tensão tal que deu aliás páginas de
jornal na altura o Provedor era, se calhar culpa minha, mas era tema de jornais, quando
havia qualquer coisa os jornais viam, descobriam qualquer coisa, e aquilo saltou para
páginas de jornais e aquilo amplificou mais aquilo que devia ser tratado no sossego e levou
uma crispação minha também, hoje que conheço que não foi fácil de gerir para mim
mesmo, mas fui ali sujeito a momentos de indelicadeza até que não são justos, e que não
tem que coibir e condicionar uma pessoa que desempenha as funções que andei a
desempenhar.
MF – Vamos então falar de serviço público. Tenho a certeza que todos o defendemos.
Portanto, partindo desse pressuposto, e agora independentemente do cargo de Provedor, ou
se calhar como consequência dele, das vossas reflexões passadas, pergunto-vos o que é que
falta a RDP serviço público de radiodifusão para que tenha, e ainda sem particularizarmos a
questão dos canais, mas para que toda ela tenha um serviço público de excelência como tu
dizias no teu último relatório Adelino, e todos nós achamos que deve ter?
AG – Acho que falta ser excelente. Eu gostava de fazer uma pequeníssima introdução que é
o seguinte, e para esclarecer, eu penso que o serviço público é toda a rádio e toda televisão
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tem uma obrigação de serviço público, eu olho para qualquer emissão radiofónica ou
televisiva, e também para qualquer jornal como uma componente do serviço público e que
eu enquanto cidadão tenho direito. Isso estabelece assim uma espécie de mínimos que têm
que ser atingidos por todos. E por isso mesmo quando esse serviço público, ainda por cima
a é contratualizado com o Estado, o que significa com os cidadãos, quem o produz tem a
obrigação de estar acima da qualidade de todos os outros. E mais tem obrigação de dar um
conjunto de outros serviços que estão contratualizado, não é? E que não podem ser
condicionados por outras considerações, sejam elas qual for, de audiências, sei que não há
serviço público, por mais excelente que seja, o serviço público pode ser excelente, mas se
não tiver público, se não tiver telespectador não serve de nada, e então fica caríssimo e é
inútil, mas na verdade esse é que é o grande desafio, é cumprir-se aquilo que está
contratualizado. Fazer um serviço público com grande qualidade, com preocupações
diferentes daquelas que é simplesmente comunicar, mas de uma forma que seja excelente,
de uma forma que seja agradável, da melhor forma possível, quer dizer que eu acho que a
Antena 1, a Antena 2, a RDP África, a RDP Internacional, todas as estações têm a
obrigação de minuto a minuto não cometer erros de português, de cada momento, cada
formato, como agora gostam de dizer, cada programa, cada notícia, cada informação deixe
sempre um rasto de agradabilidade, e portanto têm que ser eficaz no plano da comunicação,
e têm que ser, como é que hei de dizer, e têm que ser correcta no plano das regras da língua
portuguesa, e cumprir todas as regras da comunicação. Quer dizer portanto que é um
serviço que nunca atingirá esse ideal para o qual, no entanto, deve tender. O serviço público
é uma coisa que eu acho que deve ser a preocupação de cada momento, de cada um dos
funcionários da rádio pública.
MF – José Nuno Martins.
JNM – A rádio não depende só de si própria, nem depende só da relação que estabelece
com os ouvintes, um serviço público de rádio como este, eu genericamente estou de acordo
com o que diz o Adelino, evidentemente que há mínimos olímpicos que são exigíveis pelo
cidadão comum, pelo ouvinte, pelo leitor, pelo telespectador relativamente a qualquer órgão
de natureza privada ou pública que exerça esse fascinante mister da comunicação, mas no
que diz respeito à rádio pública ela depende sobretudo do contexto, avizinham-se aí tempos
duros, não sei aliás como é que são compatíveis com a evolução da própria sociedade
portuguesa, aqueles em que se fala que isso tem que ir tudo de raso para a iniciativa privada
e tal, face a essa medida que ficará por resolver por mais tempo, eu creio que o próprio
poder atual político continua a desprezar a rádio com todas as letras, veja o que está a
acontecer com aquela espécie de revisão apressada da lei da rádio, foi posta por alguém que
não sabe o que está a fazer, do actual governo, para a apreciação da Assembleia da
República. A lei da rádio é uma lei que está gasta, no contrato de concessão então, esse não
existe, é um disparate, morto, há muito tempo que precisa obviamente ser reanalisado,
reexaminado, refeito ao início, recolocando as missões do serviço público, e são muitas e
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não apenas uma, de rádio nos devidos termos que em que ele merece estar. Tudo é um ato
de comunicação diário que é tão consumido como a própria televisão, as pessoas esquecemse disso, a soma dos ouvintes da manhã e da tarde das rádios portuguesas, não apenas do
serviço público evidentemente, correspondem mais ou menos, com muito pouca diferença,
a soma que assistem os três telejornais da televisão. Os políticos não têm a noção disto,
julgam que palavras as levam o vento e não atribuem à rádio toda a importância que ela
tem. Ela é mais insinuante, eu não vou desenvolver aqui este aspecto, tenho ideias muito
próprias acerca disso. O que não se pode, nenhum governo, ainda por cima, nenhum
governo de nenhum país pode desprezar tanto como o atual governo está a desprezar a
rádio pública em particular. E aquilo que diz nesta insuficiente lei, ou projeto, ou proposta
de lei que apresenta para discussão e votação na Assembleia da República é bem o reflexo
daquilo que eu quero dizer. Deixo aqui um apelo a que o próprio Provedor batalhe por isso,
nós somos filhos das circunstâncias, e se não procuramos alterar as circunstâncias em que
nos movemos, muito dificilmente conseguimos pôr de pé uma ideia que não pode ser
apenas jornalística, informativa, tem que ser também estética, tem que ser de
funcionalidades daquilo que servimos e que nos propomos profissionalmente como missão
estabelecida para cada um de nós e para um conjunto de profissionais que aqui merecem
outras condições de trabalho, e outro olhar dos poderes instituídos.
MF – Não queria insistir muito mais, mas gostava ainda, e tendo em conta aquilo que
ambos disseram, e sendo óbvio a prestação de um serviço público, na RDP África e a RDP
Internacional, se calhar é menos óbvio, o serviço público que a Antena 1 presta. Gostava
também de saber a vossa opinião relativamente ao S.P. prestado pela Antena 2 e pela a
Antena 3. São necessidades de um serviço público de radiodifusão? Adelino Gomes.
AG – Começo pela Antena 3, eu herdei, quando vim para esta função trazia entre outros
elementos de ponderação as posições muito claras do José Nuno Martins, sem dúvidas
nenhumas em relação à Antena 3, e que é de uma enorme exigência e de uma enorme
crítica. E ele dedicou-me um conjunto de programas a esse tema, e eu achei que não devia
fazer mais, até porque ele já tinha dito tudo, e tinha dito de uma forma que eu não tinha
capacidade sequer para lhe corresponder, nem conhecimento. Mas no final do meu
mandato, até a proporção de alguns ouvintes, e etc., que começaram a fazer críticas, eu
comecei a ter outra atenção à Antena 3. E no último programa que eu fiz no meu mandato
falei na Antena 3. Dediquei-lhe um minuto, mas esse minuto para mim foi muito
importante, até porque foi, digamos, impelido, serviu-me de ilustração um acontecimento
daqueles dias, tinha sido a morte do José Saramago. E eu na verdade vi como é que todos
os canais trataram o assunto, e fiquei verdadeiramente chocado com a maneira como a
Antena 3 não tratou o assunto, ignorou o assunto. Isso serviu-me para voltar a questão da
filosofia de uma estação. Estações existem para alguma coisa, aquela claramente quando foi
criada a Antena 3 fiz parte do grupo das pessoas, e até me pareceu que a Antena 3 estava a
ser mais criadas por razões de encontrar audiências, do que claramente por uma
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necessidade imediata, muito embora esteja de acordo, e evidentemente a juventude é uma
competente essencial na opinião pública portuguesa, e portanto não vejo inconveniente
nenhum, antes pelo contrário, que exista uma estação para eles, mas a filosofia que estava
por trás acabou por ser puro prevalecer, uma filosofia que entende que a vida é a música, e
sobretudo música do mundo pop rock e dessas coisas, e a brincadeira. Brincadeira, são
umas anedotas e tal. Também faz parte um pouco o sexo, e acabou, a vida até aos 20 anos,
até aos 25 anos, vá lá. Embora a gente saiba quem faz a Antena 3 tem mais que isso,
embora isso não quer dizer nada. Na verdade portanto a questão é esta, eu acho que é um
enorme erro partirmos do princípio, sobretudo numa rádio de serviço público, se o que a
gente pensa é que ser jovem é estar a brincar é estarmos a passar uma mensagem errada,
porque é brincar e pensar, e refletir, e estudar, e portanto fiquei preocupado com isso, com a
Antena 3. Quanto a Antena 2 faz parte do património da rádio em Portugal. A Antena 2 é
esse outro olhar que diz assim, tudo bem a vida é tudo isso e mais a cultura, mesmo no
sentido árduo, mesmo no sentido mais duro do termo, também são concertos, também é
reflexão profunda, também pode e deve ser a filosofia das artes plásticas, tudo isso, embora
eu aí pense, e às vezes não estava de acordo com alguns ouvintes que me escreviam
dizendo, “ai, que saudades da Emissora Nacional 2”, e eu lembrava-me da Emissora
Nacional 2 que eu tinha ouvido e que eu pensava que tinha coisas muito interessantes, mas
que não era propriamente para mim um exemplo do que deve ser uma estação de rádio de
cultura, porque chegávamos um pouco, como é que hei de dizer para não ser duro, eu ia
dizer fossilizado, não é um termo correcto, mas parecia demasiada institucional. E a vida
hoje faz parte, lá estamos outra vez na fragmentação, porque é que não hei de ouvir falar de
futebol na Antena 2, porque é que não hei de ter outros programas, outras coisas, e portanto
por isso eu tenha defendido uns estados gerais para a Antena 2, quer dizer, é o tempo de
talvez, isto é tão sério, uma rádio de serviço público, e cada um de nós, estamos aqui três
que exerceram esta função, por mais excelentes que pudéssemos ser, provavelmente não
éramos capazes de construir ao menos uma estação que cumprisse todos esses deveres de
uma forma que fosse ao mesmo tempo agradável e interessante para todos. Então uma das
maiores riquezas, e vou-me calar, uma das maiores riquezas do tempo que nós vivemos
hoje é que as audiências participam nas coisas, estados gerais para mim, um sítio onde
pudéssemos pôr a pensar os portugueses que se interessam por estas coisas, porque de
certeza que vinham contributos excelentes, algumas coisas que nós os profissionais não nos
tínhamos lembrado e que certamente iriam tornar a Antena 2 uma melhor estação.
MF – José Nuno.
JNM – Relativamente à Antena 3 são realmente conhecidas as posições que assumi, hoje
mitigadas pela natural contenção corporativa, acredito que seja solidária com colegas que
trabalham, como eu, nesses corredores, nesses estúdios com quem me cruzo, com quem
trabalho efetivamente, estou a produzir trabalho no ar na Antena 1, feito com vozes da
Antena 3 também, e portanto tenho alguma contenção. Há no entanto uma coisa que eu
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quero deixar de dizer, se tiver que ser diabolizado, já o fui certamente em muitas
circunstâncias da minha vida, que o seja, mas também vale dizer o seguinte, eu não inventei
nada daquilo que disse, partia de princípios e de pressupostos que são aqueles que me
chegavam das centenas e centenas de mensagens que recebia dos ouvintes. Dir-se-á que a
interpretação pode corrigir, pode acentuar, pode mitigar conceitos que ali vêm expressos
num conjunto das mensagens, a verdade é esta, se não houvesse ouvintes a queixarem-se os
problemas, esse e outros que foram aduzidos aqui enquanto fui Provedor, não tinham tido
existência. Posto isto e creio ter sido claro relativamente a este mix de sentimentos que
tenho em relação, naturalmente como profissional de rádio, à Antena 3 hoje, não estou
felizmente mais na posição em que tu Mário Figueiredo, vai felizmente estar, digo
felizmente para empresa felizmente, para os profissionais, mas felizmente sobretudo para
os ouvintes tens um perfil exato daquilo que se espera como base de trabalho, interpretativa
também pelas tuas capacidades teóricas, do teu talento académico também, para
desempenhar essas funções e fico feliz de estar agora sujeito ao teu próprio escrutínio, e
sempre ao dos ouvintes, digo isto com alguma emoção porque ver um profissional colega a
desempenhar essas funções, ele merece a nossa própria aferição, e gostava muito que
pudesses arranjar esses segundos para emitir isso que eu disse, é meu pedido porque acho
que isto é muito sentido da minha parte, digo com alguma emoção até. Relativamente à
Antena 2, bem eu fico feliz por aquilo que aconteceu à Antena 2 é que passo a pretensão,
mas alguma crispação dos meus colegas da Antena 2 enquanto fui Provedor relativamente à
ideias que desprendi e que mais uma vez resultavam da minha interpretação acerca das
questões que os ouvintes levantavam, uma vez abandonado o cargo, até com mais
disponibilidade e menos inquietação, o ouvir como ouvinte da Antena 2, e é uma estação do
meu coração há muitos anos, eu sinto que a Antena 2 mudou muito, isso deve-se aos
ouvintes evidentemente, muito mais do que ao Provedor, a Antena 2 mudou e muito.
Interpretações sobretudo estéticas, se há estação em que a preocupação da forma é
absolutamente essencial, e a forma no caso da rádio é uma coisa muito pouco abstracta, são
conceitos muito concretos do que é o uso do silêncio, o uso da metáfora, o uso da voz, o
uso da música, o uso do disco, o uso do som gravado, o uso do
Som estereofónico, que ele encarna durante um tempo imenso. Se há estação em que estas
questões têm que prevalecer permanentemente no conceito dos produtores da rádio, é a
Antena 2, e a Antena 2 felizmente mudou muito desde essa altura.
MF - Por impossível que te possa parecer Adelino, queria falar de informação associada a
um pouco isto que disse o José Nuno, falou, da forma e da estética. Que opinião levas da
informação do serviço público de radiodifusão? Digo isto porque queria depois diferenciar
da programação e tu, por razões que todos conhecemos, estás muito mais ligado à
informação, ainda que por necessidade do exercício da função, tivesses tido necessidade de
olhar para ambas. Mas é da informação que te peço para falares agora.
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AG – Eu também diria uma coisa parecida com aquilo que o José Nuno disse, mas não
desde que não somos Provedores, mas lá mais para trás, quer dizer muitas vezes alguns
ouvintes, outros amigos, pessoas que encontro ocasionalmente que me falam dos tempos
em que nós fazíamos jornalismo, nós estou eu a dizer a nossa geração, jornalismo
radiofónico, e eu tentando fazer e evidentemente que é muito difícil porque também fomos
actores, também fui ator desse processo não é? Fazer uma retrospectiva, e até se fosse
possível com exemplos que deve haver aí, muitos provavelmente não haverá se calhar, é
capaz de haver, tenho alguns em casa, de noticiários antigos, etc. A verdade é esta, não nos
enganemos. O jornalismo radiofónico teve fugaz no passado, teve momentos
extraordinários, é como até a história da rádio, estou aqui a falar com o especialista que é o
José Nuno, e no fundo é assim, a rádio, mas que extraordinária falta fazem pessoas como a
Maria Leonor, como o Artur Agostinho, como o D. João da Câmara, quer dizer nós
começamos assim a pensar e somos capazes de dizer uma dúzia de nomes que fazem falta,
são estas figuras que fizeram a história da rádio, que deram essa força que ainda perdura.
As palavras leva-as o vento, e nós continuamos com o som, é esse poder tremendo que tem
a voz humana, e a voz na rádio, mas na verdade tirando essa dúzia de pessoas, essa dúzia de
pessoas destacava-se numa imensidão de outros esforçados profissionais que no entanto
deixavam muito a desejar, e houve um grupo de pessoas ao longo dos anos que cometeram
muitos erros, como nós cometemos hoje, cometeram muitos erros, e se nós formos fazer um
balanço estou convencido que há uma volta aos mínimos olímpicos que há hoje na rádio
portuguesa toda, nas rádios generalistas, as rádios generalistas têm uma qualidade da
informação dos seus noticiários, uma qualidade da informação que não tinham há 20 anos,
que tinham ainda menos há 30 anos e há 40 anos. É uma qualidade da informação que
deve-se tirar o chapéu, quer dizer, estão lá cumpridos, José Nuno, estão lá cumpridos as
regras essenciais...
MF – Agora, que estou a folhear os arquivos, tenho essa a noção claríssima...
AG – É preciso dizermos isso para depois sermos exigentes, quer dizer, evidentemente eu
falei naquelas figuras, e também posso falar de algumas figuras, o António Jorge Branco,
Lucena Santos, os ouvintes que estão a ouvir já estão agora provavelmente com uma
lágrima ao canto dos olhos, não é? Porque é evidente essas são figuras que marcaram, e
outros mais que marcaram, mas eles eram realmente a excepção, eles eram os melhores
entre nós, eles eram aqueles que fizeram com que a rádio se mantivesse viva...
MF – No nosso coração e na nossa memória...
AG - talvez hoje o que nós precisássemos para que a rádio fosse alguma coisa que vá ficar
outra vez, precisávamos, a rádio precisasse talvez de um sopro, que voltassem assim uns
Antónios Jorges, uns Senas, umas Marias Leonor, uns Artures Agostinho deste tempo,
estás a perceber? Talvez faltam grandes figuras. Agora há boas figuras, quer dizer, há bons
profissionais, e eu achava muito interessante e ouvia muito noticiário, nomeadamente na
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Antena 1, nas outras estações ouvia menos, havia um impulso sempre, não estou aqui a
incluir, mas na Antena 1 eu sentia sempre, e lembro-me quando estive aqui em 96 e 97, em
relação a 96 e 97 eu sentia sempre que havia aqui essa qualidade mínima que me agradava
como ouvinte e como profissional.
JNM – Estou totalmente de acordo com o que estás a dizer.
MF – José Nuno Martins e se falássemos agora da programação? Estou a lembrar-me,
porque isso também me diz muito, de um dos teus relatórios onde dizias, e eu subscrever
inteiramente, que a rádio no seu todo, já que julgo que não te referias exclusivamente ao
Serviço Público, que a Rádio revelava hoje falta de afecto. Não sei se estou a citar
corretamente, mas no essencial era isto...
JNM – Àquele afecto a que referia Adelino Gomes, com referência àqueles nomes dava-lhe
uma densidade monumental quando cada um deles vinham à Antena, o Moreira da Câmara,
o João da Câmara, a Maria Leonor, o Nuno Fradique, o Armando Marques Ferreira, vozes
extraordinárias que só por si são sistemas de apelo absolutamente únicos, o Igrejas Caeiro,
quase agora com 93 anos, são casos absolutamente arrepiantes, e referências literalmente
arrepiantes. Para mim em termos quando nos referimos às zonas do afecto, isso
efectivamente perdeu-se essa carga, essa densidade extraordinária, absolutamente luminosa
de pessoas como essas em que no momento em que se abriu o microfone falavam, no
momento em que se fechava o microfone ficavam agressivos às vezes, tantas pequenas
histórias que temos aqui. Mas isso é uma transformação solar, há artistas que no palco, uma
vez se abrem as luzes, ficam mais bonitas, mais altas, mais comunicativas, não é? A rádio
tem isso, abre-se o microfone elas ficam numa cordialidade, pronto, e isso passa realmente.
Leia-se que texto que se lê, faça-se que transmissão, que relato, que circunstância, ou que
transmissão informativa específica, isso eu diria que é um dispositivo, a voz, a magia da
voz, é um dispositivo tão especial que condiciona, quer dizer, predispõe-nos para ouvir
melhor a notícia, tudo está certo naqueles parágrafos, tudo está conforme uma organização
de sons, que me percebe, que me dá a entender a mim ouvinte, a narrativa que o outro do
outro lado do som me traz. Agora isso é menos assim, primeiro porque a rádio e a rádio
pública tem essa pecha terrível, deixou de cultivar a voz, a gente vê que os pobres centros
de formação ao que se reduziu, as diversas administrações deixaram de investir nisso, não
há mesmo centros de preparação para artistas da rádio que havia noutros tempos, eu não
advogo que houvesse isso, a missão de preparar detentores não é uma missão de uma
estação do séc. XXI, mas preparar os seus jornalistas, preparar os seus animadores, ou
apresentadores é uma missão do serviço público, evidentemente que sim. Hoje há vozes
insuportáveis na rádio, na Antena 1, na Antena 2, na Antena 3, tenho que o dizer, é uma
verdade insofismável, os ouvintes queixam-se. As pessoas que às vezes me falam na rua
queixam-se disso, queixam-se também da minha própria voz, que soa ao tabaco, mas culpa
minha. Mas isso são questões que não são questões apenas de sorriso benevolente da nossa
parte, são questões que são tratáveis e que têm que ser abordadas por uma administração,
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por uma direcção, são coisas que permanecem, porque elas são definidoras da própria ação,
fundacionais à própria emissão de rádio, não é? Depois há também interpretações a expor
acerca do que é a utilização das tecnologias, das playlists, os dalets, esses programas
informáticos condicionam a criatividade no modo de apresentar ou produzir uma notícia, de
apresentar um disco, ou de produzir uma notícia. Traz enormes benefícios á informação,
mas muitas vezes a comunicação é prejudicada pelo excesso de tecnologia que pomos e que
nos obriga a trabalhar, também hoje somos menos, temos que trabalhar mais depressa,
temos que ser mais eficazes, e no momento é absolutamente essencial e decisivo que é
quando se abre o microfone lá se vai a eficácia toda. Vivemos naturalmente beneficiando
de toda a carga tecnológica que está hoje à nossa disposição, fantástico isso é, ainda te
lembra de cortar fitas, de as colar, e etc., fitas que ficava às vezes ficava meses sem
aparecer no mercado, hoje tudo isso é mais simples, o ato de produção e de comunicação é
mais simples, traz-nos maior exigência e às vezes lá se vai o afecto. Que é aquilo que
aparentemente é dispensável, e no fundo é o que é essencial para o ouvinte que ouve uma
notícia, ou um acto de fantasia.
MF – Vou continuar a precisar muito que nos encontremos, senão já publicamente, mas em
privado para me aconselharem, e para aprender convosco. Mas queria concluír esta nossa
conversa falando desta função que eu agora exerço depois de ambos o terem feito.
Se os ouvintes deixarem de utilizar o Provedor como mediador, eu acho que estejamos
todos de acordo, que esta função não tem muita razão de existir. Mas, como me parece que
nós estamos convencidos que ela é necessária, pergunto-vos: que estratégias, se é que existe
alguma estratégia para estimular os ouvintes, eventualmente grupos de ouvintes a
constituírem-se como ouvintes privilegiados para fazerem chegar ao Provedor as suas
críticas, as suas sugestões, ou até o enunciado de boas práticas no serviço público?
AG – Bem, eu acho que esse é no fundo o desafio que tu vais ter que responder. O José
Nuno Martins apanhou o fulgor, realmente da novidade, e depois a empatia que ele cria,
etc, com os ouvintes ajudou bastante, não é? Eu já venho no refluxo disso, e senti até
refletir sobre isso o meu último relatório, sentindo que havia uma diminuição no fluxo das
mensagens que podia significar várias coisas, podia significar desde logo que a
comunicação não se estava a estabelecer entre a rádio e os seus ouvintes, eles não estavam
lá, mas como eu não acreditava nisso, até porque tinha até outras indicações que estavam lá
os mesmos, e até estavam mais, significava que os ouvintes tinham outras válvulas de
escape, estavam a utilizar outros mecanismos., um deles as novas tecnologias, as redes
sociais. A RDP, muito bem no meu ponto de vista, a Direção da RDP apostou nisso, houve
aí um período em que muitas queixas, irritações e etc., passaram a ser canalizadas por aí.
Os ouvintes naturalmente iam lá, o que significa...
MF – Iam diretamente ao produtor...
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AG - escreviam e tinham logo um coro de vozes a dar acordo ou não dar acordo. Havia
interatividade. Ora eu senti que cometi, digamos que fui old-fashioned nesse caso. Quer
dizer, já era altura de o Provedor utilizar, como utilizam os Provedores da imprensa escrita,
por exemplo, utilizam já as redes sociais. E portanto dar a possibilidade ás pessoas, ou ter
um blog em que as pessoas vinham e davam as suas opiniões e etc.
JNM – O legislador não propicia, quando há pouco disse o que disse acerca da lei da
rádio...
AG – Mas também não o proíbe, enquanto proíbe que a gente vá...
MF – Um Provedor tem muito o que fazer, já me apercebi disso e, ou se criam canais e
condições para que isso aconteça...
AG – Por exemplo a minha opção foi esta, foi se na verdade a função do Provedor, por isso
mesmo muito bem o Prof. Paquete e o José Nuno Martins decidiram por exemplo não
aceitar telefonemas, e não aceitar telefonemas porque achavam que o telefonema é a
primeira arma que o ouvinte saca, a primeira pistola que o ouvinte saca quando está irritado
com uma asneira, ora a função do Provedor é um bocadinho mais reflexiva, e por isso
mesmo era bom que o ouvinte pensasse três vezes antes de dizer a asneira, porque a asneira
não vai acrescentar nada, não é? Portanto o ouvinte faz uma primeira reflexão que vai
induzir reflexões em cadeia, do Provedor e dos profissionais. E então enriquecemo-nos
todos. Por exemplo há pouco não te disse isso, uma das coisas que mais me entusiasmaram
na função foi esse triângulo que se estabeleceu, que era receber, e que nunca chegava os
programas, porque os programas são quinze minutos, nunca chegavam aos programas, as
pessoas não sabem, mas eu sei e os ouvintes sabem que a quantidade de vezes que eu recebi
carta de ouvintes a fazerem reflexões, ou a protestarem contra coisas, eu dava-lhes a minha
opinião e muitas vezes eu dava a minha opinião ainda antes, coisa que aqui irritava alguns
profissionais, mas como aquilo era tão óbvio, e como era importante que aquele ouvinte
ficasse aplacado na sua ira, eu próprio dava opinião, se a gente estava de acordo ou se não
estava de acordo. E depois fazia seguir para os profissionais, e os profissionais respondiamme e eu mandava a resposta ao ouvinte. Ficava satisfeito ou ficava insatisfeito, estabeleciase aí um diálogo que em alguns casos chegou a ter sete e oito réplicas de cada lado. Era
uma coisa tão interessante que eu pelo menos saí daí muito mais rico, e penso que os
profissionais que receberam também estas reacções ficavam também mais enriquecidos, e
penso que por outro lado os ouvintes, é melhor também a forma de funcionamento. Mas há
coisas que parecem erro, e erros clamorosos que os profissionais parecem desprovidos de
qualquer conhecimento, e não são assim tantos, não é? São também constrangidos por
questões técnicas, etc, portanto nessa medida aquilo que eu acho é que eu senti que
estávamos no terceiro ano desta função, e que era importante continuar ainda com essa
moratória dada à reflexão. Vamos refletir. Se calhar tens que te converter às novas
tecnologias, e fazer uma coisa que realmente vai ser, penso eu que vai ser terrível porque
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estamos a falar de milhares de mensagens. Nós na rádio, o José Nuno fez isso, eu também
tentei fazer, umas vezes não respondia, mas na maior parte das vezes respondia, responder
todas as mensagens, mas responder personalizadamente, dizendo portanto alguma coisa
sobre aquilo, às vezes demora-se quatro a cinco horas, dois dias, três dias para ter uma
resposta, para ter uma compreensão. Se tu vais entrar nesse diálogo interativo, muito
bonito, mas se calhar com pouco sumo algumas vezes, entrarás numa espiral de ruído que
não sei se terá muitas vezes. Alguns amigos chamaram-me a atenção que era necessário que
o Provedor da rádio entrasse nesse mundo das redes sociais, ou pelo menos tivesse um
blog. Blog hoje parece uma palavra mágica, e eu sou muito sensível a essas questões e acho
que não se pode ficar fora do mundo, não é, que está lá fora. O que é preciso é encontrar as
formas com todas as novas tecnologias, é preciso encontrar as formas de elas se adaptares à
função também. Portanto o que é um blog numa provedoria radiofónica ou televisiva que é
diferente de empresas livres.
MF – Sem dúvida. José Nuno Martins.
JNM – Estou inteiramente de acordo com isso, mas o que é que pode, o Provedor não está
aqui também para cativar ninguém, está aqui para, há quem pense assim, e eu sei que tu não
pensas assim, nem o Adelino também, não se está aqui para se cativar ninguém, vamos lá
ver, se o ato de trabalho normal para fazer o Programa do Provedor já é em si um ato por
natureza cativante, vamos lá ver, se essencialmente o não for não tem resposta do ouvinte,
não o segue, dera de área, muda a frequência, muda de estação. Eu também penso que
fomos diferentes disso, naturalmente o Adelino e eu, e tu serás diferente também. Eu por
exemplo acho que ao fim de meses e meses recebi mensagens tristes, de tristeza, de
inquietação, às vezes até de raiva. Vi tanta mensagem escrita com os piores sentimentos
dalguns ouvintes, achei que não era justo não premiar também a excelência que às vezes
nos orgulhamos de ouvir nas estações. Também me orgulho de ouvir noutras estações como
ouvinte, fico feliz quando ouço, são raros esses momentos, mas eles existem, existem para
nosso orgulho, para o próprio serviço público a quem servimos, como provedores, como
ouvintes, até como administradores, como diretores, como profissionais, a gente deve-se
orgulhar de coisas que o serviço público tem. Eu referi alguns desses casos muito pontuais,
dos quais esteve o saudoso programa “Lugar ao Sul” com o nesse mestre comum Rafael
Correia, e esse é um caso exemplar, nós estamos ir diretos ao coração de quem nos ouve
quando exaltamos os nossos colegas em momentos absolutamente extraordinários da rádio
que ele teve. Sei que é comum o sentimento ao Adelino Gomes e a ti, não há quem não
reconheça nele o mestre extraordinário dessas coisas invisíveis que é transmiti-nos, contar
as histórias, narrar de uma maneira especial, às vezes apenas abrindo o microfone e
sabendo ficar calado. E lá há coisa mais extraordinária que isto, ter esta ciência, aí fica tudo
dito, a gente pode pensar, e é a rádio, basta que fechemos os olhos e nos entreguemos
àquilo, à interpretação daquilo que estamos a ouvir. Portanto esse é um dos aspectos, de
facto a gente também de vez em quando exaltar o que sabe bem ouvirmos enquanto
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cidadãos que somos também, não deixas de o ser, é precisamente nessa altura uma
circunstância muito especial. Mas também há aqui algum lado pedagógico, que é
fundamental ajudar o ouvinte obter as chaves faladas há pouco. Ter a chave do processo, eu
acho que também contar um pouco desses bastidores, é outra coisa que poderá induzir a
esse namoro, essa frequência entre ouvinte e Provedor, seja como for, o que é essencial é
que o Provedor nunca se demita, não se vai demitir contigo felizmente, nunca se demita de
transmitir e de se sentir correio dessas inquietações que chegam dum lado, também dos
parabéns, tu também leste muitas mensagens de felicitações, e transmitir as inquietações, os
parabéns, as felicitações para entregar aos nossos destinatários, assim saibam eles,
saibamos nós, saiba eu por exemplo enquanto destinatários de mensagens que te serão
entregues, assim saiba eu saber responder, estar à altura de responder, enquanto profissional
a tudo isso que aí vem. E eu não creio que seja de desistir, nem os ouvintes desistem, nem o
Provedor tem que desistir, nem o próprio sistema do serviço público pode desistir da
existência dos provedores. Eu considero que se trata de um ganho absolutamente essencial
para a cidadania portuguesa a existência dos provedores, do espectador, do ouvinte do
século XXI em Portugal.
MF – José Nuno Martins, Adelino Gomes, em nome do ouvinte, eu agradeço a vossa
disponibilidade. Em nome pessoal sinto-me muito orgulhoso de vos ter tido aqui. Muito
obrigado.
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Anexo III
Transcrição integral da Entrevista de Mário Figueiredo (PO)
à Professora Doutora Paula Cordeiro (PC)

Provedor – Eu não sei o que é que vou aproveitar da nossa conversa, mas de qualquer
forma quero começar por saber como é que tudo começou, como começou a rádio para a
Paula Cordeiro?
Paula Cordeiro – Sim, já contei essa história porque há algum tempo atrás o Pedro Rolo
Duarte entrevistou-me por causa do meu blog, no programa dele, e eu contei exactamente
isso e a rádio começou de uma forma muito natural porque em minha casa sempre se ouviu
rádio e eu lembro-me de ser miúda e ouvir uma coisa que eu odiava na altura que era «Os
Parodiantes» e a minha mãe ouvia aquilo à hora de almoço e eu chegava a casa da escola e
tinha de ouvir aquilo e, portanto, ficou, marcou-me para sempre e paralelamente a isso, eu
tenho um irmão mais velho que é, digamos, um melómano, adora música e sempre ouviu
muita música e eu lembro-me de ter 11 anos e as miúdas… 11/12 anos… andavam todas
doidas com o Rick Astley e eu na altura ouvia Pink Floyd e Supertramp, portanto, a rádio
começou por aí… a rádio começou…
PO – No meio tradicional, numa telefonia…
Prof. P.C. – Sim, começou exactamente por aí. Mais tarde, eu anunciei às minhas amigas
que ia trabalhar naquela estação de rádio e aquela estação de rádio, na altura, era a Rádio
Marginal, há muitos anos atrás, quando era a Rádio Rock, nós à tarde ouvíamos um
programa que era a «Rua Direita» e ouvíamos o «Hotel Califórnia», enfim, ouvíamos todos
os programas e mais alguns, e eu anunciei um dia «eu vou trabalhar nesta rádio…» e elas
«riram-se a bandeiras despregadas.... tipo ahahahah… claro… nós também». Dois anos
depois estava lá a trabalhar e portanto tudo começou assim. Fui lá, através de um grande
amigo fiquei a saber que eles até precisavam de uma pessoa, fui lá bater à porta com ele, ele
apresentou-me o, na altura, proprietário da rádio, falei com ele, no dia a seguir estava a
trabalhar, 3 meses depois estava a fazer os noticiários da manhã, não era jornalismo que eu
queria, já tinha percebido isso, porque já tinha estagiado num jornal, já tinha escrito
algumas coisas e percebi que não era exactamente por ali mas que era para uma área
próxima. Então lá fiz o frete de fazer os noticiários e de estar a fazer jornalismo durante um
tempo porque tinha mesmo de ser e foi bom porque aprendi muita coisa, mas depois passei
para a animação, que era o que eu queria, queria fazer locução e fiz… e quando saí da
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Marginal estava a fazer o programa da manhã, portanto acabei por sair… por questões um
bocado parvas da juventude, porque já estava licenciada, queria experimentar outras coisas,
pagavam-me mal e depois contratavam outras pessoas a pagar-lhes bem, o projecto,
entretanto mudou, porque surge a Rádio Comercial/Rádio Rock, a Marginal não podia
continuar como rádio rock, passou a ser uma rádio tão alternativa que ninguém conseguia
entender o que era aquilo e portanto houve ali uma fase também de grande desilusão, a
equipa desmembrou-se, foi muito confuso… e eu fui experimentar outras coisas, passei
para a área concorrente, passei para a área de Marketing, fui para Relações Públicas da
Europa América, aquela coisa antiquíssima… como calcula… «senti-me lá muito bem,
adorei… ahahah» e ao fim de uns meses estava fora porque aquilo não tinha nada a ver
comigo, pelo meio tinha colaborado com algumas editoras de música, a fazer algumas
coisas, enfim, tive sempre ligada à música e à rádio e depois decidi experimentar o outro
lado que também me agradava e que era o Ensino, porque tinha ajudado a orientar
estagiários na Marginal e tinha percebido que gostava de ensinar as pessoas e experimentei,
comecei numa Escola Secundária, fiz logo uma revolução, criei logo uma Rádio-Escola,
que ainda hoje existe… e daí passei para a Universidade, convidaram-me para ir para a
Universidade do Algarve e experimentei… foi óptimo, mais uma vez, como em tudo na
minha vida, foi a rádio que me abriu as portas, era por ter experiência de rádio, foi por isso
que me aceitaram, fiquei a ensinar Jornalismo Radiofónico, Teoria da Rádio e portanto, daí
em diante, foi uma evolução natural. Eu, na altura, já estava a fazer o Mestrado, andei um
ano a pensar no que é que iria fazer para tese, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou
fazer… queria fazer assim alguma coisa…
PO – Ainda no Mestrado ou já de Doutoramento…?
P.C. – Não… de Mestrado. Andei a pensar assim numa coisa altamente filosófica e tal…
porque eu estava na Nova, uma coisa muito filosófica… o que é que eu hei-de fazer, o que
é que eu hei-de fazer… até que de repente enfim caí em mim, mas porque é que eu não faço
sobre rádio, pois se é isso que eu gosto, se é isso que eu sei? Portanto, foi muito fácil a
partir daí, as coisas decorreram com a maior das naturalidades, porque eu estava em casa e
como tal foi mais fácil.
PO – E o Doutoramento?
P.C. – O Doutoramento surgiu também naturalmente, ou seja, no dia em que eu acabei a
tese, que eu defendi a tese do Mestrado, fui à secretaria buscar o certificado, entregar as
papeladas e buscar outras papeladas que eram precisas… «então agora vai para o
doutoramento…», com aqueles sorrisos típicos… «não, agora não… calma… bolas, acabei
agora… não consigo, isto é demais…», «mas olhe se fosse a si não perdia muito tempo, é
que as propinas vão aumentar…», na altura eram 80 contos e iam passar a ser 800 contos…
é tudo uma questão de zeros… «bom… sendo assim, se calhar vou apresentar um
projecto…», «olhe, apresente… apresente o quanto antes, porque isso já está lá em
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cima…», eu não sabia na altura onde era o «lá em cima», mas era algures bastante mais alto
do ponto onde nós estávamos… «já está lá em cima para assinatura», «lá em cima» era o
Conselho Directivo, que eu vim depois a descobrir que era o 5º andar e eu estava no 1º…
PO – Estamos a falar da Av.ª de Berna?
P.C. – Avenida de Berna, na Torre. A secretaria, na altura, era no 1º andar e eu depois, uns
tempos mais tarde, fui a uma entrevista para dar aulas lá na Nova e fui então acho que ao 5º
andar ou qualquer coisa que o valha…
PO – Também nunca subi… em 82, antes das obras…
Prof. P.C. – Fui ao Conselho Directivo e eu assim «ah… então era aqui em cima que
estava o tal papelinho para estar assinado…». E no dia a seguir, depois de ter defendido a
tese de Mestrado, fui entregar o projecto para Doutoramento, com o mesmo orientador,
tudo por causa das propinas e aí sim, fiz um ano sabático, «não quero saber disto para nada
durante os próximos tempos… ahah». Eis que me convidam para ir dar aulas para o ISCSP
«estou a fazer o doutoramento…», «óptimo, em que estado está a tese?», «oh, quase
pronta... ahahah», eu não tinha nada feito, só tinha o projecto… «óptimo, ainda bem que
está quase pronta, porque nós precisamos mesmo que tenha o doutoramento, e tal… por
questões burocráticas, institucionais…», e eu pensei «oops.. o que é que fui dizer… a tese
não está nada feita…», mãos à obra, e assim foi, fiz a tese em menos de nada, porque…
PO – Que com a rádio tinha a ver…
Prof. P.C. – Obviamente… novamente sobre rádio, a de Mestrado era sobre a Rádio e a
Internet, a relação entre Rádio e a Internet, se a Internet iria substituir o FM… depois de
fazer essa tese, dediquei-me ao blog, criei um blog que é o…
PO – O Net-Fm…
Prof. P.C. – O «Net-Fm», onde comecei a desenvolver e pensei… «bom, já que vou fazer
um doutoramento, o melhor é ir angariando informação e isto serve também como
arquivo…». Depois, para o Doutoramento, pensei fazer uma coisa que complementasse, de
alguma forma, tudo o que andava a ler até então e tudo o que tinha feito no Mestrado e aí
fiz sobre as estratégias de programação da Rádio em Portugal, fiz um estudo de caso da
RFM, mas a tese é muito mais abrangente do que isso, porque no fundo é estratégias de
programação, a relação entre a rádio e a música, ou seja, como é que as 2 indústrias, a
indústria musical e a indústria da radiodifusão se relacionam e como é que elas se
posicionam em Portugal e acima de tudo em contexto digital. Foi um trabalho complexo,
por acaso… visto assim à distância…
PO – Eu se calhar… é mais cómodo, apesar de tudo, a Paula estar deste lado… se estivesse,
do que desse… mas deixe-me fazer a gestão…
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Prof. P.C. – É muito mais cómodo… ahahah
PO – Então é assim, a necessidade de teorizar para as duas teses, não quebrou, eisto é uma
curiosidade que eu tenho, depois posso explicar-lhe porquê, não quebrou, dizia eu, a magia
que a rádio que tinha?
Prof. P.C. – Não, de todo, pelo contrário. Tornou a magia da rádio ainda maior, muito
maior.
PO – Vamos falar de serviço público…
Prof. P.C. – Com certeza…
PO – O que é hoje o serviço público de radiodifusão que a Paula Cordeiro agora também
como necessidade académica ouve, acha que é o serviço público que devemos ter? Vamos
falar só do media Rádio, não associando à Net, que é a sua zona de conforto…
Prof. P.C. – Ahahah… mas nós não podemos pensar, nem a Rádio, nem a Televisão, nem a
Imprensa e muito menos o Serviço Público, se não pensarmos também na Internet…
PO – Eu sei… já lá iremos…
Prof. P.C. – É muito difícil, hoje, nós separarmos as águas. Há poucos dias, aliás, ontem,
estava nas pesquisas habituais e encontrei um livro que explica exactamente que nós não
podemos fazer actualmente uma história dos media, sem falarmos da convergência nos
media, nós não podemos falar de rádio, só FM, porque a rádio não é só FM, não podemos
falar de imprensa… se abrirmos este jornal que aqui está, nós vamos encontrar inúmeras
referências ao site do próprio jornal e há inclusivamente News Magazines em Portugal que
remetem alguns dos conteúdos para o site, ou seja, começam no papel e terminam no site.
Por essa razão, nós temos mesmo de ir à minha zona de conforto…
PO – É uma complementaridade necessária…
Prof. P.C. – É uma complementaridade necessária… é impossível nós pensarmos as coisas
de forma isolada, eu não acredito que ainda exista uma fatia de público com uma dimensão
suficientemente grande para justificar pensarmos as coisas de forma isolada.
PO – Então, peço-lhe só, enquanto académica, mas ouvinte de rádio… vamos falar de
serviço público que existe hoje…
Prof. P.C. – Não posso falar como académica e ouvinte, porque como académica eu vejo
as coisas numa dimensão, como ouvinte…
PO – E sente-se influenciada…?
Prof. P.C. – Influenciada como?
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PO – A ouvinte é influenciada no acto da escuta pelo background académico…
Prof. P.C. – Não, eu consigo… eu tenho 2 tipos de ouvido, tenho o direito e o esquerdo e
portanto o direito faz o ouvido crítico, o ouvido académico e o esquerdo é para ouvir aquilo
que me apetece, porque eu penso que um investigador de televisão ou um investigador de
imprensa, também é capaz de ler um jornal porque lhe apetece ou estar a ver um programa
de televisão porque simplesmente lhe apetece deitar-se no sofá e ver aquele programa, sem
estar a pensar se está bem ou mal feito. E há coisas na rádio que a mim me agradam e eu
não quero saber a parte teórica ou conceptual que está por detrás e há coisas que me
desagradam e eu sinceramente nem sei explicar muito bem porquê… há poucos dias estava
inclusivamente a ter uma conversa desse género com o João Barreiros… e eu assim «ó
João, há coisas que eu nem sei explicar muito bem…», se me puser com o ouvido crítico eu
vou saber explicar, mas agora falando como ouvinte eu não te sei explicar…
PO – Estética pura…
Prof. P.C. – Estética pura, às vezes agrada-nos, porque sim. Portanto, é muito difícil…
PO – Então não separe, faça como quiser, mas quero a sua avaliação…
Prof. P.C. – Do ponto de vista teórico, eu tenho de falar de serviço público tendo em
consideração aquilo que é a legislação que nós temos e o contrato de concessão. Portanto,
não posso evitar abordar essa questão. E o grande problema no nosso país, quando se fala
de serviço público é a própria definição do que é o serviço público. Eu, como ouvinte,
posso entender que… muito bem… o serviço público diz que é isto, eu acho que eles não
estão a cumprir. Mas depois, do ponto de vista académico, vamos lá ver se cumpre ou
não… efectivamente até cumpre, mas se calhar podia fazer muito mais. Mas fazer o quê?
Não sei, porque a lei também não diz e o contrato também é omisso. E portanto, há aqui
uma espécie de vazio que dá margem de manobra a quem está a gerir o serviço público,
acaba por ser um escudo, ou seja, não pode ser acusado de não cumprir as directrizes
relativas ao serviço público mas, do ponto de vista teórico, se calhar até podia fazer muito
mais ou mais bem feito com os recursos que tem. E portanto, é muito difícil falar sobre isto.
Eu tenho 2 trabalhos relativamente recentes, um sobre a Antena 1, outro sobre a Antena 3,
que focam exactamente a problemática do serviço público. O objectivo dos alunos em
questão, era primeiro, no caso da Antena 3, que é mais antigo, «mas a Antena 3 como
serviço público… Professor eu acho que não…», «Faça um estudo e veja…». Então, muito
bem, a parte conceptual é toda relativa ao que é o serviço público, o que deve ser o serviço
público, o serviço público nos vários países, o serviço público em Portugal, análise da
legislação, análise do contrato de concessão, estudo de caso. Resultado: a lei não define
concretamente o que é o serviço público. Então, afinal, a Antena 3 cumpre ou não cumpre?
Até cumpre, porque não está bem definido. Estudo de caso da Antena 1, exactamente o
mesmo tipo de conceptualização, o mesmo tipo de análise à legislação, contrato de
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concessão, vamos ver… cumpre ou não cumpre? Bom, efectivamente, há aqui… não é um
vazio legal, não há um vazio legal, mas há uma indefinição, não se explica exactamente o
que é que se entende por serviço público, nem se explica exactamente o que é que se
pretende que estações como a Antena 1, a Antena 2 e a Antena 3 façam concretamente, fora
todos os outros canais que, regra geral, nem sequer são considerados, mas que fazem parte
também do serviço público. Vai às minorias? Vai, mas não vai a todas. Actualização
tecnológica? Sim.
PO – Mas há zonas onde não se houve…
Prof. P.C. – Mas há zonas onde não se houve. Depois tem uma outra dimensão de carácter
tecnológico, que tem a ver com a actualização, é estar… ao fim e ao cabo, ter sempre os
equipamentos mais inovadores e utilizar os métodos mais desenvolvidos do ponto de vista
tecnológico. É muito relativo, é muito relativo… eu não vou entrar em pormenores, mas
«off the record» eu posso contar-lhe 2 ou 3 resultados dos estudos que foram aqui
desenvolvidos. E portanto, há aqui um problema que tem a ver com a legislação, portanto
todo o enquadramento legal, os recursos técnicos disponíveis e acima de tudo os recursos
humanos, porque a reconversão dos recursos humanos e a motivação dos recursos humanos
é sempre o aspecto mais difícil.
PO – Paula, é assim: eu tenho para mim e queria ser rectificado nisto ou não, que
tendencialmente o serviço público de radiodifusão, deve caminhar para se tornar uma rádio
de referência, que todas as outras tenham a rádio serviço público como exemplar: exemplar
na programação, na informação, na qualidade dos seus profissionais, no uso da língua, etc..
Este desiderato é absurdo?
Prof. P.C. – Não, pelo contrário. Temos o exemplo da BBC, não é? Mas eu não sei se
Portugal e Inglaterra podem ser comparados. Dou-lhe um exemplo, que não tem
absolutamente nada a ver com serviço público, mas o Mário vai perceber. Eu, o ano
passado, fiz um estudo exploratório para um projecto que estou actualmente a coordenar,
que é um projecto europeu sobre a relação entre diferentes gerações e os media online. Esse
estudo exploratório procurou aferir a relação entre diferentes gerações, os «babyboomers»,
a «geração x» e a «geração y» com a rádio, a música, bem como as redes sociais na
Internet. Principal conclusão: grandes discrepâncias entre Portugal e o resto da Europa,
sendo que neste estudo exploratório, o resto da Europa, podemos dizer que era
essencialmente Inglaterra, porque foi o país que teve mais respondentes. Qual era a grande
diferença entre os portugueses e os ingleses? Os portugueses descarregam música de forma
ilegal, os ingleses compram música online. Está a perceber aonde eu quero chegar?
PO – Muito bem…
Prof. P.C. – Temos aqui aspectos culturais, aspectos financeiros, aspectos de regulação,
que têm de ser considerados quando pensamos… «ah… a BBC é um exemplo». A BBC é
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um exemplo, mas vamos pensar em todo o enquadramento sócio-cultural no qual a BBC se
encontra e no caso português também. Portanto, sim… eu acho que o serviço público deve
ser um exemplo, deve ser a referência, seja na rádio, seja na televisão, mas no caso da rádio
em particular. E aquilo que às vezes me parece é que o serviço público vem um bocadinho
atrás do que fazem as rádios privadas, porque as rádios privadas têm tido ao longo do
tempo muito mais audiência que o serviço público, então, se calhar, há uma espécie de
mimetismo para tentar conquistar mais ouvintes.
PO – Também não faz sentido haver um serviço público, se ouvintes não tiver, não é?
Portanto, faz sentido que exista, mas é capaz…
Prof. P.C. – A rádio faz-se para ser ouvida, não é?
PO – Justamente.
Prof. P.C. – Se ninguém a ouve, é porque há algum problema.
PO – Vamos aqui «puxar a brasa à minha sardinha», associando ao início da conversa, à
Net, às redes sociais também. Nós, eu e os meus antecessores, fomo-nos queixando de falta
de participação dos ouvintes no contacto com o Provedor, porque através das redes sociais
que são estimuladas nos programas, e bem, vão directamente ao produtor, portanto não há
necessidade desta figura intermediária, digamos. Por outro lado, o que se estimulava até
aqui era muito a participação dos ouvintes através da Internet, o que me parecia que
também de alguma forma, já era excluir um número significativo de ouvintes. Vou tentar
pôr uma linha telefónica de atendimento, ainda que reconheça a razão absoluta do José
Nuno Martins e do Adelino Gomes, que, como dizem, que é o primeiro recurso, a primeira
arma que o ouvinte dispara, não é? Mas porque preciso desse material para a rádio e
porque, por outro lado, mesmo um telefonema se for violento pode me ser útil para eu dizer
«olhe, se tivesse reflectido melhor…». Esta é uma estratégia que eu penso que pode obviar
a que a participação nas redes sociais me ‘roubem’ ouvintes para que eu possa intermediar.
Será que este é o melhor caminho ou se calhar, a constituição de um blog será melhor?
Gostava da sua opinião?
Prof. P.C. – Eu penso que nós temos um problema grave de cidadania no nosso país e
portanto, a participação cívica é muito reduzida e regra geral, as pessoas participam mais
em assuntos bacocos do que em assuntos que, de facto, são importantes. Se nós formos… e
estou a ter uma ideia para um estudo… se nós formos olhar para «os gosto» ou para os
comentários que estão nas páginas das estações de rádio no facebook, se calhar, há mais
comentários e há mais «gosto» num post que eu vi hoje de uma estação concorrente, mas
que um animador de referência no nosso país, sobejamente conhecido, mostrava uma
encomenda que tinha recebido e que era uma caixa de dvd’s de uma série de televisão, tipo
«finalmente chegaram, que bom, estou contente». E aquilo, ao fim de uns minutos, já tinha
não sei quantos «gosto», não sei quantos comentários. Portanto, isto para mim é um tema
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bacoco, quer dizer, isto é estéril, não é? Tudo bem, eu também fico contente por ele ter
recebido a sua série favorita, mas isto não acrescenta nada ao meu dia…
PO – Exatamente…
Prof. P.C. – Se for um tema sério, ser for um tema que gere, de facto, discussão e que não
seja um tema quente da atualidade, «gosto» cá para mim zero, comentários 1 ou 2 e ficamos
por aqui. E eu vejo isso, até pela minha própria página no facebook, porque eu tenho como
amigos muitos alunos e os meus alunos gostam muito quando eu ou outro professor
colocamos alguma coisa que não tem nada a ver… que não tem nada a ver, nem com os
nossos temas, nem com as nossas matérias, é qualquer coisa como «parti o salto do
sapato… vejam lá o que me aconteceu», «gosto, gosto», «professora, estou consigo, vamos
criar um grupo no facebook para os sapatos de má qualidade», etc., etc.
PO – Que bom intervalo…
Prof. P.C. – Que bom intervalo. Agora se for um tema: o que é que vocês acham de
revertermos a politica editorial, «assim, assado, frito e cozido». Caladinhos, ninguém se
manifesta.
PO - «Não gosto», mas não me interessa…
Prof. P.C. – «Não gosto», mas não me interessa, não quero saber… passo à frente, venha o
próximo salto que se partiu. E portanto, o mesmo se deve passar com tudo o resto.
PO – Portanto…
Prof. P.C. – Portanto, para aumentar aqui a eficácia só uma coisa que seja imediata, como
o telefone ou uma sms, ou seja, muitas vezes as pessoas estão a ouvir alguma rádio com a
qual não concordam e que acham que deveria ser objecto de análise por parte do Provedor.
Simplesmente, se não for naquele instante, se não puderem fazê-lo naquele momento,
depois, esquecem, passou, ficou de canto «eh pá, afinal não vale a pena», reflectiram
melhor «ah… deixa estar, é o que temos» e por aí fora. Se for uma coisa de imediato, «eh
pá, isto está mal, isto não devia ser assim»… post, sms, telefonema…
PO – Saca-se da arma…
Prof. P.C. – Saca-se da arma… exactamente.
PO – E depois logo se vê se o tiro foi bem dado ou não.
Prof. P.C. – Sim.
PO – Bem caminhamos para o fim, ainda que me apetecesse estar aqui o resto da tarde a
conversar consigo. Eu fiz uma espécie de desafio, não foi desafio, era o que faltava, foi um
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pedido, à Academia, aos Docentes de Comunicação Social, Ciências da Comunicação, às
Escolas Superiores de Educação, etc. para se constituírem como mini-observatórios de
rádio, preferencialmente do serviço público de radiodifusão. Pergunto-lhe se acha que terei
resposta a este apelo…
Prof. P.C. – Da minha parte há, total e absoluta. Dos outros, não sei. Porque…
PO – E vantagens? Em Academia ter este olhar privilegiado?
Prof. P.C. – Eu acho que existem todas as vantagens. Primeiro porque… eu acho que há
uma falha muito grande no nosso país na área das Ciências da Comunicação que é, não há
relação entre o meio profissional e o meio académico. Parece que estamos a falar de água e
vinho, que não se misturam. Isso está errado, porque têm que se misturar, não podem viver
de costas voltadas. Há uma ou outra iniciativa, há professores que têm excelentes ligações,
mas são casos particulares. E eu penso que a Universidade pode apoiar as Organizações,
neste caso, as Estações de Rádio, os Jornais e a Televisão, da mesma forma que os Meios,
como objecto de estudo, acabam por beneficiar com as nossas conclusões, porque podem
melhorar, ou seja, acabam por ter estudos de forma gratuita, no fundo, estudos que lhes
fazem falta, muitas vezes. Mas não há essa visão estratégica, nem por parte das
Universidades, nem por parte dos vários Operadores e de quem está á frente desses
Operadores, que entende que as Universidades quando batem à porta, das duas uma, ou é
para pedir alguma coisa ou é para oferecer estagiários ou é para chatear, para fazer perder
tempo. Eu, pessoalmente, não me posso queixar, tenho excelentes relações na área da
Rádio, dou-me bem com toda a gente e quando tento, as portas, mesmo que não se abram
escancaradas, pelo menos estão entreabertas e tenho tido algumas iniciativas que
comprovam isso. Sobre o resto do país não posso falar.
PO – Claro. Só para concluir, aquela, se calhar, utopia de eu dizer que gostava muito que o
serviço público se tornasse uma rádio de referência, que todas as outras a tivessem como
referência, como consequência, que os profissionais fossem os melhores, com a melhor
formação e que a admissão fosse a mais cuidadosa. É uma utopia ou tendencialmente
deveremos caminhar para aí?
Prof. P.C. – Deveríamos… deveríamos, mas eu acho que é uma utopia. Eu acho que é uma
utopia porque, no fundo, se nós olharmos para o que é a referência, é um conceito muito
difícil de definir. Prende-se muito com aquilo que é a qualidade, não é? Um Jornal de
referência, uma Rádio de referência…
PO – As boas práticas…
Prof. P.C. – Tem boas práticas, tem qualidade, mas o que é isso da qualidade?
PO – É o que é preferido pelo público e cumpre com aquilo que lhe está consignado…
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Prof. P.C. – Se é o que é preferido pelo público não tem necessariamente de ter qualidade,
do ponto de vista mais académico ao mais erudito, não é? A Antena 2 até pode ter muita
qualidade, mas não tem muito público. Alguns programas da TVI têm uma qualidade que é
o que se sabe e, no entanto, têm as audiências que têm. Eu não gosto de falar de qualidade
nos Media, porque para mim é o conceito mais difícil de definir. Aquilo que eu gosto não é
necessariamente o que a pessoa que está ao meu lado também gosta.
PO – Claro… isso é a subjetividade.
Prof. P.C. – E as maiorias para mim não significam absolutamente nada. Há uns tempos,
também num Workshop chegámos à conclusão que cada um tem a audiência que merece,
no fundo, e cada país tem o público que merece e portanto, quanto a isto, nada a fazer.
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Transcrição integral da Entrevista de Mário Figueiredo (PO)
Ao Prof. Doutor Rogério Santos (RS)

Provedor do Ouvinte – Professor Rogério Santos. Começo pelo princípio: gostava de
saber como é começou a sua ligação afectiva à rádio? Por favor olhe para trás, tem alguma
ligação tradicional de escuta de rádio?
Prof. Rogério Santos – Sim… desde meados dos anos 50, desde a década 50 do Século
XX e porque eu iria ser engenheiro, só que aconteceu ter um desaire na entrada da
Universidade e depois isso serviu para eu, enfim… pensar e mudar de ideias. A rádio ouvia
nomeadamente… comecei a ouvir nomeadamente o FM. O FM é algo que começou em
1950 e qualquer coisa e depois começa a ter grande impacto a partir de 1963/1964. Foi
nessa altura que eu ouvia com muita assiduidade, muitas horas da minha vida ouvia rádio e
o gosto mantém-se desde então.
PO – Assiduidade implica ou implicou afecto, tanto assim que, as vozes o chamaram,
foram apelativas as vozes da rádio, as que ouvia e as que sabia teremexistido…
P.R.S. – Sim… eu depois licenciei-me em História, fiz outras coisas na Academia e surgiu
a oportunidade de escrever sobre a rádio e tenho muita pena de não ter continuado, porque
a minha investigação acabou em 1939, ou seja, há uma série de décadas que faltam estudar,
mas outras coisas se meteram… mas, de vez em quando, penso em voltar…
PO – Vamos então falar do serviço público de rádio de difusão que temos. Peço o seu olhar
critico enquanto académico, enquanto ouvinte, relativamente ao serviço público que temos
hoje. Como é que o analisa? No canal generalista, na Antena 2, na Antena 3, em conjunto
ou parcialmente, como achar melhor.
P.R.S. – O serviço público é, se quisermos, um conceito relativamente recente. Quando a
rádio começou a emitir há 75 anos, a Rádio Clube que começou a emitir há 75 anos, não
havia o conceito de serviço público. Serviço público é, se quisermos, uma ideia que começa
a ter força na década de 1980, que é uma década de liberalização e de desconcentração e de
privatizações. Aí começa a distinguir-se o serviço público do serviço comercial. Em meu
entender, todas as estações de rádio, como de televisão, têm um serviço mínimo de serviço
público. Aliás, nos contratos isso aparece mais ou menos implícito. No caso do serviço
público, isto é, das empresas ligadas ao Estado, elas existem… esse serviço público existe
desde 1935 ou 34, que é quando a emissora começou a emitir e esse conceito foi-se
definindo paulatinamente, especialmente a partir da década de 80, quando há a privatização
da Rádio Comercial, portanto… depois do período… da institucionalização da rádio…
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PO – Da RDP…
P.R.S. – E nessa altura começa então o serviço público a ter maior peso. Curiosamente, a
discussão sobre serviço público na televisão e na rádio é ainda hoje um tema forte na
Europa. Por exemplo, nos EUA ele não é tão forte, mas o serviço público é mais recente e
creio eu que está a ganhar algum peso. O serviço público presta serviços que as estações
comerciais não prestam, isto é…
PO – E essa é a realidade em Portugal também relativamente à rádio ? O que é que a
diferencia?
P.R.S. – O que a diferencia… as estações comerciais procuram vender os minutos e as
horas… anunciantes, têm que ter programas com grandes audiências, programas
massificados, orientados para o ouvinte e em muitos dos casos, em Portugal pelo menos,
essa rádio é de características musicais, isto é, as músicas que estão na moda, as músicas
que mais vendem são aquelas que passam mais na rádio. Há uma espécie de «pescadinha de
rabo na boca», isto é, quanto mais vendem, mais passam na rádio.
PO – O serviço público é diferente hoje…
P.R.S. – O serviço público tem, como aliás as estações comerciais, de ter uma quota
mínima de música portuguesa que passa a horas razoáveis, enquanto que as rádios
comerciais podem passar de madrugada, onde ninguém ouve. Tem a preocupação de
incentivar cantores e bandas recentes, isto no caso do entretenimento musical. Tem
preocupação cultural, o caso Antena 2, quando recuperou as peças dirigidas por Eduardo
Street, agora na…
PO – O teatro radiofónico…
P.R.S. – O teatro radiofónico.
PO – Ou o Dr. João de Freitas Branco com os seus encontros…
P.R.S. – Por exemplo. A nível de informação tem também ou tem de ter a preocupação de
ser objectiva, exaustiva, explicar pedagogicamente as notícias. Não pode dar um noticiário
de 3 minutos, como algumas estações comerciais o dão, mas isso está no contrato com
essas estações. O serviço público tem de ser mais exaustivo e tem de chegar a qualquer
parte do país, ou seja, tem que fazer notícia não apenas daquilo que acontece em Lisboa,
mas do que acontece em todo o país. O serviço público, no mínimo, é isso. Mas é um tema
discutido, repito, quer na rádio quer na televisão em toda a Europa, porque a partir de 1980,
como eu dizia, tem havido uma perda da importância do serviço público e um crescimento
do serviço comercial, com o serviço comercial a ter também que prestar serviço público,
nomeadamente, um número mínimo de noticiários, quotas de música, neste caso,
portuguesa.
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PO – Portanto, hoje as obrigações que estão atribuídas à concessionária do serviço público,
na circunstância é o que me interessa. Na sua opinião existe um cumprimento mínimo
dessas obrigações, um cumprimento que satisfaz?
P.R.S. – Eu não ouço todas as estações de rádio de igual modo. Ouço Antena 1 e Antena 2
com muito mais frequência do que Antena 3, porque possivelmente… porque não estudo a
rádio apenas e porque o público-alvo da Antena 3 é diferente do meu.
PO – Não é o nosso…
P.R.S. - A Antena 1 do que eu ouço, presta a meu ver um bom serviço público, tem muitos
programas de debate, há um grande esclarecimento sobre o que se passa no país e no
mundo, tem… reflecte, nem sempre, mas procura reflectir novas tendências musicais, em
contraponto com tendências musicais mais clássicas. A Antena 2, eu não tenho a mesma
opinião, mas obviamente, porque fui convidado para falar sobre a RDP, não posso, não
devo fazer fortes juízos de valor.
PO – Porque não?
P.R.S. – Mas a Antena 2, eu já o disse numa outra ocasião, a Antena 2 está a privilegiar
muito a palavra em detrimento da música e deve haver um equilíbrio. De manhã, por
exemplo, se eu quiser ouvir rádio… se eu quiser ouvir música para descontrair, ouço
entrevistas e eu desligo o rádio ou mudo para outro sítio.
PO – Portanto é uma questão mais da percentagem da palavra música que considera
desequilibrado…
P.R.S. – Sim, a meu ver está desequilibrado.
PO – …uma questão de conteúdos?
P.R.S. – Sim, mas obviamente a entrevista, no fundo, ela própria também é serviço público
porque ou há uma exposição nova ou um concerto que se vai ouvir mais logo ao fim do dia
e entrevistar o responsável obviamente que é interessante…
PO – Portanto, em sua opinião é muito mais uma questão estética, matinal, onde a música
devia prevalecer em favor da palavra…
P.R.S. – Pelo menos deveria de haver um equilíbrio maior, mas obviamente que a Antena 2
presta um excelente serviço público e só é pena é que haja uma percentagem tão pequena
de portugueses a ouvirem Antena 2, porque se aprende muito… é muito pedagógica…
PO – Se calhar também é necessária uma qualquer estratégia para que mais ouvintes
passem a ouvi-la, porque se o serviço público, por muito que seja, se não tiver ouvintes…
também não cumpre a sua obrigação.
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P.R.S. – Sim.. de todo o modo, o serviço público da RTP, isto é, de Televisão e Rádio de
Portugal, tem em termos de Internet o sítio, o site, como queiram dizer, mais desenvolvido,
mais procurado e de maior qualidade, o que significa que uma migração que irá acontecer
não sei quando, mas que irá acontecer, vai beneficiar nomeadamente a rádio e a Antena 2
num caso particular, porque os conteúdos estão lá, os «postcastings» estão lá, há muita
informação… enquanto que a Rádio é um meio de fluxo, a Internet é um meio de catálogos,
isto é, uma pessoa pode não ouvir hoje, mas pode ouvir amanhã, tem sempre essa
possibilidade. A vida que nós temos, que nos leva a correr de um lado para o outro, não…
PO – Não se compadece…
P.R.S. – Não nos fideliza tanto com a rádio como, enfim, noutras épocas…
PO – Como a escuta tradicional…
P.R.S. – Mas a Internet permite e há pessoas, há responsáveis da rádio que estão muito
contentes com aquilo que ouvem na Internet, porque a migração de ouvintes passa da rádio
de feixe hertziano para a rádio da Internet.
PO – Ainda que me pareça, pelos últimos estudos, que o número não é significativo, ainda
há muita escuta tradicional de rádio. Mas já que fez o favor de olhar para o futuro, era por
aí que queria que concluíssemos a nossa conversa.
P.R.S. – É muito curioso que nesta altura, em Outubro de 2010, se fale muito sobre essa
questão. Há uma conferência internacional na Lusófona, no princípio de Outubro, haverá
uma discussão no Gabinete de Meios de Comunicação, em meados de Novembro,
exactamente sobre o presente e especialmente o futuro da rádio, porque a migração para o
digital é algo que vai acontecer, embora se fale menos do que no caso da televisão. O
futuro, em termos tecnológicos, será aquilo que a sociedade quiser, por exemplo, o «DAB»
que foi implementado pela Antena 1, pela rede pública, não teve êxito. Porquê? Porque não
houve receptores, porque os receptores eram caros e porque como não haviam ouvintes
também não se faziam programas, o que se significa que…
PO – A própria União Europeia de Rádio e Difusão parece que está a abandonar a ideia do
«DAB», não é?
P.R.S. – Está… porque o «DAB» não foi aproveitado, da mesma maneira que no tempo das
cassetes de vídeo, o «BETAMAX» era melhor que o «VHS» e o «VHS» triunfou, mas já
desapareceu porque, entretanto, veio um sistema de disco digital. No caso da rádio, o que se
pensa é um aumento de escuta de rádio na Internet, mas a Internet ainda é muito fixa, a
Internet… quando se tornar mais móvel, mais disponibilizada por telemóvel é possível que
haja aumentos e por outro lado, há sistemas digitais como o «DAB» ou o «DRM» ou
outros, que apostam no futuro, o que significa que a escuta não será apenas de
«broadcasting», mas pode ser de «narrowcasting», isto é, de «rads» orientadas para
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públicos-alvo e a Antena 2 é um exemplo de «narrowcasting», embora emita em feixe
hertziano. Outras rádios que funcionam como serviço automático ou quase automático, a
pessoa liga aquela estação e está a passar uma programação que foi previamente escolhida
ou então a pessoa pode escolher como na televisão, com o vídeo-demand… o que significa
que há possibilidade… o estudo do Albert Comus, esqueci-me também de dizer que em
Outubro ou no último dia de Setembro, saiu um estudo do Albert Comus que diz que a
rádio é muito resiliente… eu achei muita graça a este termo…
PO – Muito boa expressão…
P.R.S. - Porque resiliente quer dizer resistência…
PO – Exatamente, o que sobrevive, o que fica.
P.R.S. - O que fica e a rádio é resiliente mas, obviamente, vai alterando porque as
condições são diferentes. Mas a rádio vai manter, se quisermos, a mesma alegria que
conseguiu manter muitos ouvintes ao longo de muitas décadas. Quanto ao serviço público,
obviamente que é importante, porque nós hoje dizemos e ficamos deslumbrados… dizemos
que a Internet, que há muita informação na Internet, mas nós precisamos de um
seleccionador, de um «gatekeeper», de um jornalista, de um animador, porque senão…
somos esmagados pela quantidade de informação, pela quantidade de música, pela
quantidade de entretenimento, tem de haver alguém que, com bom gosto, que seja…
PO – Um mediador também…
P.R.S. – Que seja mediador… exactamente. Ora, o serviço público também vai precisar,
vai continuar a precisar de mediadores, de pessoas idóneas, isentas, cultas e que consigam
também, do ponto de vista pedagógico orientar, porque a formação de gosto não se faz
assim «ad hoc», só porque temos muitas coisas à nossa volta, nós não ficamos ricos por
termos muitas coisas… ricos culturalmente…
PO – Claro…
P.R.S. – Precisamos sempre ter… a escola, o mediador, alguém que nos informe.
PO – A sua investigação começou por ser a voz, a importância da voz na rádio. A sua
investigação De qualquer forma ou como consequência disso, concebe, ou não, no futuro
uma rádio ciborgue, sem voz? Não dou a minha opinião, ainda que eu ache que seria uma
perda de afecto muito significativa… Mas quero é saber a sua.
P.R.S. – Eu voltava ao caso da Antena 2, há pouco eu dizia que havia muita palavra
relativamente à música, mas obviamente tem que haver palavra. Se há um autor novo, se eu
não souber nada dele, ao anunciar apenas o nome eu fico sem informação, portanto, tem de
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haver um enquadramento. Portanto, o mediador, o locutor, o apresentador, o animador ou
outra designação…
PO – O pivot… o que se quiser chamar.
P.R.S. – Tem de estar presente, até porque a rádio foi o primeiro meio interactivo. Hoje,
diz-se que é a Internet. Não é nada. A rádio foi sempre… mesmo quando fosse o «Quando
o Telefone Toca» do Matos Maia ou de outras coisas do género, uma interacção entre quem
está aqui no estúdio e as pessoas lá fora que queriam saber o que é que se passa dentro do
estúdio, querem dar a sua opinião… ora, essa interactividade, ela existia na rádio, existe e
certamente que vai continuar a existir. A voz é portanto fundamental!
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Entrevista integral da entrevista de Mário Figueiredo (PO)
com o Prof. Doutor Luís Bonixe (LB)

Provedor do Ouvinte – Então comecemos pelo gosto, o seu gosto pela Rádio. Como é que
foi Luís Bonixe?
Luís Bonixe – Portanto, a Rádio aparece na minha vida naturalmente, como se calhar na
maior parte das pessoas, como ouvinte. As pessoas muitas das vezes não se dão conta da
importância que a Rádio tem nas suas vidas e eu habituei-me a ouvir rádio desde sempre,
quer dizer, sempre foi um som presente na minha vida. Depois…
PO – De forma tradicional, num aparelho de rádio?
LB – Sim, claro, da forma tradicional, um aparelho de rádio, muito por influência, já agora,
se me é permitida esta nota mais pessoal, pelo meu avô, que tinha de facto aqueles rádios
muito interessantes e ele ouvia muita rádio e eu ouvia muita rádio e portanto, sempre ouvi
muita rádio e ainda hoje escuto muita rádio e gosto muito de ouvir rádio. Depois, houve ali
um período da minha vida em que também fui jornalista de rádio, em rádios locais, ainda
durante 5/6 anos e portanto, a rádio teve numa fase inicial estas 2 dimensões a que se juntou
uma terceira…
PO – O interesse académico…
LB – O interesse académico justamente. Portanto, comecei… comecei logo na licenciatura,
curiosamente a fazer alguns trabalhos sobre a rádio, o que já aí eu era olhado assim de uma
forma um bocado diferente, porque normalmente é a televisão, não é? Mas comecei logo aí
a fazer algumas coisas de rádio porque me interessava, de facto, conhecer o meio um
bocadinho mais, não é? E de onde é que vinha aquele gosto pela rádio, mas porquê, porque
é que a gente gosta tanto de rádio, não é? E depois desenvolvi a minha tese de mestrado na
Universidade Nova de Lisboa sobre rádio e uma primeira abordagem às rádios locais e foi
muito interessante conhecer o meio de outra forma, aqui obviamente que houve já da minha
parte uma procura por tentar fazer uma ligação entre a minha experiência enquanto
jornalista com um conhecimento mais profundo que eu pretendia ter e daí ter escolhido as
rádios locais e foi extremamente difícil, mas ao mesmo tempo apaixonante. Porque é que
foi difícil? Porque eu não sei… acho que… quer dizer… onde eu quero chegar… há muito
pouca coisa escrita sobre rádios locais, quer dizer, muito pouca coisa e na altura ainda havia
menos, como é obvio. E então é extremamente difícil nós encontrarmos, por exemplo,
quadros teóricos de referência, nos quais nos possamos apoiar para um trabalho como uma
tese de um mestrado. Foi extremamente difícil…
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PO – Agravado depois aquando do doutoramento…
LB – Aí ainda mais, claro… aí ainda mais, porque já não foi sobre rádios locais, foi sobre a
Antena 1 também, mas sobre um campo muito específico da rádio, que é a informação.
PO – A informação…
LB – Que é a parte que me interessa estudar mais na rádio, que é de facto a informação. E
aí voltávamos ao mesmo problema, aí sobre a rádio já encontramos alguma coisa mais,
sobre a rádio de uma forma geral, mas sobre a informação radiofónica não há de facto
muita coisa. E foi extremamente difícil uma vez mais, porque nós podemos obviamente e
foi o que eu fiz e tive que o fazer, ir à procura de textos de referência de autores
estrangeiros, mas depois há o problema da adequação ao contexto português…
PO – À realidade portuguesa…
LB – Quer dizer… e é sempre difícil, não é?
PO – Então vamos nadar nestas águas que lhe são conhecidas. Vamos para a informação
serviço público, naturalmente, tendo como, também preocupação a outra rádio. O que é que
é distintivo neste momento na informação serviço público e na informação prestada pelos
outros media radiofónicos?
LB – Essa foi uma das conclusões mais interessantes a que eu cheguei, do meu ponto de
vista, e estou-me a referir à tese de doutoramento, já agora, fazendo este paralelismo. É
porque se nós analisarmos os principais temas, as principais vozes da informação
radiofónica, nós constatamos que não há assim tantas diferenças entre aquilo que nós
encontramos, neste caso em particular da Antena 1 e nas outras rádios. Refiro-me aos
principais, portanto, nós continuamos a encontrar… posso-me referir a questões mesmo
concretas, portanto, continuamos a encontrar sobretudo políticos, os mesmos políticos nos
3 noticiários, das 3 rádios principais. Julgo que é fácil as pessoas perceberem a quem é que
eu me estou a referir, Antena 1, TSF e Renascença. Apesar de terem as 3 filosofias
diferentes, percursos diferentes, depois tudo desagua quase no mesmo, não é…
sindicalistas, o que é uma coisa interessantíssima, não tinha essa noção. E portanto, os
temas giram, todos muito à volta disto, nestas 3 rádios. E eu julgo que o serviço público
poderia acrescentar um pouco mais em termos informativos do que aquilo que o faz na
realidade. E portanto, há aqui mais semelhanças do que diferenças, não é? E eu estou
naturalmente aqui a circunscrever-me, porque foi esse o objecto da minha análise aos
noticiários da manhã, que são digamos assim o período norma… enfim, quando fazemos
um projecto com uma tese de doutoramento temos de escolher um corpus, não é… como se
diz, um objecto de trabalho e portanto foi essa a minha escolha.
PO – Ainda que eventualmente possa haver alguma semelhança ao final do dia, não é?
Portanto, em termos de público-alvo…
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LB – Exactamente. Porque se nós olharmos para a programação informativa no seu todo e
agora aqui vou falar, não com conhecimento ao nível do estudo que efectuei, mas enquanto
ouvinte, nós encontramos, por exemplo, na Antena 1 coisas em termos informativos,
programas, espaços, que eu não vejo ou não ouço, neste caso, nas outras rádios. Estou-me a
lembrar por exemplo, de um noticiário com informação local e regional, que eu acho que é
extremamente importante a nível diário, não é...
PO – Mas também são as potencialidades que o serviço público tem…
LB – Justamente. E eu julgo que esse é um dado extremamente importante e que deve ser
sublinhado do meu ponto de vista…
PO – E aproveitado…
LB – E aproveitado e potenciado…
PO – E potenciado… justamente. Na perspectiva do Luís Bonixe e um pouco nesta visão
prospetiva, o que é que lhe parece que pode ser no futuro a informação distintiva do serviço
público, relativamente às outras rádios? Já o indiciou, mas pedia-lhe para ser tão concreto
quanto possível.
LB – Eu julgo que a questão do pluralismo é extremamente importante e é… e deve ser
visto este conceito não apenas numa perspectiva de pluralismo político, ou seja, vários
partidos políticos, mas um pluralismo que vá para além disso, ou seja, olhara para a
sociedade e retirar daí as várias correntes, as várias perspectivas, as várias opiniões que
existem na sociedade…
PO – Minoritárias que sejam…
LB – Minoritárias e é aí justamente que eu quero chegar, porque… também se quisermos
não estou a dizer nada de novo porque isso está lá no contrato de concessão por exemplo,
não é? Portanto, é preciso olhar também para isso, não é? Se nós pensarmos que, de uma
forma mais generalizada, todos os Media têm esta missão ou deveriam ter, o serviço
público, por via da concessão que tem, tem esta obrigação de o fazer de uma forma muito
mais sublinhada, muito mais relevante. Aproveitando e já que me coloca a questão numa
perspectiva de futuro, eu julgo que o serviço público tem que aproveitar as novas
tecnologias e tem que aproveitar a Internet, não é? A rádio tem um problema, a rádio
toda… não tem muito tempo, tem 24 horas, não é? Nós não podemos acrescentar um
suplemento, como fazemos nos jornais, não é? Mas a Internet pode servir para criar espaços
com conteúdos alternativos que, eventualmente, não passam na rádio e podem ser
transferidos também para a Internet, quando a Internet se assumir (vai-se assumindo aos
poucos…), mas se assumir verdadeiramente como mais um canal de serviço público,
porque é importante perceber isso. Serviço público, do meu ponto de vista, hoje já não pode
ser visto apenas com… apenas numa plataforma, portanto é multi-plataforma, não é? E
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portanto a Internet tem aqui um papel fundamental. A Antena 1 chegou a fazer isso, por
exemplo, quando emitia… fez algumas experiências a esse nível e até foi interessante e
agora, provavelmente, algumas pessoas vão achar que não teve interesse nenhum pelo
exemplo que vou dar… que teve a ver com os relatos de futebol, não é? Os relatos de
futebol são uma coisa muito polémica no serviço público… é aí que eu quero chegar…
PO – Então não é?
LB – Mas havia aqueles jogos de futebol que não tinham, digamos assim, um número
suficiente de ouvintes na rádio tradicional e então foram emitidos via Internet e portanto,
quem era adepto dos respectivos clubes… depois ouviu só ali… e aqui está um bom
exemplo que pode ser alargado também a outros conteúdos e é desejável até que o faça, não
é? Portanto aí está uma forma, do meu ponto de vista, que pode fazer a diferença na
informação.
PO – A última parte da nossa conversa: eu queria perguntar ao Luís Bonixe se existe
alguma estratégia relativamente aos seus alunos, em Portalegre, para lhes chamar a atenção
para o Media Rádio. Há alguma estratégia para lhes chamar a atenção para o fenómeno e os
tornar ouvintes diferentes?
LB – A minha experiência é muito engraçada… é muito engraçada com os alunos, pelo
menos aqueles que passam lá. Julgo que a maior parte dos professores fará este tipo de
conversa no início… «o que é que gosta mais, o que é que quer?» e tudo mais… não sei…
ali uma percentagem muito reduzida de alunos prefere Rádio, muito reduzida… no início
do ano. Depois há que mostrar o que é a Rádio, portanto, descodificá-la, fragmentá-la nas
mensagens e o que é curioso é que no final, eles têm que fazer um estágio, e muitos alunos,
que inicialmente não gostavam de Rádio ou gostavam apenas porque ouviam, vão fazer
estágios em Rádio… isto é altamente gratificante, obviamente, porque é sinal que a
mensagem passou, mas é sinal sobretudo que eles perceberam o que é a Rádio, o que eu
lhes costumo dizer é que «vocês podem não gostar de Rádio, mas pelo menos percebam
porque é que não gostam». E muitas da vezes eles não percebem porque é que não gostam
de Rádio ou porque é poderiam gostar mesmo de Rádio, não é? Então há que perceber que
a Rádio, a rádio… agora estou-me a referir aqui à Rádio tradicional, sem Internet, portanto,
som, tem um universo tremendo para mostrar às pessoas e para ser conhecido e a maior
parte das pessoas não conhece de facto isso, o que é normal, porque a escuta radiofónica
também a isso proporciona, não é? Nós ouvimos, ao mesmo tempo, fazemos uma série de
outras tarefas e portanto, estamos concentrados noutras coisas. Mas se pararmos para
pensar na Rádio e na falta que ela nos faz quando não a temos, vamos ter uma perspectiva
completamente diferente do que é a Rádio. E portanto, a estratégia… a estratégia, se quiser,
é um pouco esta, não é? Começar por lhes perguntar porque é que… qual é o
posicionamento deles perante a Rádio, não é? E se vocês um dia fossem jornalistas de
rádio? «Ah não… jornalistas de rádio nem pensar nisso… o que eu quero é televisão e tudo
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mais». Mas depois, no final, já mudam um bocadinho porque, obviamente, eles conhecem a
Rádio, passam a conhecer a Rádio e a perceber que é possível fazer uma imensidão de
coisas na rádio, na rádio sonora e isso é extremamente importante.
PO – Luís Bonixe, no primeiro programa, eu fiz um pedido aos Académicos Docentes, e
aos alunos, para se constituírem em pequenos observatórios de rádio. Acha que essa
disponibilidade existe, nomeadamente em Portalegre?
LB – Eu julgo que existe toda, não é? Seria de… muito interessante um trabalho desses.
Nós, há uns anos atrás, fizemos um estudo de caracterização do sector da Rádio, no distrito
de Portalegre justamente, não é? Também para estabelecermos um pouco a ponte e a
ligação com a comunidade, não é? E foi muito interessante, portanto perceber que rádios é
que nós temos naquela região, que é uma região muito particular, enfim, do interior do país,
enfim, rádios locais, enfim, que têm as dificuldades que têm e portanto foi muito
interessante conhecer. E julgo que esse estudo tendo uma outra amplitude como essa, que
está aqui a colocar, teria todo o interesse em participar… eu julgo que… sem querer estar
aqui a falar institucionalmente, não é? Sem querer estar a falar institucionalmente, eu julgo
que haveria todo o interesse em abordar o problema dessa maneira e com essa
profundidade, como é óbvio.
PO – Então agora para concluir ao Luis Bonixe para sair da sua zona de conforto, a
informação radiofónica, para pensarmos na Rádio, muito mais no seu todo. Já disse que
desde miúdo a rádio lhe despertava a atenção… inclusivamente, o velho aparelho de rádio
do avô, esta magia de há 30 anos atrás, para si a magia da rádio ainda pode prevalecer e ter
algum futuro?
LB – Eu sou daqueles que acredita que sim. A magia do som continua lá e por maioria de
razão, a magia da própria rádio. Eu julgo que as pessoas vão continuar a ouvir rádio, só
sonora, mesmo que seja através do computador, mas vai haver momentos em que nós… vai
haver e continuará a haver momentos em que nós só queremos escutar rádio, sem termos
que ser pró-activos na escolha dos conteúdos, como permite a Internet e portanto, desse
ponto de vista, a magia vai continuar, porque a magia decorre justamente do som e do facto
de ser um meio exclusivamente sonoro, o facto de nós podermos imaginar o que está para o
outro lado, não é? A Internet retira um pouco isso. Mas eu estou convencido e julgo que
quem diz o contrário também está num processo de convencimento, porque ninguém pode
provar nada, como é óbvio, mas eu estou convencido que, em determinados momentos da
nossa vida, nós continuamos a desejar ouvir… ouvir, só ouvir rádio, não é? Isso é
fundamental e portanto a magia vai continuar, eu julgo que a magia vai continuar… poderá
e seguramente, com outros contornos, mas ela vai continuar… se calhar também é um
pouco a paixão aqui a falar, mas eu julgo que sim, que vai continuar.
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Transcrição integral da Entrevista do Provedor
ao Prof. Dr. Arons de Carvalho (AAC)
Provedor – Começamos então, por refletir relativamente ao serviço público de
radiodifusão que temos hoje nesta dimensão variada dos sues canais. O que de facto
diferencia e deve diferenciar o panorama de serviço público das outras rádios?
AAC – Bom, o serviço público deve-se diferenciar das outras estações por várias
qualidades que tem que ter. A começar pela diversidade da programação – tem que atingir
uma diversidade de públicos, não apenas o público da audiência, mas todos os nichos de
público, mesmo os minoritários. Tem que ter uma programação que tenha formação,
informação e entretenimento. Tem que ter uma programação independente dos poderes, do
poder político, do poder económico – essa questão tem sobretudo a ver com a informação.
Tem que ter qualidade – é evidente que qualidade é uma palavra difícil de definir, mas a
verdade é que tem que se afirmar como mais valia para o público, para os ouvintes, mesmo
quando estamos a falar de entretenimento. E portanto o serviço público de rádio – muitas
vezes esquecido porque quando se fala na RTP, ou quando se fala em serviço público, as
pessoas imediatamente associam à televisão – o serviço público de rádio não é menos
importante, tem aliás uma tradição de muitos anos em Portugal… Tem um sistema de
financiamento que é mais fácil porque no serviço público de rádio nunca teve publicidade,
é apenas financiado através da contribuição para o audiovisual que as pessoas pagam
através da tarifa da electricidade, ou através de indemnizações compensatórias, ou seja
fundos públicos, através do Orçamento de Estado… O serviço público tem que ter um
conjunto de qualidades que o diferenciem da oferta privada. E a sua legitimidade assenta no
facto (tal como aliás acontece com o da televisão) assenta sobretudo no facto de a oferta
que nós temos através de emissores privados não cobre suficientemente todos os… a
diversidade de públicos, as exigências de qualidade, as exigências de independência perante
o poder económico, o pluralismo político e social… Os seja: a oferta das operadores de
rádio e de televisão, sobretudo porque temos ainda, na rádio e na televisão, limites técnicos
à implantação de novos operadores, porque se utiliza um bem finito que é o espaço
radioeléctrico por onde se propagam as ondas hertzianas – essa limitação legitima a
existência de uma estação que não fique à espera que as outras estações todas façam,
através da sua diversidade, o tal pluralismo externo. Ou seja: o serviço público de rádio tem
que ter no seu interior, tem que responder no seu interior aos anseios do público na sua
diversidade, na sua complexidade.
Provedor – Os mecanismos de controlo que o próprio serviço público de radiodifusão, e o
de televisão, têm, por si só também já são um garante, não é?
AAC – Sim, o serviço público de rádio tem um escrutínio que não tem nenhum outro
operador. A começar pelo Provedor do Ouvinte; depois existe na empresa um Conselho de
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Opinião para a rádio e para a televisão, que tem tarefas nessa medida; tem a Entidade
Reguladora para a Comunicação Social que naturalmente tem uma particular atenção em
relação aos conteúdos transmitidos pelo serviço público de rádio e de televisão; e depois há
também, não podemos esquecer, um escrutínio muito grande da opinião pública. É evidente
que a opinião pública pode desculpar um erro, um falhanço de um operador privado para o
qual não contribui mensalmente com o seu dinheiro, mas é muito mais exigente em relação
ao serviço público de rádio porque sabe que ele é pago com o dinheiro dos contribuintes. E
portanto não há outra estação, outro operador de rádio – e eu estou a falar de Portugal,
como poderia estar a falar da Europa inteira, porque em toda a Europa a existência de um
modelo serviço público de rádio e de televisão é uma existência que está perfeitamente
consensualizada a nível da opinião pública, a nível social e a nível político, não é uma
questão questionável – este serviço público de rádio é altamente escrutinado. Ou seja, há
uma particular atenção popular em relação à forma como ele funciona, o que lhe confere
uma dupla responsabilidade.
Provedor – Eu devia ter começado a nossa conversa por aí… tenho curiosidade em saber
se o Alberto Arons de Carvalho teve, na meninice, adolescência, juventude, alguma relação
afectiva particular com o meio rádio?
AAC – Não. Digamos que eu tive, na minha juventude, um interesse muito grande pelos
jornais, fui jornalista, fui colaborador do República antes do 25 de Abril, depois fui
jornalista da República, e depois do jornal A Luta, a seguir, em 75, 76, e depois tive…
Provedor – Rádio não?
AAC – Não. A ligação que tenho à rádio, digamos assim, é eu ter sido, com outras pessoas,
fundador da ideia de uma associação de rádios locais, o antigo Instituto das Rádios Locais,
que mais tarde viria a ser a actual Associação Portuguesa de Radiodifusão. Estive na
génese, na formação, e depois fui durante muitos anos assessor dessa associação, a título
completamente gratuito…
Provedor – Esse passado de jornalista, secretário de Estado da tutela, de investigador
universitário, condiciona, ou orienta, a escuta rádio ou a visão de televisão?
AAC – Não orienta, mas dá-me uma atenção redobrada, um interesse bastante grande. É
uma matéria que eu estudo desde há 40 anos, digamos assim, e em relação à qual – eu sou
uma pessoa que porventura gosto pouco de emitir opiniões sobre matérias que não domino
bem – em relação a estas matérias da comunicação social são matérias em que me sinto
bastante á vontade, porque são matérias que eu estudo há muitos anos. E particularmente
nesta questão do serviço público choca-me muitas vezes ver coisas escritas nos jornais de
uma enorme ligeireza, de uma enorme falta de profundidade, porque precisamente gastei
muitos anos da minha vida a estudá-las e a ler muita coisa, a ouvir muita coisa, a perceber
que o serviço público é uma coisa que na Europa não tem discussão, em relação à sua
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existência. Poderá ter depois… obviamente depois tem modelos nacionais com uma enorme
diferença, mas…
Provedor – A sua escuta de rádio, penso eu, não irá tanto para a Antena 3, mas mais para o
canal generalista, e eventualmente para a Antena 2… Pergunto-lhe: o que é o cidadão
Arons de Carvalho ouve do serviço público de radiodifusão, satisfá-lo?
AAC – Sim, satisfaz-me. Eu devo dizer que, por razões até do sítio onde vivo, eu ouço
muito mais a Antena 1 do que, porventura, ouviria se pudesse ouvir a TSF com
normalidade. Quer dizer: praticamente, no sítio onde vivo, não se ouve a TSF…
Provedor – Uma das obrigações do serviço público é chegar a todo o lado…
AAC – Exactamente, aí está outra obrigação que hoje em dia já nem falamos dela porque é
tão comum – e na televisão praticamente não se sente, mas na rádio é um ponto importante:
é chegar a todo o lado, mesmo que isso implique um custo…
Provedor – E tem, de facto…
AAC – …uma relação custo-utilidade muito grande. Mas a Antena 1 obviamente que
satisfaz, em geral, bem, as minhas expectativas em relação ao serviço público.
Naturalmente que encontro todos os dias, aqui e além, uma pequena crítica, e digo “Mas
porque é que isto é assim e porque é que não é assado?”, a nível informativo, a nível da
programação, embora eu cria que o serviço público de rádio, tal como é apresentado nas
suas facetas de informação e de programação – e eu sou um ouvinte de muitas horas por
dia, quando viajo de carro, e eu não moro em Lisboa. No trânsito, quando estou em casa de
manhã, ouço sempre a Antena 1, e às vezes também a Antena 2… O serviço público de
rádio continua a ser insubstituível, e não vejo… Aliás, quando se fala muitas vezes no custo
do serviço público fala-se, em Portugal, sempre na televisão. Ninguém até agora ousou pôr
em causa o serviço público de rádio, tanto mais que ele não tem publicidade, a única receita
que tem deriva da contribuição para o audiovisual.
Provedor – Vamos olhar para o futuro. Eu acho que o novo paradigma já está aí: a internet
possibilita nem se sabe ainda bem o quê em termos de rádio, ou até onde podemos ir. Mas
há também quem o possa considerar como uma ameaça à rádio tradicional. A escuta através
até da web-rádio deixará de ser rádio e passará a ser áudio. Portanto, nas potencialidades
que a net oferece à rádio, será uma ameaça, uma nova oportunidade? Como é que o serviço
público se deve posicionar relativamente a isto?
AAC – Bom, eu creio que são novos desafios, é muito difícil – tal como em relação à
televisão – é muito difícil prever o que poderá ser o serviço público daqui a alguns anos.
Mas eu sigo muito… Há um texto, uma frase, que foi publicada nos estatutos da União
Europeia de Radiodifusão, há alguns anos, segundo os quais (na altura creio que se falava
de televisão) o serviço público tem de estar onde está o público. Isso significa que o serviço
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público não deve permanecer nos meios tradicionais de difusão do sinal, ou seja: se há um
conjunto de cidadãos que procura a rádio, ou pedaços de rádio, ou programas de rádio,
através da internet, o serviço público tem que ter uma oferta nessa matéria para essas
pessoas e para essas necessidades. Eu creio aliás que a empresa RTP em Portugal – mais
até do que os governos dos últimos anos, mais até do que, porventura, as administrações
dos últimos anos – a empresa soube responder a isso. Eu creio que há aqui uma resposta da
empresa no sentido das novas tecnologias, do site da internet ter uma componente “a
pedido”, quer para programas de televisão, quer para programas de rádio, e tudo isso penso
que foi mais do que por estratégia do poder político ou da administração, foi oferta
proporcionada pelos departamentos da empresa, que respondem a isso. E parece-me muito
bem, isso. Ou seja: eu creio que o ouvinte, cada vez mais, não é apenas o ouvinte que liga o
rádio e ouve o que estiver a dar, é o ouvinte que sabe que no saite da internet da empresa
está certamente o programa que ele não pode ontem ouvir e que pode fazer a audição a
qualquer momento, em qualquer altura, o acesso aos arquivos – e também outro tipo de
canais a pedido que sejam suscitados, com músicas, etc. Ou seja: aqui está como os novos
serviços, proporcionados pelas novas tecnologias, são uma excelente resposta, se forem
proporcionados pelo serviço público, para aquela tese que enforma todo o serviço público,
segundo a qual o serviço público deve satisfazer as necessidades de todos, inclusivamente
das minorias mais minoritárias, digamos assim. Ou seja: nós temos a convicção de que os
operadores comerciais, legitimamente, estão à procura da publicidade, estão à procura de
maximizar as audiências. O serviço público, obviamente tem que satisfazer as maiorias,
mas nunca se poderá esquecer da diversidade de gostos, de origens sociais, de desejos de
programação que há na sociedade. E a sociedade é muito diversa, e o serviço público não
pode esquecer-se das minorias. E quando falo de minorias estou a falar de gostos, de
hábitos, de orientações, de práticas políticas, de camadas sociais, etc.
Provedor – Da mesma forma que, ainda hoje, é uma minoria aqueles que o procuram. O
que significa, penso, que o serviço público também não deve descurar os que são – há volta
de 65%, diz-se, eram em 2009 – de pessoas que procuram o meio tradicional rádio e que
fazem desse meio tradicional a sua escuta, não é?
AAC – Claro. O serviço público tem manter-se fiel a esse público, sabendo que o público,
ele próprio, está a mudar, acompanhando a inovação tecnológica. E portanto o serviço
público tem de estar onde está o público – volto à frase inicial, que é uma frase da União
Europeia de Radiodifusão – e tem que adequar a sua oferta, o seu estilo de programação,
aos gostos, sem perder de vista as obrigações de diversidade, de pluralismo, que é sua
matriz, digamos, e que legitima a sua existência na Europa desde há várias décadas.
Provedor – Uma questão já marginal à nossa conversa: se calhar como consequência
destas novas plataformas o que aconteceu foi que a direcção de programas, o programador,
ao fim e ao cabo fez com que as pessoas, os ouvintes, se envolvessem nas redes sociais, o
que faz com que (já se queixavam disso os meus antecessores) o público, muito público, ou
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algum público ouvinte não necessite de mediação com o Provedor, vai directamente ao
produtor. Naturalmente que, por razões compreensíveis, quer Adelino Gomes quer José
Nuno Martins preferiam o contacto via mail, ou carta, principalmente mail. Eu vou tentar
privilegiar também o contacto através de telefone. Eles não o fizeram porque não tinham
meios para isso, eu espero vir a tê-los, ainda não os tenho. Mas de qualquer forma eles
diziam, e bem, que o telefone é para o ouvinte a primeira “arma” de que o ouvinte saca.
Isso pode também ter um efeito pedagógico, para lhes poder explicar: olhe, se tivesse
ponderado melhor... Mas, portanto, para o investigador: no futuro o provedor deve ele
próprio envolver-se também numa rede social, ou estimular essa ligação directa ao ouvinte.
Aquilo a que, nós, aqui há uns anos ainda pedíamos sempre: a retroação e o feedback
directo do ouvinte? Eu sei que a questão não é fácil...
AAC – Não é fácil, sobretudo porque é uma matéria para mim nova. Mas, intuitivamente
eu diria que o provedor, tal como o serviço público deve estar onde está o público, o
provedor deve também tentar estar onde estão os anseios do público. É evidente que a
resposta telefónica rápida é algo de muito exigente, sobretudo se houver um problema
qualquer que leve a um afluxo muito grande de telefonemas e de contactos, mas
naturalmente que o provedor não deve distanciar-se, pelo contrário: deve tentar estar o mais
possível junto do público ouvinte. Isso, hoje em dia, com as novas tecnologias e com as
redes sociais há uma infinidade de meios, desde o tradicional programa que o provedor do
ouvinte tem – e oxalá ele possa ser emitido num horário mais consentâneo com o interesse
que ele tem para a empresa e para o serviço público. Nessa matéria posso dizer que creio
que o provedor do espectador de televisão é mais privilegiado em matéria de contacto com
a opinião pública do que o provedor do ouvinte, que está num horário que é muitas vezes...
Provedor - ...mais discreto.
AAC – ...mais discreto, digamos assim, e menos audível. Mas essa é uma via, e não é
certamente a única. O contacto através da internet é muito importante, como também o
será, se for conseguido, o contacto através das redes sociais, e o contacto telefónico,
naturalmente.
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