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INTRODUÇÃO
1

Este Relatório de Actividade referindo-se – segundo o preceituado na Lei , ao exercício
do Provedor do Ouvinte no período decorrente entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de
2007, embora abranjendo já matérias tratadas nos primeiros meses do ano de 2008 e
destina-se a ser remetido à Entidade Reguladora para a Comunicação Social e a ser
publicado pela Rádio e Televisão Portugal, S.P.
Da forma como vai elaborado, assenta nos princípios teóricos já expostos no
2
Relatório anterior que permanecem assumidos como subjacentes. Mas, antecipando a
proximidade do termo do exercício do Provedor no final do quarto mês de 2008, já
apresenta matérias que constituíram objecto de tratamento e apreciação até 29 de
Fevereiro deste ano, de forma a poder considerar-se sem omissões nem extrapolações de
relevo, como a exposição final que resume as condições e a natureza da minha
actividade na função, bem como as conclusões decorrentes da missão que, por vontade
própria oportunamente manifestada, aceitei desempenhar durante um único mandato 3.
Sem se circunscrever a uma configuração factual, a partir da rudimentar base
estatística que os limitados recursos pessoais próprios e os meios informáticos postos à
disposição do Provedor do Ouvinte podiam assegurar, o Relatório consagra quatro temas
essenciais:
Modos e condições no desempenho do Provedor do Ouvinte;
Observação dos fluxos e incidências das Mensagens recebidas;
A compilação dos Textos dos Guiões do Programa semanal produzido entre
9.Set.2006 (#1) e 29.Fev.2008 (#67);
Conclusões e reflexões do Provedor.

1
2

3

Artº 23º-D – Competências, nº 4, do Cap. VII-A da Lei 2/2006 de 14 de Fevereiro, da Assembleia da República.
JNM, Relatório de Actividade do Provedor do Ouvinte do Serviço Público de Radiodifusão Sonora, Ano de 2006, para análise da Entidade
Reguladora da Comunicação Social, Lisboa, Fevereiro de 2007 – Parte I, págs. 10 a 29.
Cf. com “Entrevista - José Nuno Martins ” a Sónia Correia dos Santos, in Diário de Notícias, 27 de Agosto de 2006: “- Quero fazer apenas um
mandato e gostava de deixar definidas normas de procedimento, para que quem me seguir não tenha de recomeçar tudo.”
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Aludindo às condições de trabalho disponibilizadas pela Empresa, no quadro do
Gabinete de Apoio aos Provedores do Ouvinte e do Telespectador (GAP), descrevo os
métodos de produção utilizados, bem como a forma e a matéria daqueles Programas,
cuja edição a Lei determina ser assegurada pelo Provedor e que o próprio produziu,
escreveu, editou e realizou regularmente 4.

Considerando a matéria da Lei acerca da missão do Provedor e os entendimentos que
de uma e outra, vi serem tomados (designadamente por Administradores e Quadros
superiores da Empresa Rádio e Televisão de Portugal, S.P.), julguei útil que este
Relatório não se resumisse a ser um anódino inventário de análise das Mensagens
recebidas e das reflexões e recomendações por elas suscitadas (o que de resto, representa
a vastíssima parte do documento), mas servisse para referir e analisar determinadas
ocorrências que, na prática quotidiana, terão propiciado ou condicionado a
operacionalidade e a intervenção do Provedor do Ouvinte.

Utilizando-se como base de amostra para análise e extracção de conclusões, apenas o
conjunto das Mensagens recebidas durante o ano de 2007 – período que considero
suficientemente longo e significativo para detectar relevantes manchas de inquietação e
de satisfação dos Públicos quanto aos desempenhos do Serviço Público – as Mensagens
enviadas pelos Ouvintes das Rádios Públicas serão apresentadas por grupos temáticos,
através de quadros e sínteses dos seus fluxos de incidência, de conteúdo e propriedades.
De entre a vasta diversidade das Mensagens 5 recebidas, algumas foram consideradas
mais pertinentes, mais relevantes e, sobretudo, mais representativas de subconjuntos
temáticos, tendo por isso merecido tratamento público nos Programas semanais “EM
NOME DO OUVINTE”.

Entendi também recopilar todos os textos das edições #1 a #67 do Programa sempre
emitido nas sete Rádios Públicas, entre 9 de Setembro de 2006 e 29 de Fevereiro de
2008, porque considero que esse será o património mais substante do meu trabalho.
Os textos de “EM NOME DO OUVINTE” reflectem as inquietações e os elogios dos
Ouvintes, as respostas quase sempre defensivas dos meus distintos interlocutores no seio
da Empresa, e as minhas amadurecidas reflexões e recomendações, em especial nos
casos mais complexos, fundamentadas nos testemunhos e opiniões de peritos,
investigadores e académicos que aceitaram pronunciar-se a minha solicitação. Em alguns
desses textos, e com total independência, procurei ressaltar aspectos menos conhecidos
da actividade das Rádios Públicas e, mais do que isso, apontar momentos exemplares de
Rádio. Fi-lo, não só porque considero que essa função deítica e pedagógica constitui,
também, uma das vocações de um Provedor, mas igualmente, porque como Profissional,
conservo a capacidade de me sensibilizar com actos de Comunicação que se destaquem
na rotina dos dias da Rádio.
4
5

Com a colaboração inestimável do Jornalista Viriato Teles, em serviço no GAP.
Sob as formulações padronizadas de Crítica, Dúvida, Sugestão ou Satisfação, apresentadas no capítulo Mensagens ao Provedor, inserto na
Página do Provedor do Ouvinte, do portal www.rtp.pt.
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Num momento crucial para o futuro do Serviço Público de Rádio, quando se espera a
muito necessária actualização, se não mesmo a profunda reformulação do caduco
Contrato de Concessão de 1999, a celebrar entre o Estado e a Rádio e Televisão de
Portugal, SP, constitui minha preocupação que futuros exercícios desta função possam
beneficiar directamente da experiência original que acumulámos, durante a qual me senti
sobretudo lisonjeado pelas apreciações de Ouvintes e de Profissionais meus colegas ao
trabalho que desenvolvi. E não apenas através do correio que recebia.

À época da elaboração do Relatório de 2006 entendi que não era ainda oportuno
referir alguns já preocupantes indícios do que, com o decorrer dos tempos, viria a tornarse numa soma de condicionantes e obstáculos, de natureza operacional e
comportamental, ao desempenho livre das funções de Provedor do Ouvinte no seio da
Empresa.
Com prudência, tomei a decisão de evitar estabelecer apreciações que, nessa altura,
porventura poderiam ser prematuras ou tomadas como tal, já que não tinham decorrido
mais do que sete meses desde o início da missão, apenas cinco meses de recepção e
tratamento das Mensagens dos Ouvintes e quatro meses de emissão do Programa
semanal do Provedor. Porém, com o acumular dos episódios, os constrangimentos
foram-se agravando em diversos planos, até ao limite do suportável.

Muito embora na primeira reunião conjunta com o anterior Presidente da Empresa 6, as
palavras de boas intenções tivessem corrido soltas da parte deste Senhor e do Senhor
Administrador a quem o Senhor Presidente delegara os contactos connosco, bem cedo
percebi que, teríamos de contar mais com o nosso esforço e com a disponibilidade
intelectual dos Profissionais nossos interlocutores, do que propriamente com a abertura
institucional da Empresa e os seus ilustres Gestores, para nos facilitar o desempenho
crítico independente.
Creio hoje que a persistência de certos comportamentos e reiteradas atitudes de apenas
alguns quadros da Empresa, estariam alicerçadas na interpretação menos favorável,
dimanada do seio do próprio Conselho de Administração da Rádio e Televisão de
Portugal, SP, acerca da missão dos Provedores do Ouvinte e do Telespectador, sem que,
ao menos, alguma vez nos tivesse sido exprimida tal reserva. Bem pelo contrário.

6

Em 18 de Abril de 2006.
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Quero todavia, deixar ainda três observações introdutórias que considero muito
importantes.

Em primeiro lugar, a nota do respeito que nutro pelo desempenho das Estações
Públicas. Posso ter mantido um registo de exigência porventura muito rigoroso, mas
conheço e respeito sinceramente, os níveis de seriedade que, de modo geral,
caracterizam este Serviço Público, por contraponto aos truques comunicacionais que
moldam a actividade das Rádios privadas e com os quais aquele jamais deve concordar.
Além disso tenho a plena consciência de que a Rádio atravessa um período muito
difícil em que tem de se adaptar, sabendo conviver e tirar partido de uma necessária
mudança de geração e dos novos arquétipos de comunicação com os Públicos.
A Rádio Pública portuguesa perdeu a autonomia de sempre ao ver-se integrada numa
Empresa que lhe desfez a identidade, sem se ter preocupado ou ter sabido estabelecer o
equilíbrio estrutural interno com os outros ramos, por forma a que se assegurasse a
estabilidade indispensável que permitisse à Rádio superar todas as dificuldades do
tempo.

Em segundo lugar, a referência ao facto de, como sempre fiz durante o desempenho da
minha missão, neste documento ter preservado os meus sentimentos pessoais e,
sobretudo, as relações de longa e intensa Amizade com muitos colegas nesta Casa,
procurando restringir-me a análises de estrita natureza profissional. Infelizmente tal não
me impediu de passar por demasiadas arrelias pessoais, que, em circunstância alguma ou
alguma vez, tinha imaginado vir a sofrer por razões profissionais.

Em terceiro lugar, admitir que me classifiquem como “politicamente inconveniente”.
Contudo, ao fim de dois anos muito difíceis e na soma dos factos, esta era a apreciação
serena que tinha de fazer. Espero que, se for caso disso, ela possa esclarecer a dimensão
dos desvios, propocionando que se assumam as responsabilidades pelos episódios
ocorridos, de forma a que as perspectivas menos correctas possam ser definitivamente
corrigidas e erradicadas. Até as minhas…

Em todo o caso, tudo quanto fiz e o que escrevo, fiz e escrevi conscientemente. E
apesar dos avisos iniciais que recebi, com total independência
Tendo sempre presente não só o que devia, como Profissional, ao Serviço Público de
Rádio, mas também considerando o que espero dele, enquanto Ouvinte e Espectador,
para um futuro que não seja distante.
E faço-o, como seria meu dever, em nome do Ouvinte.
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Mas é justo que agora registe a confiança que me merecem as perspectivas de acção
que já conheço do Senhor Presidente dr. Guilherme Costa e dos Membros do actual
Conselho de Administração da Rádio e Televisão de Portugal, SP, ante os grandes
desafios que se lhes apresentam. Estou, por exemplo, convicto de que o exercício dos
Profissionais de todas as Estações do Serviço Público de Rádio, terá doravante quem
lhes reconheça e devolva os merecidos níveis de responsabilidade e dignidade que lhes
tinham sido recentemente retirados, de modo a permitir a todos os registos de motivação
e de desempenho adequados aos desígnios da Rádio Pública.

Estou seguro de que, felizmente, uma nova e genuína interpretação institucional do
Conselho de Administração acerca da missão dos Provedores, bem como a capacidade
de absorção crítica dos decisores da Televisão e sobretudo a agudeza intelectual que
pode pôr no seu mister, continuarão a permitir isentar, definitivamente, dos males em
que me vi, o Senhor Professor Doutor Paquete de Oliveira, na função de dar voz ao
Cidadão, como mediador entre as Televisões Públicas e os Espectadores.
Assim, no momento em que cada um de nós assume o seu destino próprio, manifesto
ao Senhor Professor, com quem me foi tão interessante mutuar opiniões e experiências,
assim como ao meu sucessor que, a esta data, ainda não conheço, votos de boa sorte e do
maior ânimo para o desempenho das suas funções.

Os mesmos votos sinceros são extensíveis às Senhoras e Senhores Membros do
Conselho de Opinião, cuja confiança espero não ter desmerecido, agradecendo ao
Senhor Presidente dr. Manuel Coelho da Silva, a sempre franca partilha de comuns
inquietações.

Estou profundamente agradecido ao Jornalista Viriato Teles. Sem o seu dedicado e
constante apoio profissional e pessoal, a minha missão teria sido ainda mais difícil.

Manifesto ainda gratidão pessoal às Senhoras dras Fernanda Mestrinho e Maria do
Carmo Arantes que, no GAP, também acompanharam com paciência, algumas das
minhas inquietações e sobressaltos.
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Agradeço a todos os meus Colegas – quase heróis - da Rádio Pública que, no âmbito
profissional, souberam e puderam suportar nos últimos anos, tantos impactos
surpreendentes e violentos na Empresa em que trabalham.
E curvo-me perante a memória e o exemplo profissional e artístico daqueles que,
entretanto, nos deixaram para sempre.
Foi pelo Serviço Público que aceitei este encargo (mais difícil do que alguma vez tinha
suposto) e que me mantive no meu posto: se os poderes públicos se interessam cada vez
menos pela Grande Rádio, teremos de ser nós próprios a zelar pela dignidade das nossas
profissões, nos registos mais elevados da qualidade profissional e do rigor ético, assim
como na defesa do prestígio da Instituição e da Arte que nos toca.

Estou também reconhecido a todos aqueles decisores – e muitos foram - que,
porventura discordando de algumas recomendações, souberam reconhecer o potencial
contributivo de um Provedor ao seu desempenho e sempre mantiveram uma franca
colaboração comigo.

Finalmente, o Ouvinte. Muito obrigado por aquilo que, agora, através das suas
Mensagens, apenas em tão pouco tempo, me foi dado reflectir e aprender acerca de uma
área tão relevante da minha Profissão, ao fim de tantos anos!

Mas, terei sido o Provedor do Ouvinte que pretendiam que fosse, numa Rádio que
nos liga?
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1. MODOS E CONDIÇÕES
NO DESEMPENHO DO PROVEDOR DO OUVINTE

1.1. O GABINETE
No primeiro encontro formal com os Provedores do Ouvinte e do Telespectador Senhor Prof. Doutor Paquete de Oliveira, em 18 de Abril de 2006, o Presidente do
Conselho de Administração, Senhor dr. Almerindo Marques, informara os
Provedores de que o seu entendimento era que todas as matérias respeitantes à relação
destes com a Empresa, se mantivessem sob sua responsabilidade, vincando a
relevância que o CA atribuía ao desempenho independente e às figuras dos Provedores,
sem esquecer também o espírito de convergência que desejava que se estabelecesse e
mantivesse entre estes e a RTP.
Mas logo delegou a gestão das questões práticas desse relacionamento no Senhor
Administrador Luís Marques, com quem haveríamos ambos de manter, até 15 de
Maio de 2007, uma irregular frequência de reuniões.
Foi então criada uma simples estrutura comum para envolver ambos os Provedores –
o Gabinete de Apoio aos Provedores (GAP), que já caracterizei suficientemente no
Relatório de 2006, à frente da qual foi colocada a Senhora Jornalista drª Fernanda
Mestrinho, com experiência profissional relevante na RTP de modo a assegurar a
normalidade das relações dos Provedores com a pesada Instituição e apesar do
mitigado regime de compensações ao seu estatuto.
Para apoio á diversidade de trabalhos especificamente respeitantes à área de Rádio e
por minha indicação, considerando a longa experiência profissional, como especialista
sénior no domínio audiovisual e designadamente no campo radiofónico, assim como o
seu elevado sentido de reserva e o grau de confiança mútuo, o CA anuiria à contratação
no exterior do Senhor Jornalista Viriato Teles.
Aquelas eram as condições que eu considerava imprescindíveis para o bom
desempenho das tarefas que se projectavam e que, sob minha orientação, viria
efectivamente a dividir consigo, num ambiente de constante e agradável colaboração,
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em que sempre ressaltavam as suas competência, generosidade e eficácia
profissionais.
E embora, por nossa iniciativa, ambos os Provedores considerássemos que a Empresa
devesse dar prioridade ao equipamento informático e operacional que nos permitisse a
autosuficiência de procedimentos e custos reduzidos, ficou acordado que o dispositivo
de recursos humanos poderia vir a ser redimensionado à medida em que tal se
mostrasse necessário.
Considerei na altura, por exemplo, que um(a) Secretário(a) seria suficiente para
assegurar o expediente funcional de ambos os Provedores. Mas afinal, tendo sido
colocada no GAP uma “Técnica administrativa”, também depressa me apercebi de
que, quanto à Rádio, teríamos de nos valer a nós mesmos, Viriato Teles e eu próprio,
em todas as diversas tarefas que teríamos pela frente.
Numa empresa da esfera audiovisual, o desempenho para multiplataformas pareceria
ser fundamental.
Contudo, viria a verificar mais tarde que, por exemplo, no GAP ou, porventura na
RTP, não era considerada função apropriada a um Técnico administrativo ter de
proceder à mera transcrição para Word dos depoimentos de Ouvintes e Peritos que
gravávamos previamente 7… A solução definitiva para executar simples (embora
morosas) transcrições, seria passar a recorrer-se semanalmente, para esse efeito, aos
serviços de uma empresa externa!
Como deixara claro nos primeiros textos publicados 8, já supunha que alguns factores
pudessem condicionar a acção do Provedor do Ouvinte.
Enumerara então, cinco ordens de razão determinadas tanto pela minha experiência
como Profissional ou pela minha personalidade, como também pelas reservas que elas
eventualmente gerassem no espírito de Ouvintes, porventura receosos de que eu viesse
a ser permeável a um “chamamento corporativo”, sendo ainda admissível que o cunho
pioneiro da tarefa constituísse também factor de entropia.
Porém, não deixei de assinalar expressamente que através do conhecimento dos
hábitos do métier e ressalvadas as excepções de rigor, me sentia também consciente
acerca de uma generalizada atitude de reserva corporativa dos Profissionais, quanto a
qualquer proposta de alteração reclamada pelo Ouvinte acerca de práticas
convencionadas.
Avisado, em todo o caso sentia-me preparado para enfrentar as dificuldades. Mal
sabia, no entanto que – de onde menos esperava – tudo se tornasse tão difícil…
7

8

Para resolver uma emergência antes do Verão de 2007, valeu a generosa atitude prontamente assumida pela Senhora Assessora Jurídica do GAP ,
drª Maria do Carmo Arantes e logo acompanhada pela própria Senhora Chefe do Gabinete, a quem agradeço o enorme e deslocado esforço
pessoal, de modo a que a atrasada transcrição de dezenas de depoimentos tivesse sido efectuada.
Designadamente no Relatório de Actividade… 2006, atrás citado – Parte I – Previsíveis Dificuldades, págs. 23 a 26.
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1.2. AS MENSAGENS DE OUVINTES
As Mensagens iriam naturalmente constituir a matéria fundamental para a acção do
Provedor.
Tínhamos como previsível a chegada de elevado número de contactos, sendo
expectável que se tivessem de processar de acordo com fluxos de intensidade incerta, e
sobretudo, segundo as motivações directamente causadas por episódios de
comunicação na Rádio e, por maioria evidente, na Televisão, cujas emissões
concentram muito mais amplas quotas de audiência.
E com efeito, como referirei pormenorizadamente no capítulo seguinte, enquanto em
2007, se verificaria um regime médio diário de 3,8 Mensagens recebidas sobre
assuntos da Rádio Pública, a média diária registada sobre temas dirigidos ao
Provedor do Telespectador no mesmo período, seria de 42,5 Mensagens diárias 9.
Logo através das primeiras vagas comunicacionais exibidas na Rádio e na Televisão
públicas, durante o Verão de 2006, comuns a ambos os Provedores, apelámos a que as
Mensagens dos Ouvintes das sete Estações do Serviço Público - as nacionais ANTENA
1, ANTENA 2, ANTENA 3, as regionais RDP AÇORES e RDP MADEIRA e ainda RDP
INTERNACIONAL e RDP ÁFRICA fossem remetidas através do Portal da RTP.
Todas as Mensagens recebidas pelo Provedor do Ouvinte constituiriam objecto de
análise, classificação e catalogação, assim como de resposta directa por parte do
Jornalista Viriato Teles, sob as indicações específicas e genéricas determinadas pelo
Provedor do Ouvinte.
E o veículo definido como essencial para responder, de modo público e pontual, às
grandes manchas de inquietação – e de agrado – que chegam de Ouvintes, seria o
Programa semanal que a Lei prescreve e que intitulei “EM NOME DO OUVINTE”.
Logo que recebida, cada Mensagem teria de ser devidamente analisada e classificada
conforme a área de incidência em que se melhor definisse a matéria mais relevante
que nela prevalecesse, quando vários temas fossem referidos num mesmo contacto.
Por isso a primeira condicionante que se colocava, seria o modo como haveríamos de
receber e tratar os enormes volumes de correspondência que nos iriam chegar em
volumes e ritmos de chegada previsivelmente elevados.
Para tanto, desde cedo considerámos que ambos os Provedores partilhassem de um
mesmo programa informático de modo a prover recepção, classificação, tratamento
9

Cálculo baseado em dados cedidos pelo Senhor Provedor do Telespectador.
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(incluindo cumprimento de circuitos internos, prazos e junção de novos dados), bem
como resposta do Correio recebido de Ouvintes e Telespectadores, conjuntamente
administrado na estrutura comum para assessoramento dos dois Provedores – o GAP.
O tratamento de tão grandes e intensos volumes de correspondência previsivelmente
não poderia ser linear. Em termos ideais, cada Mensagem deveria dar origem a um
circuito individualizado, com um ou mais percursos em diversas etapas. E, no decurso
daqueles, existindo pelo menos um destinatário, seria acrescida com textos adjacentes à
Mensagem quer no sentido de ida, quer no sentido de volta, devendo cumprir-se prazos
de envio e de resposta e proporcionando automaticamente a sua catalogação
classificativa e o envio célere das respostas obtidas aos Ouvintes correspondentes, sem
esquecer que, em situação ideal, das próprias respostas coligidas, devesse ser remetida
cópia aos primeiros destinatários no interior da Empresa.
A não existência de um modelo informático para estes fins condicionaria fortemente
– e efectivamente viria a impedir também - o tratamento sociológico que o Senhor
Professor Doutor Paquete de Oliveira manifestara o desejo de implantar e partilhar
comigo, relativamente a todo o correio recebido e dessa forma tratado, por cada um dos
Provedores.
Ora desde cedo, precisamente desde 30 de Junho de 2006, que esta questão foi
exposta ao Senhor Administrador, que compreendeu e deferiu o pedido apresentado,
pelo que presumo que, desde essa altura, indicações apropriadas terão sido dadas ao
Senhor Director de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico.
De resto, essa Direcção viria a recomendar-nos a apreciação de um sistema de
recepção, classificação e tratamento de correspondência (o programa G-DOC, que
já vinha sendo estudado na Empresa) e que, após extensa apresentação só realizada um
mês depois 10, considerámos perfeitamente adequável às nossas necessidades.
A única condição extra seria a de se lhe introduzir uma funcionalidade matricial de
que não dispunha e que consistiria no indispensável travamento da identidade de cada
correspondente, que pretendíamos permanecesse exclusivamente na esfera do GAP.
Se assim fosse, uma vez introduzida essa funcionalidade, ambos os Provedores
ficariam em condições de aplicar posteriormente novos paradigmas de catalogação às
primárias classificações automaticamente geradas e, a partir deles, seria mais viável e
simples que do sistema de tratamento visando respostas, nos fosse possível extrair
conclusões mais claras e também, horizontalmente mais fundamentadas, em termos da
observação globalizante e particularizada dos casos, operando-se as respectivas
sínteses.
Mas não têm conta os episódios relacionados com a implantação desse sistema
externo que, afinal, nunca chegaria a ser instalado.

10

Durante toda a tarde do dia 28 de Julho de 2006.

Relatório Final de Actividade

17

E, não obstante, a certa altura 11, o Senhor Director de Inovação e Desenvolvimento
Tecnológico ainda não se eximiria de pressionar (sem razão) o GAP, de modo a que
produzíssemos respostas apressadas aos pedidos dos técnicos exteriores que se
afadigavam na adaptação do tal programa informático às necessidades específicas dos
Provedores.
A verdade é que, cerca de um ano e meio depois de termos manifestado a nossa
anuência à sugestão dimanada da área de Inovação, nos é impossível elaborar o
presente Relatório usando um dispositivo mais fiável e menos contingente, do que
aquele que nós mesmos concebemos e montámos…
Por isso as interpretações dos fluxos, números e tipologias das Mensagens se voltam
a cingir – no caso do Provedor do Ouvinte, àquelas que a capacidade normal de um
utilizador comum da linguagem Excel permite extrair. E a não mais do que isso.

11

Em 19 ou 20 de Junho de 2007.
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1.3. A PÁGINA DO PROVEDOR NO PORTAL DA RTP
A comunicação entre o Provedor e os Ouvintes aconselhava também a criação e
manutenção permanentemente actualizada de duas Páginas de Provedor, no sítio da
Rádio do Portal www.rtp.pt.
Atendendo a que as actividades consagradas à Rádio no seio do GAP estariam
naturalmente confinadas a dois elementos – o Provedor e o Jornalista Viriato Teles – a
integração informática de procedimentos decorrente da instalação do já citado
Programa Informático G-Doc poderia agilizar a produção de informação regular do
Provedor para os Ouvintes que acedessem à plataforma multimédia da Rádio e
Televisão de Portugal.
Infelizmente, não o foi, como vimos atrás. Em todo o caso, também desde início das
funções, tínhamos solicitado que fosse concedido ao GAP o apoio próximo de um
especialista em linguagens informáticas, com capacidade de intervenção no Portal
da RTP, cujos serviços fossem partilhados por ambos os Provedores.
Propúnhamos que esse perito colaborasse no GAP num regime regular de duas ou
três horas semanais, o que – além de outras valências - permitiria a ambos os
Provedores manter sempre actualizadas as respectivas Páginas, com os abundantes
materiais de que dispomos que, desse modo, poderiam ser constantemente
disponibilizados aos Ouvintes através daquela plataforma.
Tal não chegou a verificar-se. Por isso, apesar da manifesta boa vontade, sempre
demonstrada pelos Profissionais do Gabinete Multimédia 12 em ocasiões de SOS, a
Página do Provedor do Ouvinte nunca conseguiu patentear o grau de actualização
que desejaríamos que alcançasse.

12

E pelo seu responsável, Francisco Teotónio Pereira.
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1.4. A PREPARAÇÃO, A PRODUÇÃO E OS HORÁRIOS
DOS PROGRAMAS EM NOME DO OUVINTE
As matérias dos Programas foram normalmente pré-estabelecidas após observação
conjunta do Provedor e do Jornalista do GAP, com a antecedência de quatro a seis
semanas, procurando atender à rotatividade temática das grandes áreas de incidência
referidas no quadro 7 13.
Nalguns casos porém, a variedade de pontos de vista relativamente á matéria em
apreciação era de tal forma que leva a que o Provedor organize ciclos de diversos
Programas consecutivamente dedicados à análise do tema.
Nesses conjuntos de Programas podem ouvir-se os testemunhos de um ou mais
Ouvintes referindo-se a diferentes aspectos de um mesmo domínio, bem como os
depoimentos de Peritos, Profissionais exteriores à RTP e Investigadores solicitados
pelo Provedor, além das indispensáveis opiniões e respostas produzidas pelos visados
chamados à colação.
Não é uma tarefa fácil construir semanalmente um Programa de Rádio com estas
características, mantendo a coerência formal que respeite a diversidade temática
proposta nos contactos dos Ouvintes.
Constitui um processo moroso, exigindo uma pré-produção administrativa e técnica
complexa, cumprida pelo Provedor e em parte significativa e essencial, que atrás
sumariamente descrevi, pelo Jornalista Viriato Teles.
A Senhora Operadora Paula Guimarães (na maior parte das gravações) e outros seus
Colegas registavam os Textos lidos no Estúdio, com absoluto brilhantismo pelos
Senhores Locutores Isabel Bernardo e Alberto Ramos, a quem agradeço
profundamente a atenção e o rigor insuperável com que sempre interpretaram textos
complexos e difíceis.
As tarefas de Arte-final do Programa foram quase sempre inexcedivelmente
desenvolvidas – salvo nos casos do seu impedimento, em que foi substituído com
eficácia por Colegas - pelo Senhor Produtor Anacleto Cruz, um Profissional
extremamente competente que comigo tem colaborado desde há longos anos em
Produções de diversa natureza, a quem desejo agradecer de modo expresso, toda a
abnegação (e as horas extra…) que em muitas ocasiões dedicou a estes trabalhos.

13

Ver pág. 43.
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O Programa é transmitido nas sete Estações do Serviço Público em horários próprios
que, naturalmente, foram definidos pelos respectivos responsáveis de antena, embora
na interpretação que fiz e mantenho, nas três Rádios Nacionais, não sendo os horários
adequados a que a Lei se refere, conforme adiante fundamentarei 14.
As matérias dos Programas são normalmente pré-estabelecidas por mim e por
Viriato Teles, com a antecedência mínima de quatro a seis semanas, procurando
atender à rotatividade das propostas por Ouvintes, e que são :
ANTENA 1
ANTENA 2
ANTENA 3
INFORMAÇÃO
INFORMAÇÃO de DESPORTO
ENGENHARIA e TECNOLOGIAS
MULTIMÉDIA
AUDIMETRIA
RDP África
RDP Internacional
PROGRAMAS
DESEMPENHOS PROFISSIONAIS
PROVEDOR
OUTROS TEMAS

A partir da definição da área de cada Programa, são seleccionadas em primeira
escolha as Mensagens mais significativas, de entre todas as que são recebidas e
analizadas: aquelas que representam os assuntos ou episódios mais insistentemente
referidos, as que se referem a matérias mais sensíveis, ou as que são expostas de modo
mais sustentado, com apreciações mais pormenorizadas e referências mais explícitas.
Depois de sintetizadas, são enviadas aos responsáveis de cada canal ou área.
A este respeito importa referir que, ao contrário dos usos assumidos no campo de
acção do Senhor Provedor do Telespectador relativamente a temáticas televisivas, o
Senhor Director de Antenas 1, 2 e 3 - com a condescendência do anterior Conselho de
Administração, procurou impor ao Provedor uma prática não inteiramente esclarecida
na Lei, de condicionar o contacto directo do Provedor do Ouvinte com os Profissionais
que operam nas áreas sob sua jurisdição.
O Senhor Director anunciou pessoalmente e pelo telefone que procuraria impedir que
o Provedor dirigisse directamente indagações aos Directores-adjuntos e executivos sob
sua tutela directa, no que entendi não ceder, permanecendo na interpretação contrária
do texto da Lei, tendo conseguido obter respostas, cuja disponibilidade e registo (em
certos casos, de maior ou menor crispação) variaram, conforme a personalidade dos
respondentes.
Tal procedimento foi desde a primeira hora exigido pelo Senhor Director das
Antenas 1, 2 e 3, que persistiu nessa intransigência, até ter levado o Conselho de
14

Ver págs. 26 e seguintes.
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Administração a intervir junto do Provedor do Ouvinte, especificamente sobre a
matéria.
O Provedor viria a ser solicitado no sentido de aceitar estabelecer, quanto ao processo
das indagações, uma actuação totalmente diferente daquela que, neste particular,
pacificamente sempre foi mantida pelo Provedor do Telespectador, isto é, questionar
livremente os Profissionais citados por Telespectadores, sem intervenção dos
respectivos Directores de área.
Foi assim que entendi aceitar participar numa reunião realizada, após diversos
adiamentos, em 8 de Janeiro de 2007, nas instalações do CA, com o Senhor Director
das Antenas 1, 2 e 3, a pedido e na presença do próprio Administrador Senhor Luís
Marques, com o objectivo de procurar ultrapassar essa e outras questões que já então
dificultavam a relação entre o Provedor do Ouvinte e aquele Senhor Director.
Mais tarde seria forçado a reconhecer, de que de nada valeu esse meu gesto de boavontade 15.
E se casos houve, em que ainda assim tomei a decisão de indagar directamente os
Colaboradores visados, tendo obtido resposta, noutros cheguei a receber negativas, sob
os pretextos de que a Direcção da Estação iria responder ou já teria respondido, ou de
que os receptores não se sentiam na condição de destinatários devidos…
Já quanto à generalidade dos Profissionais das três Rádios nacionais – ANTENA 1,
ANTENA 2 e ANTENA 3 – em face do retraimento que senti em diversos destinatários,
porventura receosos de outras consequências, entendi dever não insistir.
Da parte de todos os restantes Senhores Directores das restantes diversas áreas recebi
sempre a melhor e mais pronta colaboração. Com outra excepção.

Como exemplo da atenção que era dada pela estrutura de Desenvolvimento
Tecnológico às necessidades operacionais do Provedor do Ouvinte, recordo que
considerei que a Produção e a Realização do Programa de Rádio semanal poderia (e
deveria) ser pessoalmente assegurada pelo próprio Provedor. Por razões profissionais
e, naturalmente, por razões de economia para a Empresa e ainda que isso representasse
– como representou, na prática – uma extenuante sobrecarga suplementar ao exercício
analítico que fora fixado.
Para isso tornar-se-ia necessário criar no meu posto de trabalho as condições
operacionais que me permitissem contactar telefonicamente, registar e um programa
informático adequado para pré-editar os depoimentos de Ouvintes e de Peritos, sem a
intervenção de terceiros.
Se bem que, enquanto estivemos situados nas velhas instalações do Lumiar, já tivesse
sido um pouco complicado fazer compreender esta conveniência (da própria Empresa),
15

Correspondência remetida pelo Senhor Director em 18 de Julho e em 27 de Setembro de 2007.
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a verdade é que quando a proximidade com os centros de decisão nos situou no andar
inferior à Inovação 16, as coisas se complicaram muito mais.
Talvez desconhecendo as especificidades do processo radiofónico, o mesmo Senhor
Director responsável pelo Desenvolvimento Tecnológico, num episódio 17 inesquecível
(para mim e para os circunstantes que assistiram), não se eximiu a tentar pôr em causa
a competência profissional do Provedor, ao pretender impor a instalação de um
modesto dispositivo telefónico de uso doméstico para registar os depoimentos
exteriores, em vez de disponibilizar equipamento profissional existente em armazém…
De modo firme, mantive que não sendo certamente esse o desígnio do Serviço Público,
não deveríamos optar pelo uso de equipamentos domésticos. E felizmente assim
acabaria por ser reconhecido, ainda que a duras penas.
Para facilitar, já tinham bastado as dificuldades só superadas com a instalação
expedita de um programa informático semi-profissional, de que passei a dispor no meu
posto de trabalho, por forma a permitir-me realizar, eu mesmo, as pré-montagens
necessárias aos Programas semanais…
À custa de mais esforço pessoal, mas naturalmente, representando economia de
encargos para a Empresa, como passo a explicar.
Nuns e noutros casos e de modo geral, os depoimentos – externos e internos sempre carecem de edição prévia, para expurgar tempos mortos, sintagmas não
expressivos e pausas preenchidas, ou de modo a circunscrever cada discurso ao seu
essencial.
Manobras essas que têm de ser realizadas ao mesmo tempo em que se vai elaborando
o Texto do Guião e à medida em que se estabelece o Alinhamento do Programa e,
obviamente têm lugar antes da sessão de gravação em Estúdio, na qual o Provedor e os
Locutores Isabel Bernardo e Alberto Ramos darão vida ao Texto.
São operações delicadas, não raramente prolongando-se por horas e horas de trabalho
ao computador, uma vez que exigem procedimentos de perícia, mediante os quais, por
exemplo, ao retirar extractos dispensáveis, têm de ser mantidos não só o sentido
essencial de cada testemunho, sem deixar perder a naturalidade do discurso original e
respeitar também, por exemplo, inflexões, respirações e pausas próprias de cada
falante.
Ora, por se tratar de exercícios prolongados de minúcia, convinha que fossem
executados fora do Estúdio – um bem demasiado escasso nas novas instalações da
Rádio Pública - onde a concentração de recursos os tornaria ainda mais
desnecessariamente dispendiosos. E essa preocupação – para além da reserva que seria
aconselhável manter nestas matérias – determinou que eu próprio assumisse esse
trabalho.

16
17

Em 16 de Abril de 2007.
Em 23 de Abril de 2006, na Sala que me foi atribuída. O problema viria a ser felizmente ultrapassado com a melhor e esclarecedora intervenção
do Senhor Engº Carlos Gomes.

Relatório Final de Actividade

25

Ainda no domínio da mesma área de decisão, até à presente data também não
chegaria a ser montado, o simples interface que permitisse o acesso do GAP ao
sistema de Produção (e de Emissão), igualmente solicitado pelo Provedor ao CA em 30
de Junho de 2006, de forma – entre outras valências não menos importantes – a
embaratecer e agilizar o moroso processo de criação e produção dos Programas EM
NOME DO OUVINTE. E a verdade é que a sala do Provedor se situava 18 no mesmo piso
do edifício da Sede em que estão instalados os Estúdios e Régie central das Rádios.

Os primeiros sinais de reserva que inesperadamente sentira da parte da Direcção das
Antenas 1, 2 e 3, foram-me patenteados ainda antes de ter iniciado a emissão dos
Programas EM NOME DO OUVINTE e enquanto estavam no ar os Apelos à participação
dos Ouvintes e Telespectadores com os quais dávamos início às nossas missões.
A função dos Provedores representava em 2006 e 2007 um novo conceito de serviço
aos Públicos, que justificaria ampla divulgação acerca da actividade que preparávamos.
E posteriormente, sobre a disponibilidade e os trabalhos que desenvolvêssemos, em
prol do esclarecimento das opiniões e sugestões de Ouvintes e Telespectadores.
Ora, quanto a esse aspecto, devo deixar claro que, quer as três Estações nacionais de
Rádio, quer as Antenas internacionais, como as Emissoras regionais, sempre
assumiram tal encargo com infinita paciência (quiçá os Ouvintes mais constantes,
também…) e elevado grau de rigor. É verdade que desde o início da missão dos
Provedores e ainda antes de termos aberto os canais de contacto para receber
correspondência de Ouvintes e Telespectadores, tal como aconteceu nas Estações
Públicas de Televisão, na Rádio todos os spots que preparávamos eram exibidos na
versão certa, à hora certa. E o mesmo aconteceu sempre que apresentávamos novas
versões de novos Apelos à participação de Ouvintes.
E certamente não terá sido por causa de vagas promocionais reduzidas, mitigadas ou
mal programadas, que a missão e a figura dos Provedores e, em particular, do Provedor
do Ouvinte nas Rádio nacionais, deixaram de ser amplamente divulgadas.

Contudo, depois de ter sido directamente informado pelo Senhor Director de que o
horário de estreia do Programa, na Antena 1, seria o das 13h00 de Sábados, foi-nos
sumariamente comunicado através de uma mensagem entre secretariados, que os
horários escolhidos para emissão semanal dos Programas do Provedor nas Estações
Antena 2 e Antena 3, seria – em simultâneo – às 08h00 de Domingo…
Em face destas propostas e para quem conhecesse minimamente os dados
audimétricos do comportamento dos Públicos, tornava-se lícito concluir, que se
pretendesse resguardar o desempenho e a comunicação do Provedor de faixas
alargadas de Públicos, já que, só por decisão intencional se escolheriam slots à hora de
18

Desde 16 de Abril de 2007.
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almoço de Sábados, quando as Televisões congregam vastas faixas de Espectadores
para os seus Telejornais, ou quando o apelo familiar concita as atenções, mesmo dos
Ouvintes mais dedicados.
O mesmo preconceito se aplicava quanto à escolha de um horário madrugador como
o das 08h00 de Domingo, no qual tanto os Públicos adultos da Antena 2, como os
Ouvintes mais jovens da Antena 3, só residualmente estariam disponíveis para a escuta
de Programas reflexivos.
Evidentemente que, viriam a ser fixados outros slots (Antena 2 – Domingo, 17h40 e
Antena 3 - Domingo, 14h00) em horários igualmente menos nobres.
As decisões de Programação – designadamente na principal Estação nacional do
Serviço Público de Rádio - viriam a ser recursivamente referidas em diversos órgãos da
Imprensa escrita, na própria Televisão (Clube de Jornalistas, 2: - 27.Set.2006) e na
Blogosfera, sobretudo por comparação com a relevância do horário de grande
audiência, atribuído na RTP 1 ao Programa do Provedor do Telespectador A Voz do
Cidadão.
Mas tal presumida intenção viria a ser mais claramente revelada quando, ainda nas
velhas instalações do Lumiar, acompanhado pela Chefe de Gabinete e pelo Jornalista
Viriato Teles, ouvimos do Senhor Director-adjunto da Antena 2, não só que a
Antena 2 não tinha nada que transmitir o Programa, como todo um conjunto de
imaginadas instruções quanto ao modo como aquele Jornalista, recentemente chegado
ao Serviço Público e revestido das funções de Director, entendia que o Provedor
deveria conceber e produzir o seu Programa…

Não obstante, a decisiva questão dos horários de exibição de EM NOME DO OUVINTE
designadamente na Antena 1 – que aliás, fora pacífica em todas as restantes Estações
do Serviço Público – manter-se-ia, mesmo depois da edição # 19 - 19 de Janeiro de
2007 por decisão do Director de Programas com a qual me congratulei, quando o
Programa passou a ser transmitido em estreia na Antena 1, à Sextas-feira, após o
Noticiário das 16h00.
O Senhor Director anunciara-me este novo horário como se se tratasse de um slot de
grande escuta, em que muitos Ouvintes nos seus veículos estariam a iniciar o seu fimde-semana. Todavia, mesmo que fosse demonstrável tal asserção, a única vantagem
real da alegada melhoria para o novo horário de estreia, estava no facto da Antena 1,
embora ainda numa localização de segunda linha, passar a expor os factos e as ideias
do Programa a diferentes faixas de Público, acrescentando-as às do horário original de
Sábado, 13h00, que se manteria como janela de repetição.

No entanto creio ser lícito interpretar outros factos como constituindo factores de
constrangimento e tensão sobre a acção do Provedor do Ouvinte, designadamente no
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que respeita às circunstãncias de Programação do Programa semanal, que teria de
apresentar características diferentes da generalidade dos Programas de Rádio.
Tratar-se-ia necessariamente de uma emissão basicamente construída com textos
escritos e depoimentos cruzados de terceiros, apurados por cuidada pré-produção,
servindo uma densidade de reflexão não compatível com ligeirezas interpretativas;
compacto no modelo, pontuado no seu interior por apelos á participação dos Ouvintes
que ajudassem a divulgar o novo processo da sua relação com o Serviço Público de
Rádio.
Num Programa semanal com estas características, a que a Lei apenas atribui uma
duração mínima de quinze minutos sem lhe estabelecer duração máxima, não
podem deixar de se incluir as diversas perspectivas justificáveis no tratamento dos
casos; têm de se expor perguntas e respostas, factos e conceitos, sem que seja possível
resumir uma decisão, antes de ter descrito devidamente o seu problema.
Em Programas assim não podemos servir-nos da Música para almofadar a extensão
de cada edição. Não é acrescentando ou retirando mais dois ou três minutos de Música
de Library, que se lhes estica ou encolhe a duração.

Mas evidentemente que a variabilidade das durações prejudicava o cumprimento dos
horários de início de Programas subsequentes.
A rigidez absoluta das durações dos Programas será, porventura, apropriada no
quadro da Programação informática duma Estação privada de FM.
Mas é legítimo que a questão seja colocada: sê-lo-á, no ambiente de uma emissão
generalista de Serviço Público, se considerarmos que a Rádio Pública deva apresentar
formulações mais humanizadas e afectivas, mais moventes e abertas ?
Durante o período em observação, a Programação das Estações nacionais esteve
condicionada a um sistema de Produção de emissão (que ainda permanece em
operação), apontado por muitos Profissionais como sendo pouco fiável e demasiado
inseguro por apresentar frequentes bugs e não contemplar valências hoje
indispensáveis em arquitecturas tecnológicas desta dimensão.
Apesar disso, a localização de EM NOME DO OUVINTE na Grelha da Antena 1
espartilhava o Programa entre a longa duração dos antecedentes Noticiários e
conjuntos de informações oportunas (Trânsito, Meteo, Sínteses Informativas) ou
mesmo Programas gravados, com duração fixa.
Por três ou quatro vezes chamei a atenção da Direcção de Programas quanto ao
condicionamento que insistiam em impor quanto à duração do Programa do Provedor:
a decisão revelava um posicionamento pouco maleável, em moldes que não permitiam
flexibilidade.
Relatório Final de Actividade

28

Ora o posicionamento de reserva parecia vir de anteriormente.
Para ser mais preciso, tê-lo-íamos apreendido logo depois dos episódios relativos à
fixação dos Horários dos Programas, noutra reunião havida no Gabinete 19, igualmente
na presença da Senhora Chefe do GAP e do Jornalista Viriato Teles e perante um
Senhor Director-adjunto e outro Senhor Subdirector.
Todos ouvimos – entre outras - a afirmação do Senhor Director das Antenas 1, 2 e 3,
de que, em face da minha reacção quanto aos slots madrugadores em que se pretendia
fazer emitir EM NOME DO OUVINTE na Antena 2 e na Antena 3, “só levantou o
Programa do chão, porque éramos amigos…” 20
No entanto, a Lei não contemplava uma tal prerrogativa.

Em diversas ocasiões 21 tornaria a sugerir ao Senhor Director que reexaminasse os
Horários que escolhidos para transmitir o Programa do Provedor nas três Estações
nacionais.
Dispondo de uma experiência vasta quanto ao conhecimento dos comportamentos
dos Públicos, mas também das tipologias próprias do Serviço Público, sempre
considerei que o potencial de conflito e de encontro-desencontro, subjacente ao
desempenho e ao conteúdo dos Programas de Provedores de Audiovisual, poderia
constituir um factor de claro apelo para Ouvintes e Espectadores.
Ora, precisamente quando se revelava ser tão necessário aproveitar devidamente
todos os conteúdos diferenciados que pudessem contribuir para aumentar ou para fixar
as Audiências que a Rádio Pública estava a perder, deparava-me com decisões que,
afinal, podiam ser consideradas perdulárias.
De um Programador do Serviço Público esperar-se-ia que em tais circunstâncias,
antecipasse os sinais que a diversos títulos, poderiam tornar compensador um Progama.
Quer sob a perspectiva da forma, quer sob o ponto de vista dos seus conteúdos
naturais.
Com efeito, em termos formais, seria expectável que o modelo conflitual de
tese/antítese e síntese, estabelecesse a arquitectura do Programa.
E em termos de conteúdo, seria desde logo previsível que as matérias da reflexão
deontológica, da prática profissional, da pedagogia da Comunicação, das
metalinguagens do Serviço Público, em suma, viriam a constituir matérias elementares,
no quadro do tratamento e da divulgação de questões de cidadania e de
19
20

21

Em 6 de Setembro de 2006.
O primeiro Programa Em Nome do Ouvinte apenas viria a ser emitido em 9 de Setembro. Mas levantar um Programa do chão significa não
apenas emiti-lo, como também tê-lo promovido, de forma a alertar previamente a audiência para a sua transmissão. E afinal, nessa data, o
Programa já estava a ser promovido há bastante tempo…
Em 12 de Dezembro de 2006; 8 e 19 de Janeiro; 2 de Março; e em 6 de Julho de 2007.
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responsabilização social, adequadas e oportunas mas afinal, tão escassamente
presentes, nas emissões das Estações do Serviço Público de Rádio.

Mas não terá sido esse o entendimento prospectivo do Senhor Director de Programas
das três Estações nacionais do Serviço Público que surpreenderia pelo modo como
implantou nas Grelhas EM NOME DO OUVINTE, nada consentâneo com uma prática
combativa no âmbito do Serviço Público, sem propiciar universalidade e relevância à
missão do Provedor do Ouvinte, e pelo contrário mantendo posicionamento que
tenderia a revelar-se corporativo, defensivo e redutor.
O sucesso audimétrico que o Programa do Provedor do Telespectador obtinha na
RTP 1, num dos mais competitivos horários de todas as Televisões, viria a tornar-se na
prova de que as matérias dos Provedores constituíam matéria universal que podia ser
submetida, sem riscos e com vantagem, ao escrutínio das Audiências mais difíceis. O
Director de Programas da RTP 1, conhecedor e consciente desse impacto, mais do que
temer-lhe consequências, sabiamente aproveitou-lhe as vantagens e delas tirou
proveito. E enquanto A VOZ DO CIDADÃO acrescentava audiências à RTP1, na
Antena1, EM NOME DO OUVINTE permanecia escuso de muitos que poderiam ouvi-lo
e também, de quem o poderia discutir.
Como se, afinal, não fosse importante reflectir sobre a Rádio em voz alta. E como se,
afinal, não fosse dramaticamente necessário acrescentar mais Públicos ás exangues
Rádios Públicas…

Haverá todavia, quem possa pensar que as minhas opiniões pecam por excesso. Ou
que elas serão reflexo da atitude errónea de um Provedor demasiado zeloso dos seus
deveres…
No entanto, faltará referir a mais significativa atitude do Senhor Director de
Programas que dispõe do inequívoco mandato democrático de estabelecer e coordenar
a estratégia de Programação dos canais nacionais da RDP(?) em função das
obrigações legais de Serviço Público de Radiodifusão (…) e bem assim, o escrupuloso
respeito pela qualidade de Programação (…) promovendo o trabalho (…) assente na
cultura e missão do Serviço Público.

Depois de gravado e pronto e antes de ser exibido no dia seguinte o 2º Programa EM
NOME DO OUVINTE, o Senhor Director tomaria a iniciativa 22 de me invectivar
22

Na Sexta-feira, 15 de Setembro de 2006, num telefonema de quarenta minutos, entre as 15:15 e as 15:55h.
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longamente pelo telefone, voltando a utilizar modos ainda mais surpreendentemente
agrestes do que nas outras ocaiões.
Fê-lo a pretexto de um tema processual, sem relevância. E sem razão.
Mas, o tom que empregou e os termos em que o fez, ter-me-ão feito sentir claramente
que o verdadeiro motivo seria antes o de procurar condicionar as opiniões do Provedor,
logo na fase inicial da publicação dos nossos trabalhos.
No inesperado telefonema, o Senhor Director parecia pretender que eu reescrevesse
um texto já irremediavelmente gravado; voltou a reclamar que só ele representava a
Antena 2 e as Antenas todas; exigia que eu não voltasse a dirigir indagações directas a
subordinados seus; e ameçou que iria escrever uma carta já não sei a quem…
Servindo-se, logo num estádio inicial da actividade do Provedor, de um código ético
inaceitável, insuportavelmente agravado pela circunstância de que o Programa ainda
não tinha sido publicado, como se se procurasse exercer censura sobre as reflexões do
Provedor, o triste episódio marcaria decisivamente o registo relacional entre o Senhor
Director das Antenas 1, 2 e 3 e o Provedor do Ouvinte.
Não tivesse sido a minha tolerante atitude e a relação entre as duas entidades teria
terminado naquele acto. Mas não me arrependo de, ao longo de muitos meses, ter
mantido a mesma atitude.

O certo é que a Direcção de Programas viria a levantar ainda outras dificuldades ao
exercício do Provedor e, em particular, ao Programa que lhe foi consagrado no texto da
Lei 2/2006.
Além de parecer fechar-lhe janelas de exposição, de modo a que o Programa do
Provedor não chegasse a audiências dilatadas, o Senhor Director persistiria em mantêlo espartilhado em esquemas-tampão de Programação, tanto no horário dos Sábados,
quanto no horário das Sextas-feiras, impeditivos de qualquer elasticidade na duração
acordada para EM NOME DO OUVINTE, já posteriormente àquele episódio.
Nisso haveria, ou não, o críptico propósito de suscitar conflitos adicionais ao
Provedor? Talvez não. Em todo o caso, em face de tantos e tão frequentes incidentes, a
dúvida é lícita. Como resulta da exposição do caso seguinte.

Nessa altura, na Antena 1, a EM NOME DO OUVINTE seguia-se um interessante
Magazine sobre Cinema, também previamente gravado, que era estreado na véspera e
repetido ao Sábado, logo a seguir ao Programa do Provedor. Se um dos dois
ultrapassasse a duração, naturalmente que, ou o segundo teria de ser “cortado no ar”,
ou o Sinal Horário e o Noticiário das 14:00h seriam prejudicados.
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Para evitar esse prejuízo, em algumas ocasiões anteriores em que – pontualmente EM
NOME DO OUVINTE ficara mais extenso dois, três ou um minuto, o Autor do
Magazine, teve de proceder a reduções no seu Programa, o que infelizmente
prejudicava sobretudo os Ouvintes deste Programa.
Em todo o caso – como numa das ocasiões escrevi em correio directo ao Senhor
Director - num Programa cuja sintaxe primordialmente se compõe de elementos
reflexivos e de texto, ou depoimentos que visam esclarecer questões em delicada
apreciação, não era fácil fazer respeitar uma determinada e fixa duração final.
(…) Seria certamente mais fácil manter essa maîtrise nos Programas de uma Rádio
Pública, nacional, portuguesa e generalista, cujos conteúdos se compõem, por
exemplo, de sintagmas (e esses com segundo grau de significação) usados a título de
meras exemplificações sonoras, faladas em línguas estrangeiras, sem qualquer
dobragem ou tradução, num contexto meramente lúdico e com uma função não menos.
Programas que, por muito interesse informativo, criativo ou lúdico que concentrem,
não podem ser directamente cotejados, com as virtualidades relacionadas com as
missões de formação e exercício de cidadania que, por natureza e por princípio, os
responsáveis pela Programação do Serviço Público devem relevar num Programa de
Provedor.
Mas a verdade é que a duração estabelecida para o referido Programa sobre
Cinema, não era afinal tão inflexível e imutável como a que era exigida a EM NOME
DO OUVINTE…

Da última vez 23 que ousei justificar mais uma vez e formalmente, as razões para um
novo e inevitável desvio meu quanto à fixidez da duração de Em Nome do Ouvinte a
custo acordada com o Senhor Director, aproveitando para voltar a sugerir-lhe novas
localizações nas grelhas de Programação, que pudessem ser menos constrangedoras
quanto à questão da variabilidade da extensão, não obtive senão como resposta (desta
vez) escrita, um conjunto de afirmações invocadas sem verdade, nem sentido e, mais
do que isso, injustas invectivas em tom desabrido. Ao contrário do que me responderia
em 18 de Julho de 2007, ficava claro que, depois de ter pretendido menorizar o
instituto do Provedor do Ouvinte, o Senhor Director o qualificava num ataque que
considerei praticamente insultuoso, tendo então decidido responder-lhe à letra.
E, em nome do bom senso e da dignidade das funções que desempenhava,
praticamente um ano depois das primeiras controvérsias, considerei findos os trâmites.
Apenas por uma só vez voltaria ao contacto do Senhor Director enviando-lhe uma
derradeira Indagação simples 24; a resposta do visado foi colocar condições para me
responder, deliberadamente sem elucidar a questão.
23
24

Em 6 de Julho de 2007.
Em 26 de Setembro de 2007, para esclarecer as razões para dispensa do uso de uma valência tecnológica desejada por Ouvintes, outrora em uso
nas Emissões das antenas nacionais.
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Depois disso, durante vários meses 25 mantive em bom recato as ofensas e as mágoas
profissionais e pessoais, que aquela carta de Julho me causou.
Porém – apesar de convidado - a não comparência do Senhor Director no Encontrodebate sobre a actividade de Provedor do Ouvinte 26, de carácter interno e não público,
com os Profissionais das Rádios, que me fora proposto pelo Senhor Director do
Centro de Formação da RTP, na minha interpretação, viria a acentuar o seu
desinteresse quanto à discussão directa dos temas em aberto e outros, para a qual eu
estava completamente disponível.
Escusado será dizer que todos os assuntos foram abordados em intervenções francas
por alguns dos Profissionais presentes, dos quais alguns, me manifestariam
compreensão relativamente às preocupações que sentia e, mais do que isso, apoio às
reflexões e recomendações que vinha assumindo.

25

Decorreram precisamente cinco meses, até que no Programa Em Nome do Ouvinte nº 57, em 7 de Dezembro, entendi dever fazer em público
aquilo que foi até agora, a única referência (sumária) às inexistentes relações com o Senhor Director das Antenas 1, 2 e 3: “- Não estando eu
disposto a que o Senhor Director de Programas me voltasse a colocar condições prévias para responder a indagações que lhe faço, entendi
dirigir directamente as questões dos Ouvintes e as minhas propostas temáticas, ao Senhor Director-adjunto. (…) Mas isso apenas reflecte o
mitigado registo de consideração e de utilidade, que os responsáveis pela Programação das Antenas têm atribuido à missão do Provedor e, por extensão, à
opinião dos seus Ouvintes. Ou seja, já não me espanta”

26

O Encontro decorreu no Auditório da RTP entre as 11 e as 13:30h de 2 de Outubro de 2007.

Relatório Final de Actividade

33

1.5. DADOS ESTATÍSTICOS PARA ANÁLISE DE CONTEÚDOS EMITIDOS
Ouvintes mais familiarizados com o histórico das Programações tradicionais das
Estações Públicas, devido á elevada media etária que, há décadas, caracteriza as
Audiências do canal generalista e do canal cultural do Serviço Público, entre muitas
outras inquietações, manifestam de modo sistemático ao Provedor sérias reservas e
menor disponibilidade quanto á aceitação dos registos da relação entre Palavra e
Música, que alegadamente se verificam tanto na Antena 1 como na Antena 2.
Manifestam-se da mesma forma insistente, quanto a presumidos desequilíbrios de
Programação; a eventuais retraimentos na abordagem de temas da cidadania, da cultura
ou da história e da civilização portuguesa; acerca da alegada incidência excessiva ou
deficitária em determinados géneros e modelos de Programação (musicais, temáticos,
desportivos, etc); mas também, a respeito de aspectos da performance dos Radialistas
do Serviço Público como, por exemplo, clichés formais e de comportamento de
personagens em situações de opinião, comentário, narração ou juízo, por exemplo.
Por outro lado, por exemplo, relativamente à Antena 3, foi amplamente divulgada e
debatida a asserção que cometi no meu Relatório de 2006, quanto ao facto de
considerar que esta Emissora estaria a apresentar uma Programação redutora, apenas
dirigida a um círculo fechado de consumidores – de resto muito dedicados e proactivos
– afastando-se dos princípios que estão consignados e contratualizados
Todas estas questões e outras faziam ressaltar a conveniênica e a importância de se
proceder primeiro, ao rigoroso levantamento e depois ao estudo analítico dos
conteúdos efectivamente emitidos nas emissões.
Foi precisamente através de um estudo desta natureza 27 a que eu próprio procedi –
com grande esforço pessoal – sobre conteúdos e performance de três emissões do
Programa da Manhã da Antena 2 exibidas numa mesma semana e cada uma com três
horas de duração, que pudemos chegar a conclusões precisas (e verdadeiramente
conclusivas…) acerca de um e outro aspectos, sobre os quais reiteradamente
protestavam Ouvintes.
Os resultados de estudos sobre estas matérias, efectuados sobre modelos científicos
de investigação, num instituto universitário apresentar-se-iam, quer no plano
sincrónico, quer no plano diacrónico, como ferramentas certamente úteis para
ajustamentos e alterações que porventura poderiam facilitar e melhorar o desempenho
27

Como analisei no ciclo de quatro Programas EM NOME DO OUVINTE dedicados a Império dos Sentidos em que eram questionados o presumido
excesso de Palavra e a performance do Realizador Paulo A. Guerra, do # 37 ao #40, exibidos entre 15 de Junho e 6 de Julho de 2007.
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dos Programadores e das Estações, já que a realidade emitida é muitas vezes distante
dos projectos programados.
A este respeito, vale dizer que, em Março de 2007, obtive a aquiescência do
Departamento de Ciências da Comunicação da Faculdade de Ciências Humanas
da Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, e em particular a reafirmada
disponibilidade do Prof. Doutor Rogério Santos, ilustre Coordenador da sua Área
Centífica, para o projecto de desenvolvimento de um estudo consistente, sobre aquelas
matérias, abrangendo as Programações das emissoras do Grupo RTP e também as do
Grupo Rádio Renascença.
Ora, apesar da cativante anuência daquele conceituado Centro de Investigação e
do seu Coordenador, o Provedor do Ouvinte viu frustrada a iniciativa.
Porque, passado um ano, ainda hoje estou á espera que a Direcção de Engenharia e
Tecnologias e certamente acima dela, a anterior Administração da RTP, me forneçam
as gravações das emissões que formal e reiteradamente solicitei 28.
E sem a disponibilização daquelas gravações, para que os investigadores da
Universidade Católica pudessem proceder à análise e desconstrução dos conteúdos
emitidos, o estudo evidentemente não poderia realizar-se.

28

Em audiência pessoal , em 24 de Abril e mediante correios internos enviados em 2 de Maio e 27 de Junho de 2007 ao Senhor Director de
Engenharia e Tecnologias
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2. MENSAGENS RECEBIDAS
OBSERVAÇÃO DOS FLUXOS E INCIDÊNCIAS

É muito importante ter presente que nem todos os Ouvintes que sintonizam a
Rádio Pública contactam o Provedor. E que, estes que voluntariamente o
contactaram, representam uma ínfima parte dos cerca de 700.000 Ouvintes que
normal e diariamente se julga escutarem as Estações Públicas.
Na catalogação a que procedemos, atende-se à característica que o próprio Ouvinte
atribui à sua Mensagem: se ela constitui uma Crítica, ou se se trata da apresentação de
uma Dúvida, de uma Sugestão, ou de Aplauso à matéria emitida, assim como às
condições técnicas de consumo da(s) peça(s) em análise.
Esta matriz é traduzida em colunas de SENTIDO POSITIVO (Elogios e Sugestões),
SENTIDO NEGATIVO (Críticas, Protestos e Queixas) e de SENTIDO NEUTRO (Dúvidas
e Outras) nos quadros temáticos que adiante se vão apresentar.
As Mensagens que contêm matéria mais substante e mais fundamentada, incidindo
seja por que tipo de conteúdos for, são assinaladas de modo a integrarem o respectivo
grupo temático que justificará a abertura de processo de Indagação próprio (Quadro
0).
Estas são Mensagens que se referem ou a casos específicos devidamente
identificados na Estação e na data-hora de emissão, ou mesmo a assuntos de natureza
menos específica, mas baseadas em mais extensas reflexões do correspondente, acerca
das razões que motivaram o impulso de contacto.
Não se reduzem a meras interpretações de natureza impressiva acerca do
procedimento de um Comunicador, de uma quebra de emissão ou de um
posicionamento jornalístico.
Assinalam uma prática recorrente, e questionam-na; apontam a qualidade
excepcional de um serviço e explicam por que é esse o seu entendimento, ou colocam
dúvidas sobre comportamentos sistemáticos em antena e justificando as apreciações.
Dir-se-ia que, mesmo nos casos em que é manifesta a discordância sobre a actividade
dos decisores e dos Profissionais, ou até sobre pareceres do Provedor, um grande
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número de Mensagens de Ouvintes, vem com justificações fundamentadas,
representando um capital de atenção e de reflexão dedicadas que só enobrece o
trabalho dos Radialistas do Serviço Público.
Assim agrupadas, as Mensagens mais relevantes constituem dossiers que, com maior
ou menor grau de boa-vontade, são respondidos por decisores, normalmente dentro do
prazo de cinco dias estabelecido na Lei. O mesmo sucede relativamente aos assuntos
classificados como pontuais e de mais simples resposta, o que nos habilita a esclarecer
dúvidas ou a responder directamente à correspondência dos Ouvintes.
Porque se trata de construir um Programa de Rádio, com o respectivo Guião (e
Alinhamento), as respostas aos casos mais densos são gravadas e também transcritas,
de modo a que o texto de cada depoimento seja apresentado na Página do Provedor
no Portal da RTP.
As áreas de incidência detectadas como mais abrangentes e estabilizadas são catorze.
A saber:

Foi a partir destes catorze grandes grupos temáticos que se elaboraram os 15
Programas ainda exibidos em 2006, as 43 emissões publicadas em 2007 e as 17 edições
de EM NOME DO OUVINTE produzidas e apresentadas em 2008, de que apresentamos
textos no Capítulo 4º.
Uma vez assim aglutinados, por assuntos e por casos específicos, os dossiers
conjuntos de Mensagens eram remetidos ao Director ou ao responsável directo pela
respectiva área, que produziam as réplicas gravadas e escritas que utilizámos nas
edições dos Programas e como base para elaboração das respostas aos Ouvintes,
embora em muitos casos e pelas razões que atrás referi 29, sem dispormos da
intervenção dos visados directos.
29

Ver pág.22, no ponto 1.4. A Preparação, a Produção e os Horários dos Programas.
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2.1. DADOS
2.1.1. Fluxos de Mensagens
Pode afirmar-se que os Ouvintes das sete Estações do Serviço Público – ANTENA 1,
ANTENA 2, ANTENA 3, RDP AÇORES, RDP MADEIRA, RDP INTERNACIONAL e RDP
ÁFRICA – sensibilizados pelas transmissões dos apelos ao envio de Mensagens em
todos estes canais, bem como pelas emissões do Programa “EM NOME DO OUVINTE”,
se dirijiram ao Provedor predominantemente através de correio electrónico já que, ao
longo de 2007, não tendo sido recebido um único Fax, não assinalámos senão seis
cartas remetidas por Correio Postal e mesmo estas, com comentários e questões sem
relevância.
A prática mantida confirmaria a utilidade da medida assumida pelo Provedor do
Ouvinte e pelo Provedor do Telespectador, quanto á protecção da identidade dos
seus correspondentes. Essa salvaguarda – devidamente anunciada nos Capítulos
“Envio de Mensagem” das respectivas Páginas de ambos, no Portal da RTP na Net 30,
assegura ao Ouvinte o completo à-vontade no seu exercício crítico. Na posse dos dados
informáticos referentes a cada correspondente, o Provedor permanece como seu fiador,
assim reforçando também o registo de independência apropriado ao desempenho.
Passemos a analisar o fluxo das Mensagens recebidas, começando por recordar o
quadro das Mensagens acolhidas durante os 157 dias de canais de correio abertos no
ano de 2006, a partir de 27 de Julho, quando ainda se verificava diversidade nos
suportes de Correio Electrónico, Correio Postal e Fax utilizados.

27.Jul.2006

ANUAL 2006

31.Dez.2006

Total de Mensagens recebidas (todos os suportes)

663

Dias de Canais de Contacto Abertos

157

Média diária 2006

4,2

Quadro 1

O quadro seguinte refere-se ao correio recebido durante o ano de 2007, mas já apenas
cingido ao suporte de Correio Electrónico.

30

“Normas para a sua Mensagem”, na Página do Provedor do Ouvinte, no Portal www.rtp.pt.
O Provedor apenas aceita tratar mensagens escritas, já que escrever significa ter reflectido um pouco mais e, desse modo, sintetizar (…)
Assim, de modo a podermos dar resposta a um maior número de correspondentes, apelamos à capacidade de síntese do Ouvinte: por isso, não
consideramos mensagens manuscritas com mais de uma página, nem e-mails com mais de 450 palavras (2200 caracteres). O Provedor não
aceitará mensagens não identificadas, mas respeita o pedido de reserva quanto à identidade pública do correspondente, desde que assinalada a
casa própria. Ou seja, para que o Ouvinte veja a sua mensagem tratada (porventura, até apresentada no Programa do Provedor do Ouvinte),
será obrigatório preencher os campos de identificação, tanto em mensagens enviadas por Fax como por Correio Postal, indicando o Nome, o
Telefone, o Endereço de Fax / Correio Postal, tal como é identicamente exigido no contacto por e-mail.
Evidentemente que o Provedor do Ouvinte não aceitará desenvolver temas apresentados com linguagem insultuosa.
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ANUAL 2007
Total Mensagens recebidas em 2007 (e-mail)

1387

Dias de Canais de Contacto Abertos

365

Média diária de Mensagens recebidas em 2007

3,8

Quadro 2

Logo se constata um decréscimo no ritmo diário de Mensagens recebidas, o qual
porventura terá menos a ver com a restrição da diversidade de canais de recepção
entretanto verificada, do que com a normalização do impulso de contactos por parte
dos Ouvintes das Rádios do Serviço Público.
Dir-se-ia que o início da actividade do Provedor terá constituído decisivo factor de
estímulo para um primeiro ímpeto muito intenso de queixas, críticas, reclamações e
louvores, até então contidos por falta de interlocutor directo.
Mas em 2007 o decréscimo do fluxo das mensagens é notório do primeiro para o
segundo semestre, reflectindo-se no claro abrandamento do ritmo diário de contactos,
tal como pode ser observado através da análise dos quadros seguintes.

01.JAN.2007

1º SEMESTRE

30.JUN.2007

789

Dias de Canais de Contacto Abertos

181

Média diária de Mensagens - 1º SEMESTRE 2007

4,4

Quadro 3

01.JUL.2007

2º SEMESTRE

31.DEZ.2007

522

Dias de Canais de Contacto Abertos

184

Média diária de Mensagens - 2º SEMESTRE 2007

2,8

Quadro 4

Observemos então, a flutuação que efectivamente se verificou quanto ao número de
Mensagens recebidas ao longo dos 12 meses de 2007, que patenteia a tendência
decrescente do ritmo de contactos.
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MENSAL 2007

1.Jan.2007

31.Dez.2007

JANEIRO

138

FEVEREIRO

153

MARÇO

144

ABRIL

138

MAIO

123

JUNHO

93

JULHO

132

AGOSTO

69

SETEMBRO

76

OUTUBRO

118

NOVEMBRO

114

DEZEMBRO

89

Quadro 5

Se empiricamente, a sazonalidade parece reflectir-se na variação do número de
contactos - especialmente nos meses de Verão e em Dezembro – nos quais a
mobilidade afectará a relação do Ouvinte com a Rádio e, em particular com o
computador de que se serve prioritariamente para enviar a sua Mensagem, a verdade é
que no quadro comparativo dos mesmos meses de 2006 e 2007, a diminuição do fluxo
de contactos recebidos surge de evidente.
Comparativo Meses Homólogos

2006

2007

Variações

AGOSTO

132

100%

AGOSTO

69

52%

-63

-48%

SETEMBRO

178

100%

SETEMBRO

76

43%

-102

-57%

OUTUBRO

137

100%

OUTUBRO

118

86%

-19

-14%

NOVEMBRO

97

100%

NOVEMBRO

114

118%

17

18%

DEZEMBRO

119

100%

DEZEMBRO

89

75%

-30

-25%

Quadro 6

De acordo com a interpretação que faço, esta diminuição do número de Mensagens,
correspondendo a uma tendência claramente decrescente do fluxo, decorrerá de, pelo
menos, uma de três circunstâncias que podem desincentivar novos contactos:
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A. a sobreposição temática das Mensagens que entretanto vão chegando e sendo
tratadas publicamente nos Programas “EM NOME DO OUVINTE”, incidindo sobre
as mesmas manchas críticas mais sensíveis das emissões do Serviço Público;
B. não sendo evidentes os resultados da intervenção do Provedor a partir de cada
mensagem tratada, ou não desempenhando aquele a sua função de modo
ajustado aos interesses do Público, frustra-se progressivamente a expectativa de
mudança desenhada no espírito do Ouvinte;
C. eventuais melhorias que se entretanto se tenham apurado no processo radiofónico
do Serviço Público, tornando desnecessários os procedimentos críticos ou
encomiásticos da parte dos Ouvintes.
Seja como for, a tendência de quebra do número de contactos corresponde a um
movimento que, nas presentes circunstâncias, pode ser considerado natural.
Tanto mais que o objecto em observação – as Programações, os Programas e as
performances dos Radialistas (Jornalistas, Animadores e Comentadores) de diversas
Estações de Rádio - se apresenta aos ouvidos do Público, como matéria estandartizada,
cumprindo tendências de oferta e de consumo hoje generalizadas, em que mais se
estimula a rotina do que se propicia a surpresa e que são, afinal, comuns a toda a Rádio
portuguesa.
Ora se a Rádio Pública se reduz a si própria em arquétipos normalizados e hábitos
repetidos pouco alteráveis, por que hão-de os seus Ouvintes preocupar-se em continuar
a questionar, criticar, sugerir ou mesmo, a aplaudi-la?
Dito isto, manifesto a convicção de que a não reversão da tendência decrescente do
número de Mensagens poderá levar a que a função do Provedor do Ouvinte acabe por
estiolar de modo irreversível.
E o refractarismo ao escrutínio dos Ouvintes, que hoje não passa de um sintoma
crónico, constituirá amanhã uma doença inevitavelmente letal para a essência do
próprio Serviço Público.
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2.2. ANÁLISE DE INCIDÊNCIAS
2.2.1. CAMPO E MODOS DE OBSERVAÇÃO
Volta a referir-se que o campo de observação assumido para as análises deste
sub.Capítulo, corresponde ao conjunto de Mensagens recebidas de Ouvintes entre 1
de Janeiro e 31 de Dezembro de 2007, tido como amostra bastante e credível da
totalidade das Mensagens que, à data em que concluimos este trecho 31, apresentam os
seguintes números parciais e global de Mensagens electrónicas recebidas:
Ano

Período

SubTotais

2006
2007
2008

27.Jul - 31.Dez

663
1387
381

1.Jan - 31.Dez
1.Jan - 17.Abr

TOTAL de Mensagens Recebidas

2431

Assim sendo, a amostra escolhida representa significativos 57,05 por cento do
número total das Mensagens recebidas, durante os 620 dias consecutivos que
decorreram entre 27 de Julho de 2006 e 17 de Abril de 2008.
Não obstante a sazonalidade, oportunidade e incidência de alguns temas, considero
que o número dos contactos recebidos durante o ano de 2007 e o peso percentual que
eles representam relativamente à globalidade das Mensagens que recebemos durante
este mandato único, reflectem de modo seguro o sentimento dos Ouvintescorrespondentes, que atribuíram estatuto suficiente ao instituto do Provedor do Ouvinte
como interlocutor privilegiado para a partilha das suas opiniões, acerca dos diversos
planos de desempenho das sete Estações do Serviço Público de Radiodifusão.
Na indisponibilidade de outros recursos mais adequados que permitiriam outro tipo
de análise, os registos e cálculos que apresentamos resultam apenas da elaboração a
que procedemos com base num programa informático exclusivamente montado à
medida dos nossos próprios escassos expedientes pessoais. Da análise sumária que
assim pode ser exercida sobre os Quadros que apresento, cruzando segmentações e
somas parceladas, com respectivos níveis de apreciação positiva, negativa ou neutra,
não podem extrair-se senão conclusões de tipo quantitativo.
Para maior facilidade de observação dos Quadros que se seguem, adoptei o critério
de apresentar os resultados parciais sempre reduzidos às correspondentes percentagens
relativas ou absolutas, que podem reconhecer-se através do interrelacionamento das
cores utilizadas, pelo que os meus comentários serão apenas pontuais.
Volto a referir que o ainda assim expressivo número de Mensagens referidas não
representa mais do que uma ínfima parte da soma de Ouvintes-cidadãos que
diariamente sintoniza as Estações do Serviço Público de Rádio.
31

17 de Abril de 2008.
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2.2.2. ANTENA 1

Apreciação dos Ouvintes

MENSAGENS RECEBIDAS - JANEIRO a DEZEMBRO 2007
TOTAL MENSAGENS RECEBIDAS (WEB + CORR. POSTAL)

1393

SubTOTAL Mensagens por Correio Web

ANTENA 1

Negativa

196

958

233

100%

14,07%

68,77%

16,73%

308

22%

3%

14%

4%

16%

64%

20%

22,2%
4,8%

77,8%
83,3%

11,9%

42

100%
3%
14%
24%
26%
50%

Excesso de música estrangeira
Discos ignorados pela RDP
Critérios musicais e play list

Programas e Rubricas
Programa da Manhã

166 54%
99
Portugalex
Pano para Mangas
O Amor É
Cancelamento de O Amor É (IVG)
Genéricas e outras Rubricas

Informações de trânsito
História devida
Lugar ao Sul
Artistas da Bola
Alma Nostra
Dias do Avesso
Janela Indiscreta
Outras rubricas e programas

18%
9%
3%

23,8%

-

26,2%

-

4,8%

33,3%

11,9%

67%
17%

15%
17%
-

-

14%
69%

14%

-

6,1%

2,0%

8,1%

-

4,0%

4,0%

1,0%

1,0%

10,1%

1,0%

7,1%

29,3%

1,0%

3,0%

11,1%

71%
39%
13%

4%
2%
4%
6%
11%
4%
1%
9%
54
29
8

-

19%
60%

12%
10%
9%
12%
37%
19%

Meteorologia

Questões genéricas
Comentários, sugestões e propostas
Problemas de locução

Neutra

1387

Valores & Percentagens Absolutos

Quantidade de transmissões desportivas
Opções musicais

Positiva

6,1%

5,1%

100%
33%
29%
90%
44%
83%
50%
80%

50%
31%
100%

67%
10%
17%
17%
50%
7%

35%
52%
-

Quadro 7

As Mensagens que se referem a temas da Programação da Antena 1, aqui excluindo
expressamente os assuntos relacionados com a Informação (que merecem sub.Capítulo
próprio, no ponto 2.2.7.), representaram vinte e dois por cento do total dos contactos.
Trata-se de um valor muito expressivo mas perfeitamente aceitável, uma vez que a
principal Estação nacional do Serviço Público não só mantém a mais expressiva cadeia
nacional de emissores, como propõe o muito maior número de itens no quadro de uma
Programação generalista, de Música & Notícias, que é dirigida às mais vastas faixas de
Público.
Nestas Mensagens a maior incidência de críticas impendeu sobre o Programa da
Manhã e nele, sobre o caso do temporário cancelamento da Rubrica O Amor É…
rapidamente retomada em antena, sendo que a emissão normal do mesmo sintagma
recebe mais opiniões negativas do que positivas e neutras.
A tendência de apreciação negativa acerca da Antena 1 apresenta a maior expressão,
embora a soma de opiniões positivas e neutras de Ouvintes representem mais de um
terço, no item.
Relevante é a atenção que merecem as Escolhas Musicais da Antena 1 como tema
que, entre propostas e sugestões (consideradas como neutras) e críticas acesas, reúne uns
muito expressivos 95,2 por cento.
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2.2.3. ANTENA 2

Apreciação dos Ouvintes

MENSAGENS RECEBIDAS - JANEIRO a DEZEMBRO 2007
TOTAL MENSAGENS RECEBIDAS (WEB + CORR. POSTAL)

SubTOTAL Mensagens por Correio Web

ANTENA 2

1393

1387

100%

261

19%

Valores & Percentagens Absolutos

Percentagens absolutas

Programas

*

143

Ritornello
Suspensão de Ritornello
Questões de Moral
Música AEterna
Um Certo Olhar
Império dos Sentidos
Programas de Música contemp.
Raízes
Linha do Horizonte
Espaços informativos
Outros programas e rubricas

Cumprimento de horários
Questões de expressão e linguagem
Questões genéricas, comentários & sugestões
Orientação geral da Estação

7
11
47
53

Positiva

Negativa

196

958

Neutra

233

14,07%

68,77%

16,73%

3%

13%

2%

Percentagens relativas no interior dos Itens

100%
55%

18%

71%

10%

22%

73%

5%

10%
30%
6%
2%
5%
27%
6%
4%
1%
1%
7%

71%
2%
63%
100%
5%
11%
33%
100%
50%

29%
88%
25%
100%
90%
89%
67%
100%
50%

9%
13%
5%
-

3%
4%
18%
20%

19%
15%

100%
91%
51%
75%

9%
30%
9%

* Não inclui as Mensagens recebidas durante e após a transmissão da série de Programas Em Nome do Ouvinte s/ o Programa Império dos Sentidos e o alegado excesso de palavra na A2, incluídas no
Quadro 19, relativo ao desempenho do Provedor.
Quadro 8

A Antena 2 recolhe uma soma de opiniões negativas ainda mais expressiva do que a
Antena 1: 71 por cento das opiniões expressas fustigam opções de Programação deste
Canal.
São muito severos os protestos relativos à Realização e à Apresentação de Império dos
Sentidos, da mesma forma que se salientam as opiniões negativas referentes aos espaços
informativos da Antena 2 e as reclamações acerca de Músicas Contemporâneas,
sobretudo do seu alegado excesso, na Programação da Emissora culta.
O termo do Programa Ritornello também foi muito referido; item no qual se incluem
muitos lamentos pela cessação da colaboração de Jorge Rodrigues, se bem que apenas
se tenham registado (poucos) encómios quanto ao Programa Linha do Horizonte que
substituiu aquele em antena.
Ouvintes questionam fortemente a orientação geral da Estação.
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2.2.4. ANTENA 3

Apreciação dos Ouvintes

MENSAGENS RECEBIDAS - JANEIRO a DEZEMBRO 2007
TOTAL MENSAGENS RECEBIDAS (WEB + CORR. POSTAL)

SubTOTAL Mensagens por Correio Web

ANTENA 3

1393

1387

100%

138

10%

Valores & Percentagens Absolutos

Positiva

Negativa

196

958

233

14,07%

68,77%

16,73%

2%

7%

2%

Percentagens absolutas

Manhãs da 3
Animadores
Programas

11
12
29

Prova Oral
Bolas com Creme
Radio Fazuma
Conversa de raparigas
Grande Sofá
Pedro e Inês
Hora do Sexo
Outros programas e rubricas

Música e playlists
Questões genéricas
Sugestões e outros temas
Apreciação da nova grelha
Festivais e eventos especiais
Informação

18
27
13
13
11
4

Neutra

Percentagens relativas no interior dos Itens

100%
8%
9%
21%

18%
9%
17%
24%

66%
73%
83%
76%

16%
18%
-

21%

17%

83%

7%

-

100%

-

7%

50%

50%

-

10%

-

100%

-

7%

100%

-

-

10%

-

100%

-

7%

50%

50%

-

31%

22%

78%

13%
20%
9%
9%
8%
3%

-

33%
15%
15%
9%
25%

-

-

78%
41%
31%
85%
73%
75%

22%
26%
54%
18%
-

Quadro 9

As reflexões e recomendações que expendi no meu Relatório de 2006 acerca do
desempenho da Antena 3 causaram enorme polémica e geraram uma expressiva vaga de
manifestações negativas 32 quanto às opiniões do Provedor. A expressão do afecto de
Ouvintes poderia deixar supor que a actuação da Estação estivesse a coberto de críticas e
protestos. O que não se verifica.
Animadores do Canal; Programas como Manhãs da 3, Prova Oral, Conversa de
Raparigas e outros; ou as Escolhas Musicais e a Playlist, bem como a Nova Grelha da
Antena 3 lançada em Setembro de 2007, ou os critérios pouco precisos para apoios da
Estação a Festivais de Música, são temas recursivamente contestados por Ouvintes da
Antena 3 em Mensagens enviadas ao Provedor do Ouvinte, com expressão percentual
assinalável.

32

Cf. com ponto 2.2.13. O Escrutínio do Ouvinte ao Provedor, pág. 57.
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2.2.5. RDP AÇORES E RDP MADEIRA

Apreciação dos Ouvintes

MENSAGENS RECEBIDAS - JANEIRO a DEZEMBRO 2007

Positiva

Negativa

196

958

233

100%

14,07%

68,77%

16,73%

5
0,4%
Valores & Percentagens Absolutos
Percentagens absolutas

0,1%

0,1%

0,1%

40%

40%

20%

-

0,6%

-

TOTAL MENSAGENS RECEBIDAS (WEB + CORR. POSTAL)

SubTOTAL Mensagens por Correio Web

RDP AÇORES

1393

1387

100%

RDP MADEIRA Valores & Percentagens Absolutos

9

0,6%

Percentagens absolutas

100%

Neutra

Percentagens relativas no interior dos Itens

-

100%

-

Quadro 10

Não foram significativos os números das Mensagens referidas às prestações de RDP
Açores e de RDP Madeira recebidas durante 2007.
Já em 2008, contudo, a expressão dos contactos recebidos de Ouvintes sobre ambas as
entidades aumentou significativamente.
Este facto levou à Produção de dois Programas EM NOME DO OUVINTE dedicados à
actividade da RDP Açores 33 assim como às respostas do seu responsável máximo a
questões de Ouvintes, o mesmo se tendo verificado quanto aos desempenhos da RDP
Madeira e a comentários de diversos dos seus decisores directos perante as Mensagens,
que mereceram a Produção de outros dois Programas 34.

2.2.6. RDP ÁFRICA

Apreciação dos Ouvintes

MENSAGENS RECEBIDAS - JANEIRO a DEZEMBRO 2007
TOTAL MENSAGENS RECEBIDAS (WEB + CORR. POSTAL)

SubTOTAL Mensagens por Correio Web

RDP ÁFRICA

1393

Negativa

196

958

Neutra

233

1387

100%

14,07%

68,77%

16,73%

23

1,7%

0,5%

0,6%

0,6%

Valores & Percentagens Absolutos

Percentagens absolutas

Música
Programação
Sugestões, críticas e felicitações

Positiva

2
8
13

100%
8,7%
34,8%
56,5%

Percentagens relativas no interior dos Itens

30%
50%
23%

35%
50%
50%
23%

35%
50%
54%

Quadro 11

Não é relevante a expressão dos contactos de Ouvintes referentemente à RDP África.
Todavia, o desempenho da Estação ouvida em Portugal 35 e nos Países Africanos de
Língua Oficial Portuguesa, pode ser considerado como relativamente consensual, ainda
que revelando uma curiosa tendência percentual, acima do valor médio das outras
Estações do Grupo Público, no que respeita à manifestação de Sugestões e Felicitações.
33
34
35

Programas #73 e #74, exibidos em 11 e 18 de Abril de 2008.
Programas #71 e #72, exibidos em 29 de Março e 4 de Abril de 2008.
Através de emissores que varrem as rgiões de Lisboa, Coimbra e Faro.
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2.2.7. RDP INTERNACIONAL

Apreciação dos Ouvintes

MENSAGENS RECEBIDAS - JANEIRO a DEZEMBRO 2007
TOTAL MENSAGENS RECEBIDAS (WEB + CORR. POSTAL)

SubTOTAL Mensagens por Correio Web

RDP INTERNACIONAL

1393

1387

100%

22

1,6%

# e % Absolutos

Percentagens absolutas

Pedidos e sugestões
Horários e condições de emissão
Questões genéricas de programação

6
10
6

100%
27%
45%
27%

Positiva

Negativa

196

958

Neutra

233

14,07%

68,77%

16,73%

-

0,9%

0,6%

Percentagens relativas no interior dos Itens

-

59%
17%
70%
83%

-

41%
83%
30%
17%

Quadro 12

Ainda menos compreensível será o “silêncio” dos Ouvintes quanto à comunicação de
opiniões acerca da actividade (complexa, em termos técnicos) da RDP Internacional.
Embora neste caso não existam quaisquer traços de opiniões favoráveis manifestadas.
Referem-se os países de origem das Mensagens recebidas por via electrónica.
RDP INTERNACIONAL

22

100%

4
4
1
2
1
1
1
1
2
5

18%
18%
5%
9%
5%
5%
5%
5%
9%
23%

PAÍSES de ORIGEM de Mensagens

Brasil
EUA
Venezuela
Reino Unido
Suíça
Austrália
Timor-Leste
Moçambique
Canadá
Não especificados
Quadro 13

Não posso deixar de assinalar a surpresa que representa um tão escasso volume de
correspondência recebida, que proventura podendo significar lapsos no regime de
publicação dos apelos à participação de Ouvintes ou da Programação das emissões de
EM NOME DO OUVINTE que exemplificam a acção do Provedor, pode ainda constituir um
preocupante indício de alguma falta de eficácia do Serviço Público quanto a atingir os
Públicos-alvo desejáveis.
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2.2.8. INFORMAÇÃO

Apreciação dos Ouvintes

MENSAGENS RECEBIDAS - JANEIRO a DEZEMBRO 2007
TOTAL MENSAGENS RECEBIDAS (WEB + CORR. POSTAL)

SubTOTAL Mensagens por Correio Web

INFORMAÇÃO

1393

Negativa

196

958

Neutra

233

1387

100%

14,07%

68,77%

16,73%

105

7,6%

1,2%

5,6%

0,9%

# e % Absolutos

Percentagens absolutas

Critérios jornalísticos
Antena Aberta
Contraditório
Conselho Superior
Referendo IVG
Outras questões e comentários genéricos

Positiva

27
21
13
7
9
28

100%
26%
20%
12%
7%
9%
27%

Percentagens relativas no interior dos Itens

15%
7%
14%
31%
22%
18%

73%
78%
81%
69%
100%
78%
57%

11%
15%
5%
25%

Quadro 14

Seria expectável que a Informação representasse um dos exercícios mais escrutinados
por Ouvintes-cidadãos que sintonizam as Rádios Públicas. E, contudo, não é.
Muito embora apenas uma, entre as referências mais recursivas, receba (reduzido)
número de Mensagens totalmente negativas, provavelmente determinadas pela tipologia
da Rubrica de Opinião Conselho Superior – em cada dia titulada por um Colaborador
convidado-residente da Rádio Pública, a verdade é que em todos os restantes itens se
reconhecem igualmente, ao lado de severas percentagens de contactos com apreciações
negativas, expressivos índices de comentários de índole positiva.
Parecerá compreensível o acento negativo que é atingido sobre o discutido tema dos
Critérios Jornalísticos: uma notícia observada de dois ou mais pontos de vista, pode
proporcionar perspectivas não coincidentes; e, por vezes, uma insegurança, ou um erro
técnico involuntário de um Jornalista, justificam crítica ou protesto, ou queixa.
Note-se também o forte pendor negativo das Mensagens sobre o formato do Programa
diário da Antena 1 - Antena Aberta, no qual a Rádio Pública abre o telefone às nem
sempre fundamentadas opiniões de Ouvintes; bem como o frémito causado por serviços
dedicados ao Referendo sobre a Interrupção Voluntária da Gravidez que, à época,
motivou aceso debate na sociedade portuguesa e terá levado a que mais Ouvintes se
pronunciassem negativamente sobre a actuação específica dos Jornalistas e
Comentadores do Serviço Público.
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2.2.8. INFORMAÇÃO SOBRE DESPORTO

Apreciação dos Ouvintes

MENSAGENS RECEBIDAS - JANEIRO a DEZEMBRO 2007
TOTAL MENSAGENS RECEBIDAS (WEB + CORR. POSTAL)

1393

SubTOTAL Mensagens por Correio Web

INFORMAÇÃO s/ DESPORTO #

Negativa

196

958

Neutra

233

1387

100%

14,07%

68,77%

16,73%

82

5,9%

0,2%

5,7%

-

e % Abs.

Percentagens absolutas

S/ imparcialidade de Narradores e Comentadores
Imprecisões e correcções
Relatos desportivos e Comentadores
Critérios noticiosos
Temas genéricos

Positiva

18
4
22
28
10

100%
22%
5%
27%
34%
12%

Percentagens relativas no interior dos Itens

4%
30%

96%
100%
100%
100%
100%
70%

-

Quadro 15

Constituindo o fenómeno desportivo um campo de afectos e paixões muito relevante na
sociedade portuguesa, em especial a Estação generalista do Serviço Público, mas
também a RDP África e a RDP Internacional, a RDP Açores e a RDP Madeira,
atribuem espaços significativos das suas Programações à Informação sobre Desporto.
Saliente será, talvez por isso, o facto de, em quatro dos sub-grupos temáticos de maior
incidência quanto a este campo do exercício radiofónico, as Mensagens de Ouvintes
revelarem absoluto sentido crítico.
Designadamente no que respeita a um sistemático questionamento dos critérios
noticiosos (posicionamento, incidência e forma) que podem ser considerados próximos,
se não complementares, das críticas recebidas quanto à alegada imparcialidade de
Narradores e Comentadores.
Por exemplo, recentes e reiteradas vagas de severas críticas de Ouvintes – não
reflectidas nesta amostra - estão a impeder com frequência sobre prestações
putativamente desviadas e parciais do único Comentador de Arbitragens de Futebol
disponibilizado pela sub-Direcção de Informação Desportiva, pelo menos
recomendando que os decisores se ocupem da séria avaliação do seu posicionamento.
Quero acentuar que, concorrendo com recomendações que oportunamente apresentadas
pelo Provedor, por exemplo quanto a desdobramentos de serviços agora mais disponíveis
com o advento das Novas Plataformas, a Subdirecção de Informação sobre Desporto
e as estruturas tecnológicas da RTP, SP, mediante um esforço que é de realçar, têm
disponibilizado aos Ouvintes algumas novas prestações através do Portal www.rtp.pt
com as quais passaram a retirar fundamento a algumas queixas e protestos relativos a
omissão de presenças no ar.
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2.2.10. USO DA LÍNGUA PORTUGUESA

Apreciação dos Ouvintes

MENSAGENS RECEBIDAS - JANEIRO a DEZEMBRO 2007
TOTAL MENSAGENS RECEBIDAS (WEB + CORR. POSTAL)

SubTOTAL Mensagens por Correio Web

LÍNGUA PORTUGUESA

1393

1387

100%

62

4,5%

# e % Absolutos

Percentagens absolutas

A1
A2
A3
RDP Madeira
Multimédia
Informação
Não especificadas

25
2
1
1
1
15
17

100%
40,3%
3,2%
1,6%
1,6%
1,6%
24,2%
27,4%

Positiva

Negativa

196

958

Neutra

233

14,07%

68,77%

16,73%

-

4,5%

-

Percentagens relativas no interior dos Itens

-

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

-

Quadro 16

A Palavra é a mais importante ferramenta da Comunicação radiofónica.
Daí que o nível de qualidade do uso da Língua constitua um factor crucial para
avaliação do desempenho dos falantes profissionais e, de modo mais abrangente, do
exercício de qualquer Estação no quadro do Serviço Público de Radiodifusão.
Numa primeira análise desta súmula estatística verifica-se que a apreciação negativa de
Ouvintes atinge valores totais. Mas, na verdade, além de se apresentarem números muito
reduzidos de contactos, é necessário ter em conta que tratando-se, normalmente de
apreciações que incidem sobre casos pontuais, estes não constituem manifestações
sistémicas que afectem o desempenho de qualquer Estação.
A apreciação dos Ouvintes é referida a um conjunto global superior a cem horas
diárias originais de emissão nas diversas Estações Públicas. E nelas, ao desempenho que
dezenas e dezenas de falantes profissionais, Colaboradores eventuais ou residentes e até
elementos do Público fazem no uso da Língua Portuguesa nas sete emissoras, num
tempo somado que será próximo das trinta a quarenta horas diárias .
Assim sendo, o Quadro 16 revelará afinal, não mais do que um reduzido capital de
queixa, quanto à qualidade genérica do uso que é feito da nossa velha Língua, no Serviço
Público. Mas o Ouvinte também não encontra razões objectivas para elogiar o Serviço,
acerca de um esforço ontológico que lhe competiria fazer, e não faz, para divulgar
convenientemente as virtudes e as artes próprias da Língua Portuguesa.
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2.2.11. QUESTÕES DA ÁREA TÉCNICA

Apreciação dos Ouvintes

MENSAGENS RECEBIDAS - JANEIRO a DEZEMBRO 2007
TOTAL MENSAGENS RECEBIDAS (WEB + CORR. POSTAL)

1393

SubTOTAL Mensagens por Correio Web

1387

100%

65

4,7%

QUESTÕES da ÁREA TÉCNICA # e % Abs.

Percentagens absolutas

Rádio digital
RDS
Má recepção
A1
A2
A3
Açores
RDP África
RDP Internacional
Não especificado

Outras questões técnicas

958

233

14,07%

68,77%

16,73%

-

4,6%

0,1%

-

64,6%
-

26%
36%
5%
2%
14%
5%
12%

8

Negativa

196

12,3%

Neutra

Percentagens relativas no interior dos Itens

100%
15,4%
7,7%

10
5
42

Positiva

98%
90,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

-

100,0%

2%
10,0%
-

Quadro 17

As queixas de Ouvintes referem-se á ausência de sinal, mas sobretudo a deficientes
índices de qualidade e do conforto de escuta, transversais a todas as Estações do Serviço
Público.
Recebemos também reiteradas dúvidas e lamentos acerca de um aparente
desinvestimento da RTP, SP no que respeita à disponibilização do sistema Digital Áudio
Broadcasting nas melhores condições.
Não quero deixar de referir a sempre pronta resposta da parte dos responsáveis de
diversas estruturas da Direcção de Engenharia e Tecnologias, não só no que dizia
respeito às solicitações do Provedor, como também mantendo um constante esforço de
estabelecer directo contacto com os Ouvintes queixosos, aos quais em muitos casos
visitava in situ, de modo a procurar encontrar as melhores condições de apuro e
resolução dos problemas assinalados.
Todavia, aquelas observações de Ouvintes – tantas vezes marcadas pelas Mensagens,
como nem sequer invocadas por eles, mas directamente sentidas pelos Profissionais em
acto de emissão ou gravação (como pelo próprio Provedor) - não são mais do que
indícios do estado de fragilidade dos sistemas ainda em operação nas Rádios Públicas,
certamente não por culpa dos executivos.
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2.2.12. QUESTÕES RELATIVAS ÀS NOVAS PLATAFORMAS

Apreciação dos Ouvintes

MENSAGENS RECEBIDAS - JANEIRO a DEZEMBRO 2007
TOTAL MENSAGENS RECEBIDAS (WEB + CORR. POSTAL)

SubTOTAL Mensagens por Correio Web

NOVAS PLATAFORMAS

1393

1387

100%

75

5,4%

# e % Absolutos

Percentagens absolutas

Dificuldades de acesso ao site
Podcasts
Rádio Mozart
Formatos
Sugestões e outras questões

14
33
5
7
16

100%
18,7%
44%
7%
9%
21%

Positiva

Negativa

196

958

Neutra

233

14,07%

68,77%

16,73%

-

4,7%

0,7%

Percentagens relativas no interior dos Itens

-

87%
100%
94%
100%
100%
50%

13%
6%
50%

Quadro 18

Revela-se crescente a atenção dispensada por Ouvintes relativamente à oferta
proporcionada pelas Novas Plataformas usadas pelo Serviço Público para a distribuição
de conteúdos. E tendo descoberto as novas oportunidades – cujas valências, em todo o
caso, não estarão ainda devidamente cultivadas pela Rádio Pública - dir-se-ia que, de um
momento para o outro, os Ouvintes passaram a usá-las com a destreza de iniciados e a
ansiedade de peritos. Ou seja, de modo tão exigente (e nalguns casos, tão pouco
tolerante), como se estivéssemos a tratar de estruturas já em aplicação há muitos anos.
Mas, efectivamente não é esse o caso.
Novamente é meu entendimento de que os Profissionais do Serviço Público terão sido
obrigados a empreender aqui rápidos modos de adapatação a estes novos modos e novos
modelos, em que hoje crescentemente se determinam os processos da Comunicação, nos
quais, num futuro próximo, se avaliarão de modo decisivo os registos de eficácia no
desempenho do Serviço Público. E a minha reflexão não se aplica só à esfera da Rádio…
O conjunto de questões que recorrentemente são assinaladas neste campo em
Mensagens de Ouvintes, talvez indicie que ambas as partes se podem encontrar num
projecto conjunto de construção de modelos de interesse comum, cujos contornos ainda
não estão totalmente concluídos, nem sequer tendo sido definidos ou implantados nas
melhores condições de recursos e de tempo de execução. Porém, se for essa a
disponibilidade da Empresa, podem muito bem vir a sê-lo, em tempo breve, com claras
vantagens para ambas as partes.
Por isto me parece que a colheita de sensibilidades e informações que nos chegam dos
Ouvintes utilizadores constituirá uma atitude axial da maior importância estratégica para
o reforço estruturante do Serviço Público de amanhã.
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2.2.13. O ESCRUTÍNIO DO OUVINTE AO PROVEDOR

Apreciação dos Ouvintes

MENSAGENS RECEBIDAS - JANEIRO a DEZEMBRO 2007
TOTAL MENSAGENS RECEBIDAS (WEB + CORR. POSTAL)

1393

SubTOTAL Mensagens por Correio Web

PROVEDOR

1387

100%

137

9,9%

# e % Abso

Positiva

Negativa

196

958

233

14,07%

68,77%

16,73%

3%

6%

1%

Percentagens absolutas

Pessoais
Utilidade do Provedor
Actuação do Provedor

**
***

Antena Aberta
Ritornello
Antena 3
Império Sentidos/Excesso palavra
Outros casos

Apreciação geral do Prg Em Nome do Ouvinte
Críticas genéricas
Outras mensagens

16
3
16

Percentagens relativas no interior dos Itens

100%
14%
7%
54%

19
9
74

Neutra

30%
42%
56%
23,0%

57%
16%
33%
77%

13%
42%
11%
-

8%

16,7%

83,3%

-

1%

100,0%

-

-

55%

-

100%

-

26%

58%

42%

-

9%

57,1%

42,9%

12%
2%
12%

38%
31%

-

44%
100%
31%

19%
38%

** Inclui Mensagens de apoio genérico à linha de orientação da A3 recebidas durante ou imediatamente após a série de Programas do Provedor sobre esta Estação.
*** Inclui Mensagens de apoio ao Programa Império dos Sentidos recebidas na sequência da transmissão da série de Programas do Provedor sobre este tema.
Quadro 19

Evidentemente que o Provedor do Ouvinte – ele mesmo, o instituto que representa e o
seu desempenho – estaria(m) também sujeito(s) ao escrutínio de Ouvintes. Tanto mais
que a representação pública do seu exercício seria, de acordo com a Lei, um Programa
de Rádio.
O presente Quadro prova que não me iludira nas conjecturas que oportunamente préestabeleci: nem o meu posicionamento, nem o meu trabalho se reduziriam a meros
exercícios de salão ou de ginásio, nem seria assim que os Ouvintes os observaram e me
julgaram.
Os Jovens Adultos predominantes Ouvintes cultivadores da Antena 3 como uma mera
Rádio “de culto” para Adultos Jovens, por exemplo, não hesitaram em chumbar os
avisos que lancei no início de 2006 e lá virão agora novamente, mas desta vez para
festejar o termo do meu mandato. E no entanto… A Rádio, afinal, sempre tentou mudar
alguma coisa. Embora nem por isso seja mais ouvida por novos Ouvintes Jovens, nem os
problemas que apontei estão resolvidos.
Aqueles outros Ouvintes que, cansados da Publicidade nas “privadas” preferem
reencontrar-se numa Antena 1 próxima delas, pretendendo reduzir a (sua) “democracia”
aos modos de caótica gritaria dos “telefones abertos”, manifestaram severo desacordo
quando conclui que a Antena Aberta não me parece formato adequado a uma Estação de
Serviço Público. E todavia… nem sempre o Provedor pode estar de acordo com os
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Radialistas, nem sempre tem de concordar com o Ouvinte. Com a responsabilidade ética
e deontológica de apontar o que, em consciência, lhe parece que está mal, eu disse o que
pensei. E que mantenho inteiramente a esse respeito.
Outros Ouvintes houve ainda, que, presumivelmente teriam gostado mais de ouvir a
Música que eu anteriormente apresentava em Programas na Antena 1 e se terão
surpreendido com o tom formal e sério que decidi escolher EM NOME DO OUVINTE.
Contudo, fi-lo (superiormente acompanhado da experiente prática do Jornalista Viriato
Teles e das grandes Vozes de Isabel Bernardo e Alberto Ramos) para tratar de
problemas graves e com escasso histórico de reflexão e debate, como estes, com o tom
que me pareceu mais adequado
Outros Ouvintes-cidadãos consideraram que a própria função do Provedor de pouco ou
nada servirá para reverter ou alterar o actual estado de coisas.
E em todo o caso, senti também o apoio claro de muitos Profissionais e de outros
Ouvintes.
Termino o meu exercício com a convicção de que, porventura, o meu patamar de
exigência profissional e as minhas profundas convicções acerca das missões de um
Serviço Público de Radiodifusão, afinal não estariam calibrados para a macieza
diplomática que aqueles destinatários considerariam adequada ao tom do Serviço
Público.
Ora, para um tal ajustamento nestas circunstâncias, confesso sinceramente que não
disporia de tamanho talento.

Relatório Final de Actividade

59

3. TEXTOS DOS PROGRAMAS #1 A #67
COMPILAÇÃO INTEGRAL
Entendi empreender o moroso processo de reformatação integral dos textos dos
Programas, uma vez que, constituindo a substância da matéria reflexiva que produzi ao
longo deste ano e meio, os factos e reflexões assim reunidos, não só representam de
modo mais evidente para futura memória, o verdadeiro corpo patrimonial do meu
exercício, como reflectem o sentimento dos Ouvintes que se me dirijiram, em casos mais
controversos, a opinião de peritos e investigadores e por fim, as interpretações reactivas
dos destinatários, na Empresa.
Cabendo-lhe acompanhar os modos de Produção da Rádio e receber os sinais
enviados pelos Públicos em consequência da audição a que procedem, sempre assumi
que o Provedor do Ouvinte se obrigaria a interpretar os segundos significados de uns e
de outros, reflectindo sobre eles, de forma a procurar clarificar o processo da Rádio e,
em especial, o exercício da Rádio Pública.
Daí que o corpo de textos aqui reunidos não se circunscrevesse ao plano casuístico
das interpretações suscitadas por Mensagens de Ouvintes e das reacções dos respectivos
destinatários nas Estações Públicas, mas se alargasse de um modo mais profundo, na
reflexão acerca da matéria emitida, ajustada à missão que aceitei desempenhar por
vontade própria, durante um único mandato.
Os textos das edições #1 a #67 desta série, publicados nas Emissões das sete Rádios
Públicas entre 9 de Setembro de 2006 e 29 de Fevereiro de 2007 – correspondendo a
um lapso de tempo afinal mais extenso do que o período da amostra para a Análise de
Fluxos e Incidências, foram integralmente transcritos para este Relatório, tendo sido
despojados de toda a soma de indicações técnicas próprias dos scripts originais.
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# 01 - 09.09.2006
PROPÓSITOS DO PROVEDOR
QUEIXA DE OUVINTE SOBRE ALEGADA PARCIALIDADE NA INFORMAÇÃO
CONTESTAÇÃO DE OUVINTES
ACERCA DE ANTERIORES EXERCÍCIOS DO PROVEDOR
ESTATÍSTICA DO FLUXO DE MENSAGENS
José Nuno Martins [JNM] – Saúdo em primeiro lugar os Ouvintes das sete Estações de
Rádio do Serviço Público, cujos interesses me cabe representar durante este mandato
como Provedor do Ouvinte. Mas quero saudar também todos os meus Colegas de
tantos anos, a quem, neste exercício, irei endereçar primordialmente, até Abril de 2008,
as minhas reflexões e recomendações. O Professor Doutor Paquete de Oliveira, meu
Colega Provedor do Telespectador do Serviço Público de Televisão, redigiu comigo
um Estatuto dos Provedores que, com a Lei 2 de 2006, constituem os textos
fundamentais para o nosso trabalho.
Vamos relembrar alguns pontos essenciais desses textos. Isabel Bernardo!
Voz de Isabel Bernardo – Depois de terem sido convidados, os Provedores foram
apresentados à validação do Conselho de Opinião, que é outro órgão autónomo da
RTP, SGPS dedicado à análise do cumprimento dos Serviços Públicos de Rádio e de
Televisão.
Só depois disso foram investidos nas suas funções.
E não obstante serem indigitados, nomeados e pagos pela Rádio e Televisão de
Portugal (na qual se integram todas as Estações do Serviço Público), ambos os
Provedores dispõem de um estatuto de completa independência relativamente à
estrutura da Empresa. Ao ponto de não poderem ser substituídos durante o seu
mandato, a não ser pela sua própria vontade ou por declarada incapacidade física.
JNM – A Rádio e Televisão de Portugal criou o novo Gabinete dos Provedores, com as
condições adequadas para que o nosso desempenho possa ser eficaz. Viriato Teles!
Voz de Viriato Teles – O Gabinete, onde trabalham o Provedor do Ouvinte e o Provedor
do Telespectador, é constituído por uma reduzida estrutura de 6 pessoas, que acolhe,
classifica e trata, uma por uma, todas as mensagens que nos chegam de
Telespectadores e de Ouvintes.
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IB – Por exemplo: este Programa que está a ouvir e que se produz semanalmente com
conteúdos assegurados no Gabinete dos Provedores (sendo gravado nas instalações da
Empresa) é transmitido por todas as Estações do Grupo Radiodifusão Portuguesa.
JNM – Isabel Bernardo e o Jornalista Viriato Teles são dois Profissionais independentes
que me ajudam na produção de “Em Nome do Ouvinte”.
VT – O Provedor do Ouvinte começou a receber reclamações e sugestões logo que,
passada a fase de instalação do Gabinete, foram anunciados os modos de contacto á
disposição dos Ouvintes das Estações da RDP.
IB – Por exemplo, para escrever uma mensagem ao seu Provedor, o Ouvinte pode
simplesmente enviar uma Carta pelo Correio.
JNM – Hoje, já neste Programa, vou apresentar casos que considerei oportunos e
interessantes, como exemplos de queixas que me chegaram e que entendo dever tratar
“Em Nome do Ouvinte”. Vamos à primeira reclamação que escolhi…
IB – A Ouvinte Susana Nunes, que é – ela própria - Jornalista, escreveu ao Provedor,
depois de ter ouvido, na manhã do dia 28 de Agosto, na Antena 1, uma Reportagem
intitulada “A Guerra Pela Paz”.
Foi um trabalho de 13 minutos, realizado pelo Jornalista Paulo Nuno Vicente após
uma viagem efectuada a território libanês, poucos dias depois do cessar-fogo, que
agora relembramos em 3 pequenos excertos.
Excertos – 1 - REPORTAGEM
VT – No seu e-mail a Ouvinte afirma ter ficado chocada pela forma simpática como a
Reportagem do Jornalista da RDP apresenta o Hezzbolah, considerando que a
Reportagem caracteriza essa Organização como um movimento de resistência; o que
assinala como sendo grave, já que aos olhos da comunidade internacional – de novo
segundo a Ouvinte Susana Nunes - o Hezzbolah é um movimento terrorista puro e
duro.
IB – A Ouvinte afirma ainda que a Reportagem diaboliza Israel. E embora considerando
que as breves entrevistas apresentadas pelo Jornalista ao longo do trabalho são, no seu
entendimento, normais, escreve ainda que no texto que serve de fio condutor à
Reportagem, o Jornalista vai lançando farpas aos israelitas.
VT – A Ouvinte estende depois o seu juízo à generalidade da Comunicação social
portuguesa, insurgindo-se contra a gota de água que esta Reportagem terá sido,
relativamente a uma cobertura do conflito que – segundo diz - na Rádio Pública, foi
parcial e claramente pró Hezzbolah …
JNM – Eu entendi que seria oportuno solicitar um depoimento directo à Ouvinte Susana
Nunes. Não foi fácil, a Ouvinte reside em Paris, onde trabalha… mas aqui estão – de
viva voz e em síntese - os seus esclarecimentos, que lhe pedi quanto à apreciação que
faz do trabalho do Repórter, mas também, especificamente, quanto ao seu juízo acerca
do trabalho mais genérico da Informação da RDP, no que respeita à cobertura dos 33
dias do conflito.
OUVINTE SUSANA NUNES – O meu objectivo não é levantar um processo de intenção à
RDP – Antena 1, pelo contrário; simplesmente a reportagem que ouvi sobre o
Líbano foi uma espécie de gota de água; na minha opinião, faz parte de espécie de
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campanha inconsciente, subliminar na imprensa e na Europa, também em Portugal,
contra Israel. Não digo que ela é consciente – obviamente que não – nem que é
maquiavélica – seguramente não é esse o caso -, mas acontece por desconhecimento,
talvez por facilidade, pelo politicamente correcto.
O que eu senti transpirar dessa reportagem é que o Hezzbolah mais uma vez é
apresentado como um movimento de resistência, o que para mim é perigoso: não
podemos confundir terroristas com resistentes.
Justamente porque gosto da Antena 1, porque é a única rádio que oiço quando estou
expatriada, como é o caso, senti que devia dar a minha opinião; não está em causa o
trabalho concreto do Jornalista – a reportagem está bem feita; mas eu senti que ele
foi para o terreno com uma opinião já formada, uma opinião que infelizmente
grassa na Europa. E justamente porque gosto da Antena 1 e a oiço sou muito
exigente e porque ser apegada à verdade dos factos é um defeito profissional.
JNM – São graves as considerações que a Ouvinte Susana Nunes produz acerca do
Jornalismo da Antena Um. E até, sobre a generalidade da Comunicação social
portuguesa…
Perante tais acusações, era importante pedir um comentário de esclarecimento e de
defesa, ao responsável máximo pela Informação da RDP.
Solicitei ao dr. João Barreiros que se pronunciasse brevemente sobre
a) o modo como foi anunciado aos Ouvintes este trabalho do Jornalista Paulo Nuno
Vicente ;
b) se, acerca do mesmo conflito, o mesmo Jornalista produziu algum outro trabalho
acerca do outro lado da fronteira da guerra e quando;
c) a caracterização global da cobertura do conflito israelo-libanês pela Informação
da RDP.
Aqui está o depoimento do dr. João Barreiros, Director de Informação da RDP.
RESPOSTA DE JOÃO BARREIROS : – “A primeira coisa que gostaria de dizer é que esta
reportagem nunca foi apresentada aos ouvintes como um trabalho global sobre o
conflito, ou sequer sobre a altamente complexa situação do Líbano, um mosaico que
julgamos não seria possível descrever em apenas 13’ de rádio. Trata-se de um relato
que descreve claramente um dos lados do conflito, ouvindo testemunhos e, em nossa
opinião, nunca tomando qualquer partido.
Não pode dizer-se, julgo, que somos parciais porque cobrimos um dos lados do
conflito; de resto, mesmo antes desta reportagem tínhamos escutado o embaixador de
Israel em Portugal numa entrevista curiosamente realizada até pelo mesmo Jornalista
Paulo Nuno Vicente. Uma entrevista em que o entrevistado teve a oportunidade de
exprimir os seus pontos de vista.
De resto, a cobertura por parte da Antena 1 do conflito do Líbano foi muito ampla:
estivemos dos dois lados da fronteira, em Israel e no Líbano, durante praticamente um
mês, documentámos a saída dos portugueses, ouvimos testemunhos, ONG’s, líderes
políticos – ouvimos, portanto, os dois lados deste conflito entre Israel e o Líbano.”
VT – Este foi o depoimento de João Barreiros, Director de Informação da RDP, solicitado
pelo Provedor.

Relatório Final de Actividade

64

JNM – O tema proposto pela Ouvinte Susana Nunes é muito interessante e porventura tem
que ver com o modo como se ouve a Rádio.
No seu protesto, a Ouvinte parece-me prejudicada por uma das características da
Comunicação radiofónica…
Num livro importante, publicado em 99 em Coimbra, pela Editora Minerva, o
Jornalista brasileiro e Doutor em Comunicação pela Universidade Nova de Lisboa,
Eduardo Meditsch refere-se à incerta atenção do Ouvinte e á condição fugitiva da
impressão auditiva, como aspectos que condicionam a correcta apreensão de todo o
texto, ou aplicando-se a este caso, do Programa de Rádio: diz ele que a não
permanência do enunciado representa um desafio para a comunicação radiofónica.
E creio que aqui aconteceu um pouco isso: o Ouvinte prepara-se para ouvir uma coisa e
escuta outra, e á medida em que o Programa transcorre ouve um testemunho traduzido
e pode confundi-lo com a opinião do Repórter.
Devo dizer que, sob o ponto de vista radiofónico a Peça está tecnicamente bem
organizada e depois bem produzida, pelo Jornalista Paulo Nuno Vicente.
O trabalho foi efectuado a partir de uma ocasião de reportagem no Líbano e, como
talvez pretendesse a Ouvinte, deveria conter o confronto de opiniões favoráveis e
desfavoráveis acerca do Hezzbolah.
Mas, salvo melhor opinião, se assim fosse o Jornalista partiria de um pressuposto
incorrecto. Se em vez de se limitar a justapor na pequena peça, aquela série de
testemunhos de libaneses, ele tivesse emitido as suas próprias opiniões pessoais, para –
por exemplo -procurar redefinir a classificação do Hezzbolah, nem lhe sobraria o
tempo para retratar aquilo que viu, nem cumpriria a sua função de Repórter.
Procurar saber o que estava a acontecer com as pessoas, em diversos cenários – depois
de 33 dias de guerra violenta, naquele lado do conflito (e apenas naquele lado do
conflito), conjuntamente com o retrato da acção humanitária internacional era,
efectivamente, o eixo desta Reportagem e deste trabalho radiofónico. E fora assim que
ele fora anunciado ao Público, disso não me restam dúvidas, porque eu próprio ouvi as
Promoções. Por isso, neste caso, o texto de ligação é tão mitigado e, em boa verdade se
limita a ser pouco mais do que factual. E sendo, no entanto, certo que, logo no início da
sua edição, provando as suas dúvidas, o próprio Jornalista se interrogava.
O Director de Informação da RDP, João Barreiros afirma que nunca aquele trabalho foi
previamente anunciado aos Ouvintes, senão como um relato sobre um dos lados do
terrível conflito.
E afirma ainda que durante a guerra, a Antena Um usou dispositivos que garantiram a
completa cobertura dos factos e das opiniões, dos dois lados.
Aliás, eu não recebi mais nenhuma reclamação sobre a eventual parcialidade da Antena
Um, na Informação sobre este conflito.
Às vezes as Rádios não cuidam devidamente, do anúncio prévio, iterativo e
inequívoco, daquilo que se tem para mostrar. Às vezes também (por causa da tal
condição fugitiva da impressão auditiva ou da audição distraída de que falava Walter
Benjamin), ao Ouvinte pode escapar a correcta interpretação da Peça que está a ouvir.
Mas nessa manhã, eu próprio ouvi diversos anúncios à Reportagem que iria ser
passada, em termos adequados.
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A verdade é que a Peça em questão apareceu isolada na Programação da Antena Um:
nos minutos seguintes, ou no espaço antecedente, a RDP não justapôs, a este trabalho
de Paulo Vicente, nenhum outro, em que se proporcionasse visão correspondente da
frágil trégua, mas observada no campo contrário.
Seja como for, a Ouvinte sentiu-se traída na sua confiança relativamente à Estação que
ouvia, naquela ocasião e não noutra. Por isso escreveu ao Provedor.
E muito embora o pretexto não tenha sido, nem o melhor, nem o mais adequado, esta
reclamação deve induzir à permanente reflexão do Programador de Rádio e do
Jornalista: - a Rádio sempre possibilita pelo menos duas interpretações ao Ouvinte –
aquela que é a nossa, ou a outra, que é a dele.
Quanto às apreciações segundo as quais, a propósito deste caso, Susana Nunes se
refere ao eventual branqueamento sistemático e global da acção do Hezzbolah, entendo
que não é correcto generalizar-se.
VT – Até agora, ao fim de, praticamente, 40 dias com canais de comunicação abertos, o
Provedor recebeu cerca de 160 mensagens dos Ouvintes.
IB – Dessas, três são fortemente críticas relativamente a um anterior desempenho
profissional do Provedor do Ouvinte: Paulo Manuel Oliveira Garcez e Gilberto Rua, do
Porto e Amílcar da Cruz Ribeiro de Lisboa, recordam muito negativamente a
representação de José Nuno Martins, numa série de Programas de Debate e
entretenimento desportivo, realizada na Antena Um, entre Setembro de 2004 e Março
de 2005.
JNM – Eu compreendo inteiramente a opinião dos Ouvintes: um ano e tal depois, eles não
esqueceram as opiniões contundentes, a linguagem agreste e agressiva, que se tornou
tímbrica da primeira Série do Programa “Artistas da Bola” e, em particular, do meu
desempenho.
E ainda bem que, tendo terminado essa primeira Série com o final da Liga de
2004/2005, a nova direcção da Antena Um decidiu não repetir a experiência…
“Os Novos Artistas da Bola” são hoje um equilibrado espaço de diálogo clubístico,
aceso e divertido, entre representantes dos mesmos Porto, Sporting e Benfica, mas num
nível de intensidades totalmente diferente daquele que – naquela altura - fora
dramaturgicamente solicitado aos participantes do painel, no qual eu me integrava.
Se assim não fosse, se ali se mantivesse, com aquele mesmo registo de desempenho e
ao serviço desse padrão de Programa que fora estabelecido, naturalmente que nem esse
Programa, nem o animador José Nuno Martins, resistiriam hoje á decisão sancionatória
de um Provedor do Ouvinte.
Por outro lado, parece claro que, no exercício das suas actuais funções, a este
profissional cumpre respeitar, Em Nome do Ouvinte, a mais definitiva isenção, na
observação de todos os exageros que se verificam, seja em termos de conteúdo, de
expressão ou de quantidade, no que respeita á Programação das Estações do Serviço
Público de Rádio.
Por isso não deixarei de voltar, como alguns Ouvintes me estão a sugerir, às questões
do Desporto, em particular no que se relaciona com a Programação da Antena Um.
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Mas fica claro que aceito as reservas colocadas por estes três Ouvintes… Elas provam
que nem o Provedor está imune ao protesto dos seus Ouvintes.
VT – Apesar de todas as mensagens serem analisadas e terem resposta do Provedor do
Ouvinte, nem todas as mensagens serão publicadas “Em Nome do Ouvinte”.
IB – De entre todas as mensagens que vão chegando, o Provedor do Ouvinte ou escolhe
aquelas que suscitam questões de natureza mais abrangente no universo dos Ouvintes
da RDP, ou selecciona temas que, por motivos circunstanciais ou por razões de fundo,
considera interessante trazer ao conhecimento da generalidade dos Ouvintes.
JNM – E todos os Ouvintes das sete Estações do Serviço Público têm o direito de aceder
tanto aos casos genéricos, como aos assuntos específicos que eu considerar apropriado
tratar publicamente “Em Nome do Ouvinte”.
IB – Na próxima semana, nesta Estação da RDP, o Provedor pronuncia-se sobre as
condições de recepção das Estações do Serviço Público, em Portugal como no
Estrangeiro, dando a palavra aos Ouvintes e ao Director de Engenharia e Tecnologias
da RTP.
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# 02 - 16.09.2006
OUVINTES DO SERVIÇO PÚBLICO QUEIXAM-SE DE
DEFICIENTE QUALIDADE NA RECEPÇÃO DO SINAL
PROGRAMAÇÃO DA ANTENA 2
ESTATÍSTICA DAS MENSAGENS RECEBIDAS
Voz de Isabel Bernardo – Iniciamos o 2º Programa do Provedor com a análise de um
tema inevitável: as condições técnicas em que as Estações de Rádio são escutadas
pelos seus Ouvintes.
Porque teoricamente já não parece aceitável que o sinal de Rádio não chegue
efectivamente em boas condições de audição a todos os seus destinatários.
E porque infelizmente, 6% dos Ouvintes portugueses que até aqui já se queixaram ao
Provedor, referem deficientes condições em que seguem diversas emissões do Serviço
Público de Rádio.
JNM – A questão é realmente sensível: com o grau de desenvolvimento tecnológico
atingido no Séc. XXI, não se concebe que uma emissão de Rádio Pública chegue,
digamos assim, suja ao seu Ouvinte.
Por isso, entendi enviar um primeiro conjunto de reclamações a este respeito ao Senhor
Engº Francisco Mascarenhas - Director de Engenharia e Tecnologias da Rádio e
Televisão de Portugal, que me surpreendeu com uma informação interessante.
DEPOIMENTO DO ENGº FRANCISCO MASCARENHAS: “Desde há longo tempo praticamos
uma relação privilegiada com os nossos Ouvintes, nomeadamente respondendo
sempre a todas as questões que nos levantam e nalguns casos, até indo ao seu
encontro, à sua casa, dando-lhe apoio local, indicando-lhes o que fazer.”
JNM – Eu não supunha que os engenheiros da Rádio e Televisão de Portugal tivessem por
hábito proceder – em certos casos - ao aconselhamento directo dos Ouvintes que se
queixam, indo ao ponto de os visitar em suas casas… Trata-se de uma boa prática,
embora cara e operacionalmente difícil. Mas que (a avaliar pelas reclamações que
recebo), apesar de tudo, não as tem resolvido todas.
Ouço de novo o máximo responsável técnico pelas emissões da RDP, que se pronuncia
em termos genéricos sobre a questão da cobertura radiofónica do País:
DEPOIMENTO DO ENGº FRANCISCO MASCARENHAS: - “As questões da cobertura
radiofónica são questões complicadas porque, como é óbvio, não é possível ninguém
garantir que têm uma cobertura de 100% do território. A propagação das ondas
radioeléctricas nomeadamente, por exemplo, no FM, é interferida pelo edifícios, pode
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ser interferida por diversos utensílios de natureza radioeléctrica e, por isso, pode
perturbar a recepção em casa dos nossos ouvintes ou, em algumas situações pode o
emissor mais perto não servir esse Ouvinte em condições.
Nessas situações, nós agradecemos que nos contactem, que nos digam onde moram,
qual é a frequência em que normalmente tentam escutar-nos e nós faremos os
possíveis por lhe dar as indicações de como preceder melhor para nos receber melhor
ou, concluindo que se trata de uma falha de cobertura, tentarmos nós, do nosso lado,
resolver o problema.”
Voz de Viriato Teles – Engº Francisco Mascarenhas - Director de Engenharia e
Tecnologias da Rádio e Televisão de Portugal.
IB – Quanto às reclamações específicas que recebemos, a Direcção de Engenharia informa
que as deficiências de cobertura entre Penafiel e Lousada estão resolvidas desde 25 de
Agosto;
Que 5 meses e meio depois de um temporal que avariou o Emissor da Lousã,
motivando as queixas de diversos Ouvintes, também foi finalmente reposta a cobertura
normal do Centro do País, ainda em Agosto;
Que a instalação de uma nova Estação emissora na Serra d'Ossa irá melhorar a
cobertura radioeléctrica do Norte do Alentejo;
E que se estuda a instalação de um retransmissor na zona de Caminha, servindo os
interesses dos Ouvintes da Antena 2 naquela zona do Minho.
JNM – A Direcção Técnica da RDP colaborou activamente comigo na preparação das
respostas que solicitei. Seria aliás fastidioso estar a enumerar aqui todas as indicações
que recebi, relativas aos Ouvintes que me escreveram por e-mail, por exemplo, do
Centro e do Norte de Moçambique, ou da Alsácia, em França.
Para uma completíssima definição de todos os melhores modos de recepção da RDP
Internacional e da RDP África, através dos diferentes suportes (por Satélite, em Ondas
Curtas, e onde existem, por FM ou em Emissão Digital – DAB), sugiro aos Ouvintes
que consultem as respectivas Páginas (da Internacional e da África), no sítio da Rádio
do Portal www.rtp.pt.
Tudo está ali muito claro e bem explicado, com diagramas, mapas e listas completas.
Vale a pena ver.
Aliás, a Direcção Técnica mostra-se verdadeiramente proactiva na relação com os
Ouvintes da Onda Curta da RDP Internacional. No Sítio da Internacional, apresenta,
por exemplo, um Formulário com o qual os Ouvintes podem caracterizar, de modo
padronizado, as condições de escuta da sua Rádio, através da Onda Curta. O conjunto
desses dados habilita certamente a RDP a adequadas correcções de procedimentos
técnicos.
Julgo, por isso, que a mesma Direcção pode propor aos navegadores-Ouvintes que
visitam as Páginas da Antena 1, da Antena 2 e da Antena 3, idêntico modelo de
Relatório de Escuta - que utiliza na Internacional.
Se ajustasse o Formulário às condições em que os Ouvintes seguem as Estações de
FM, certamente que ficaria habilitada a tratar, com maior acuidade e precisão (e de
modo mais sistemático), as reclamações que os Ouvintes enviam, acerca das reais
condições de recepção das Antenas 1, 2 e 3, por todo o País e assim melhorar o
desempenho técnico do Serviço Público de Rádio.
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IB – O 2º caso do Programa de hoje, relaciona-se com duas Mensagens recebidas do
Ouvinte Vítor Guerra, sob à interrogação Alguém conhece o objectivo e missão da
Antena 2?
VT – Na primeira mensagem o Ouvinte não poupava as palavras da sua própria resposta…
IB – “Aquilo parece um grupo de produtores em auto-gestão: salta-se de Chostakovitch
para Gabrieli, de contemporânea para o fado. Até há um senhor que andou a dar a
volta ao mundo em 60 dias e quer que fiquemos contentes com as suas mensagens de
qualidade técnica e gosto discutíveis...” E referia que sendo Ouvinte da Antena 2 há
muitos anos quase a tempo inteiro, isso acabara desde que o Senhor João Almeida a
dirige.”
VT – Na resposta que directamente lhe enviou, o Provedor escrevia que a natureza dos
comentários do Ouvinte Vítor Guerra, era demasiado genérica quanto à matéria que
poderia constituir objecto de intervenção por parte do Provedor.
IB – O Provedor pedia que se o Ouvinte pretendesse precisar as suas críticas relativas a
anomalias comportamentais, e em especial aquelas cujas responsabilidades pudessem,
eventualmente, ser assacadas a Profissionais da Antena 2, o fizesse, mas em termos
mais objectivos.
VT – O Provedor considerava que só dessa maneira poderia dar conveniente procedimento
à mensagem do Ouvinte.
IB – E o Senhor Vítor Guerra envia então um segundo e-mail ao Provedor no qual, em sua
opinião, confirma que a Antena 2 não tem qualquer objectivo ou missão claros, dando
como exemplo um módulo de Programação musical, no horário entre as zero e a uma,
em que a Estação apresentava peças de Autores contemporâneos. No caso, e nesse dia,
as experiências dos contemporâneos Maurício Kagel e John Adams. O Ouvinte
acrescentava – desanimado : “ - É evidente que tudo é mais fácil, quando os custos
estão garantidos pelos impostos. Não há culpados. Apenas a velha questão do "bom
senso e bom gosto". E rematava o seu 2º e-mail com um resignado “Insolúvel”.
VT – O Provedor gostaria de ter obtido um depoimento directo do Senhor Vítor Guerra…
Mas isso não foi possível porque o Ouvinte estava indisponível á hora a que gravamos.
IB – Solicita então uma declaração aos responsáveis pela Programação da Antena 2, na
qual fosse explicitado o seu entendimento sobre a missão e os objectivos definidos para
a Programação da Antena 2.
VT – Respondeu apenas o Senhor Rui Pêgo - Director das Estações Antena 1, Antena 2 e
Antena 3 que assumiu a sua responsabilidade estrutural quanto a estas matérias.
Resposta de Rui Pêgo: “A questão suscitada, embora genérica nos termos e vaga nos
objectivos, terá a ver tanto quanto consigo perceber com a divulgação pela Antena 2
de Música Contemporânea. A Missão definida para a Antena 2, entre outras
atribuições, é neste aspecto muito clara: compete-lhe promover a diversidade de
programação e contemplar as expectativas e exigências de públicos variados. É
exactamente isso que a programação da Antena 2 está a desenvolver e vai aprofundar
no plano da divulgação musical. Acentuar a transmissão de música erudita de todas as
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épocas e juntar-lhe outros universos contemporâneos, também no campo da
experimentação.”
VT – Rui Pêgo - Director de Antena 2, cujo Adjunto é João Almeida (referido na 1ª
mensagem enviada pelo Ouvinte).
JNM – … A questão não é simples… Nem se esgota na contundência com que o Ouvinte
se refere à Programação estabelecida em tempo recente pelos responsáveis, nem se
resolve com o preciso depoimento que o Director Rui Pego entendeu prestar sozinho.
Por um lado, o Ouvinte Vítor Guerra manifesta-se muito crítico, quanto à forte
alteração de modelos de Programação que foi implementada na Estação, a partir de
certa altura. (E não é o único Ouvinte a dirigir-se-me com críticas fortes ao exercício
da Antena 2.)
Por outro lado, o responsável máximo pelos Programas, restringindo o âmbito da
crítica à questão da divulgação da Música Contemporânea, relembra e redefine os
termos da missão e dos objectivos, grosso modo estabelecidos para a Antena 2 no
Contrato de Concessão do Serviço Público de 1999.
Ora a crítica, muito contundente de Vítor Guerra refere, entre outros temas uma
exposição porventura demasiado heterogénea das expressões e dos géneros, nas
diversas épocas da História da Música, e também a uma… talvez pouco sólida
construção das próprias unidades de Programação.
O Ouvinte aponta por exemplo, modos de comunicação que são, efectivamente,
questionáveis. Insinua que certos formatos de Produção, até sob o ponto de vista
técnico, são claramente discutíveis… E quanto aos custos de Produção – que
obviamente, nunca deverão estar acima da linha de dúvida – também os critica.
Sugere aliás, no seu desencanto, que na Antena 2 é tudo imune…
Mas claro que o Serviço Público é pago pelos impostos dos Portugueses! E nem
mesmo o anterior formato da Antena 2, a que o Ouvinte estaria tão habituado (mais
convencional, e menos arrojado nos seus parâmetros) não resistiria, se estivesse à
mercê do mercado publicitário…
Agora, o trabalho dos Profissionais da Antena 2, não está acima da crítica!…
Pelo contrário: há, por exemplo, experiências recentes bem tristes (e que eu considero
francamente irrepetíveis), ao nível da Apresentação dos Programas, como é o caso
inaceitável do repetido uso, descuidado e ignorante da Língua Portuguesa, em falantes
profissionais … Isto não é compaginável com o grau de exigência formal próprio da
Rádio Pública, e sobretudo quando o exercício dos falantes se refere precisamente, às
áreas mais concertantes e mais convencionais da expressão artística…
Também existem razões de sobra para que alguns Ouvintes se manifestem cansados
com os tiques de algumas figuras de antena… Ou com as cliques lisboetas dos amigos
repetidamente trazidos às emissões nacionais da Antena 2…
Onde Ouvintes assinalam (ainda por exemplo), fortes motivos de preocupação,
precisamente no plano estratégico, quanto á ausência de grandes emissões, ou de
grandes operações temáticas (e sistemáticas), dedicadas à Ciência, por exemplo…, ou
às Belas-artes, ou á Literatura, ao Teatro, à Dança. Por que não?
A Antena 2 não se vê que preste, mais do que atenção mitigada… à análise dos actos
do próprio mercado cultural.
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Enfim, tudo isto e muito mais, afecta Ouvintes, muito dedicados e muito participativos,
muito fiéis da Antena 2. Dos quais me chagam também algumas entusiásticas
mensagens positivas e de satisfação, devo dizer… Mas francamente, em muito menor
número do que as outras.
Agora, se é urgente e se é estrategicamente importante que a Antena 2 procure
conquistar os novos Públicos, Ouvintes jovens, não será menos decisivo que – com a
fúria da novidade – não afaste, por desencanto, ou desamor, ou desatino, o seu Público
“de ouro”…
O Ouvinte Vítor Guerra, ele próprio, ao trazer-nos aqui hoje esta primeira reflexão
mais demorada sobre a Antena 2, acaba por reduzir a sua crítica a um irresolúvel
qualificativo: “Insolúvel”…
Definitivamente, eu acho que não: tudo se resolve se houver bom senso.

IB – Até ao fecho de edição do Programa de hoje, 47 dias depois de abertos os canais de
comunicação, o Provedor recebeu 199 mensagens dos Ouvintes.
Dessas, 69 referem-se à Antena 1. E destas, 25 têm a ver com as escolhas musicais da
Antena 1.
Estão, entretanto, respondidas ou tratadas 130 mensagens.
VT – Na próxima semana, nesta Estação, o Provedor vai pronunciar-se sobre temas
ligados à Antena 3.

Relatório Final de Actividade

73

# 03 - 23.09.2006
INFORMAÇÃO: REEMISSÃO DE FRASES DIFAMATÓRIAS
DEPOIMENTO DO DIR. DE INFORMAÇÃO JOÃO BARREIROS
ESTATÍSTICA DAS MENSAGENS RECEBIDAS.
Voz de Isabel Bernardo – O único tema de hoje absorve todo o tempo do Programa e, ao
contrário do que fora anunciado, não incide especificamente sobre questões
relacionadas com a Antena 3. Mas é um assunto universal, por suscitar uma oportuna
reflexão sobre modos de transmitir informação radiofónica e de a tratar
convenientemente.
Voz de Viriato Teles – Tudo nasce com a crítica que chegou por e-mail ao Provedor, de
um Ouvinte de Sintra, referindo-se à repetição gravada de uma Reportagem que fora
transmitida em directo no passado dia 7 de Setembro, na Antena 1:
IB – “ - Ouvi agora mesmo, de novo, frases claramente difamatórias (-corrupto, etc)
proferidas por um adepto do Gil Vicente…”
VT – O Ouvinte escrevia que as frases de um entrevistado se referiam a determinados
dirigentes desportivos da Federação Portuguesa de Futebol e da Liga Portuguesa de
Futebol Profissional, os quais o Provedor entende não voltar a identificar agora. E
prosseguia:
IB – “ - Quando ouvi esta peça jornalística pela primeira vez (…) pensei que ela era
transmitida em directo, o que isentaria de culpas a RDP e os responsáveis pela
notícia. Ao ouvi-la de novo às 9h30, concluo que se trata (…) de uma gravação.”
VT – Vamos ouvir o enquadramento de emissão em que a peça foi exibida pela segunda
vez – às 9 e 32... António Macedo, na condução da Emissão da Manhã da Antena 1,
apresenta o jornalista Alexandre Afonso.
IB – E este, no Resumo de Notícias Desportivas, retoma a parte essencial da reportagem
que fora transmitida em directo menos de meia hora antes, num directo de Barcelos,
efectuado pela Jornalista Ana Gonçalves, ouvindo opiniões de pessoas não
identificadas…
REGISTO DA PEÇA - “Houve já quem se zangasse, porque apareceu aqui uma voz
discordante a dizer que o Gil devia desistir porque corre o risco de desaparecer de
todas as competições, houve um senhor que se enervou e que disse que não queria
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falar mais, levantou – se da mesa e foi-se embora, mas aqui continuam os grupos a
falarem sobre aquilo que os sócios vão decidir logo á noite.
- O Senhor, o que é que acha que logo se deve decidir?
- Penso que se deve ir até ao fim se for necessário, acabar e fazer novo clube.
- Mesmo correndo o risco?
- Ir até ao fim… para se fazer justiça”
IB – Neste excerto não chegamos a escutar as injúrias lançadas logo pelo 1º interlocutor
escolhido pela Jornalista… Mas o Provedor pôde ouvi-las, na gravação que pediu ao
Director de Informação da RDP – Senhor dr. João Barreiros.
VT – E o Ouvinte também os escutou por duas vezes, com menos de meia hora de
intervalo. Tanto assim que – relativamente à 2ª emissão da Reportagem – e desta vez,
já em gravação, afirma no seu correio:
IB – “A difusão desta peça é um crime de difamação, punível na legislação. E é
inaceitável no serviço público. Já basta a “Antena Aberta” para este tipo de
crimes...”
VT – O Provedor solicitou um comentário ao Director de Informação da RDP. E entre
outros esclarecimentos João Barreiros escreveu o seguinte.
IB – “A Direcção entende que, deste caso, dificilmente resultaria uma penalização civil
ou criminal, quer para os seus elementos, quer para os jornalistas envolvidos. A Lei de
Imprensa estabelece, no seu artigo 31º que, quando as declarações são correctamente
reproduzidas e prestadas por pessoas devidamente identificadas, só estas podem ser
responsabilizadas.”
VT – “Além disso, reclama o Director de Informação… devemos ter em conta o contexto
em que tais declarações foram produzidas.”
JNM – Salvo melhor opinião, a questão mais grave que o Ouvinte põe em causa não é
exactamente a das circunstâncias do directo .
E mesmo para atender ao 1ºponto de vista, digamos, jurídico, por um lado, no directo,
a Jornalista Ana Gonçalves não identificadevidamente o interlocutor; e por outro – o
que é mais grave (sendo o conteúdo referido – “corrupto” – manifestamente
difamatório), a peça volta a ser emitida, por iniciativa do Jornalista Editor do Resumo
de Notícias Desportivas (uma única 2ª vez, é certo), mas incluindo, precisamente o
mesmo conteúdo, de natureza difamatória…
Ora, se da 1ª vez, em directo, a Jornalista podia ter sido apanhada desprevenida, pode
presumir-se que, da 2ª vez, a Estação tenha infelizmente escolhido o lado menos
conveniente para reapresentar a reportagem.
E aí é que a gravidade se acentua…
Correndo o risco de ser severamente punido pela Lei, que é inequívoca quanto a isto,
estou em crer que o Jornalista Alexandre Afonso ou outro responsável, tenham agido
sem intenção dolosa…
E é sobre algumas circunstâncias atenuantes para esse erro, a que, a certa altura, o
próprio Director de Informação alude, no seu depoimento:
DEPOIMENTO DE JOÃO BARREIROS: “Nem sempre as condições de produção de um
noticiário permitem a reflexão aprofundada de que os jornalistas necessitam. Não é
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uma desculpa, mas a constatação baseada em muitos anos de apresentação de
noticiários, de que a quente podemos tomar decisões de que mais tarde também nós
discordamos. Espero que este episódio nos ajude a melhorar a qualidade do serviço
que prestamos, até porque sinto-me obrigado a dizê-lo, a tradição da RDP é de
grande cuidado em matérias de ética e deontologia. E em dias de alguma mudança na
relação entre o jornalismo e as pessoas, julgamos que é vital salvar esse património.”
VT – Num texto muito fundamentado que escreveu ao Provedor do Ouvinte, João
Barreiros diz que “Em situações deste tipo existem dois direitos em conflito, o direito à
honra e o direito à informação…
IB – Afirma que “é necessário ponderar com equilíbrio, e caso a caso, qual deles deve
prevalecer…decorrendo do tipo de trabalho que realizamos, que o julgamento da
prevalência terá de pertencer sempre ao jornalista/editor, porque tem de ser feito no
momento da decisão, e não mais tarde…
VT – Ainda na opinião do Director de Informação, os Jornalistas da RDP não devem
comprometer-se a não passar declarações que sejam acusatórias para figuras
públicas, porque elas podem derivar de situações muito particulares e inflamadas,
sendo necessárias à compreensão de um clima psicológico, ou de uma determinada
atitude.
IB – O Director admite, contudo, na mesma carta, que sempre que declarações ofensivas
forem produzidas em directo, e sendo impossível ao jornalista evitá-las, deve, apesar
disso, haver um esforço de limitação das mesmas… Em caso limite, o jornalista, …
poderá ser forçado a cortar… a palavra ao interlocutor.
VT – De viva voz João Barreiros reconhece que, desta vez, apesar das normas internas, as
coisas não terão corrido bem:
DEPOIMENTO DE JOÃO BARREIROS: “A Direcção de Informação debateu longamente este
caso específico, não só porque é raro a RDP ser alvo deste tipo de acusações, mas
também porque ele permite clarificar e reforçar os nossos princípios éticos e
deontológicos e a forma como nos relacionamos com os ouvintes. Entendemos que de
uma forma genérica, e como principio, os jornalistas da RDP não devem reproduzir
declarações ofensivas da honra de alguém e isso deveria ter acontecido neste caso.”
JNM – As respostas do dr. João Barreiros, primam, não apenas pela correcção de atitude,
relativamente á necessidade do Serviço Público ter de repensar, a cada momento, os
seus modos de trabalho, como também são caracterizadas pela elegância com que
pretende defender os Jornalistas da sua equipa. Apraz-me registar ambas as posturas.
Mas neste caso, o Ouvinte tem toda a razão: e parece-me que a solução para ambas as
situações teria sido relativamente simples.Vejamos: se é grave que na preparação do
seu trabalho – mesmo poucos minutos antes de entrar no ar - a incauta Jornalista não
tenha conseguido referenciar antecipadamente os interlocutores que, pela sua
disposição ou natureza da linguagem que usavam, poderiam criar-lhe problemas mais
agudos,… mais grave é que – tendo certamente ouvido a reportagem no ar (até para
seleccionar o excerto a utilizar no Resumo, 20 minutos depois) o Jornalista / Editor,
não se preocupasse em extirpar os insultos…
Ou então, pretendendo manter o testemunho exaltado do presuntivo apoiante do Gil
Vicente não tenha executado esta operação – tecnicamente simples e muito eficaz…
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REGISTO DA PEÇA - “A Antena 1 está esta manhã em Barcelos para ouvir a voz de sócios
e adeptos do Gil Vicente. A opinião não é unânime. A jornalista Ana Gonçalves está a
ouvir o povo de Barcelos.
Ana Gonçalves: «-Houve já quem se zangasse, porque apareceu aqui uma voz
discordante a dizer que o Gil devida desistir, porque corre o risco de desaparecer de
todas as competições. Houve um senhor que se enervou e que disse que não queria
falar mais, levantou – se da mesa e foi-se embora. Aqui continuam os grupos a falarem
sobre aquilo que os sócios vão decidir logo á noite.
- O senhor, o que acha que logo se deve decidir?
- Decidir ir até ao fim se for necessário. Acabar e fazer novo clube…
- Mesmo correndo o risco…
- Ir até ao fim… para se fazer justiça.
- Acha que o Gil Vicente está a ser injustiçado nesta questão?
- De que maneira. Por vigaristas, por corruptos do futebol português [Efeito] e o tal
tipo de Lisboa que nem me cabe na cabeça, esse sujeito que era [Efeito] e o [Efeito]
já devia estar na cama a descansar.
- Vamos ouvir a opinião de outro senhor. O que é que acham que logo à noite deve
ser decidido pelos sócios do Gil Vicente. Acham que o Gil Vicente deve ir até ao fim?
- Isto deve ser feito para decidir o futuro do Gil Vicente, não é?»
JNM – Como ouviu, a solução para a reexibição de casos destes, é simples… Antes de
gravar este Programa estivemos – nós próprios - a prepará-la e demorámos apenas 5
minutos e 24 segundos…
Esta teria sido uma forma expedita e útil de continuar a dar conta (e em todas as
repetições), do mesmíssimo elevado índice de contEstação que se vivia, a quente, em
Barcelos, sem que os Jornalistas da RDP ficassem, sem remissão, numa posição tão
difícil. Teria até sido a forma de agudizar ainda mais, a atenção do Ouvinte, que nessas
circunstâncias sempre tenta “esticar a orelha”…
No plano da linguagem utilizada, teria sido o modo de não voltarmos a ouvir, por uma
2ª vez, descer o nível. Se o Editor do Resumo tivesse procedido deste modo, apenas
perante a exibição das injúrias em directo, o Ouvinte não teria tanta razão para
protestar, acerca da… inocência revelada pela Repórter.
Por outro lado, ainda bem que a peça apenas foi repetida uma única vez, visto que a
questão teria sido cada vez mais agravada, na medida em que tivesse aumentado o
número das reapresentações. Seja como for, enquanto aguardamos novos testemunhos
dos Ouvintes acerca da Antena Aberta, saúde-se a correcta atitude do Director de
Informação face a esta crítica.
VT – Todas as mensagens dos Ouvintes são analisadas e terão resposta do Provedor do
Ouvinte, mas nem todas as mensagens serão publicadas “Em Nome do Ouvinte”.
IB – O Provedor do Ouvinte escolhe prioritariamente, de entre todas as mensagens que
vão chegando, aquelas que suscitam questões de natureza mais genérica no universo
dos Ouvintes do Serviço Público. Mas também pode seleccionar temas que, por
motivos circunstanciais ou por razões de fundo, considerar relevante trazer ao
conhecimento da generalidade dos Ouvintes neste Programa, que é apresentado nesta
Estação e em todas as outras seis do Grupo RDP.

Relatório Final de Actividade

77

VT – A adesão do Público á actividade dos Provedores do Ouvinte (e também do
Telespectador), tem constituído um verdadeiro fenómeno, de contornos absolutamente
inesperados no panorama Audiovisual português.
IB – Até ao fecho de edição do Programa de hoje, já passaram 54 dias desde que foram
abertos os canais de comunicação entre os Ouvintes e o seu Provedor. Nestes 54 dias o
Provedor do Ouvinte já recebeu precisamente 241 mensagens de Queixa, Crítica,
Dúvida ou Satisfação.
VT – Das 241 mensagens, 85 referem-se à Antena 1. Destas, 31 têm a ver com as
escolhas musicais da Antena 1.
IB – 24 mensagens referem-se a casos da Antena 2 e 13 a assuntos relacionados com a
Antena 3.
VT – Uma única comenta a RDP Açores, onde as coisas parecem ser consensuais; 3
versam a RDP Madeira, de onde também não chegam muitas reclamações.
IB – 5 mensagens reportam-se à RDP África, enquanto que sobre a RDP Internacional
chegaram até agora 9 envios.
VT – Depois, temos 12 denúncias sobre o uso descuidado da Língua Portuguesa; 23 que
incidem sobre o Desporto e 12 outras que comentam casos relacionados com o
Jornalismo Radiofónico.
IB – Chegam também muitos pedidos de informação relacionados com a Área Técnica e
ainda muitos outros sobre temas indiferenciados.
VT – Nas próximas semanas, o Provedor tenciona abrir o debate sobre as escolhas
musicais e sobre a Música portuguesa nas emissões da Antena 1.
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# 04 - 30.09.2006
ANTENA 1 - ESCOLHAS MUSICAIS I
RELATOS DE FUTEBOL DA LIGA DOS CAMPEÕES EM SIMULTÂNEO I
SINAL DE EXCELÊNCIA – REPORTAGEM DE RITA COLAÇO (COREIA DO NORTE)
Voz de Isabel Bernardo – Três são os temas que o Provedor traz “Em Nome do Ouvinte”
ao Programa de hoje: a abertura de um debate alargado sobre as Escolhas de Música
Portuguesa na Antena 1; um assunto de actualidade, relacionado com os Relatos
simultâneos da Liga dos Campeões; e finalmente, um novo segmento fixo do
Programa, com os SINAIS DE EXCELÊNCIA nas Rádios do Serviço Público.
Começamos pelo assunto da Selecção Musical da Antena 1, que constitui matéria para
tratamento muito mais aprofundado do que é habitual no Programa do Provedor do
Ouvinte.
Voz de Virato Teles – Vamos abordar a questão ao longo de vários episódios, como se
fôssemos abrindo uma pasta, da qual extraímos diversos testemunhos de Ouvintes,
documentos de responsáveis da Estação e depoimentos de especialistas, antes do
pronunciamento do Provedor, que será dado num dos próximos Programas.
IB – Muitos Ouvintes têm questionado as escolhas de Música portuguesa que compõem a
Lista de Difusão dos espaços da chamada Programação de Continuidade da Estação: o
tema em si representa 13% de todas mensagens recebidas.
Mas é também uma das matérias mais recorrentes entre os assuntos trazidos ao
Provedor, directamente relacionados com a Antena 1: 36% destas mensagens que se
reportam à principal Estação do Serviço Público, incidem sobre a selecção musical
preparada para os espaços que não são preenchidos por Programas de Autor, por
conteúdos Informativos ou por Desporto.
VT – Não admira que assim seja. Tal como o estilo de Jornalismo sustenta a relação
cerebral entre o Ouvinte e a sua Estação preferida (visto que trata dos temas que
condicionam - para o bem e para o mal – o quotidiano do Ouvinte), o carácter da
Música que a Rádio passa habitualmente, estrutura e afina essa relação no plano dos
afectos. E daí que as escolhas musicais de uma Estação constituam afinal, um tema tão
discutido, hoje em dia.
IB – Antigamente, até aos primeiros anos 90, era usual que cada Apresentador trouxesse à
Estação as suas próprias escolhas musicais, sem tomar em conta os gostos, ou os
critérios dos Colegas que o antecediam e que se lhe seguiam em antena. No que dizia
respeito à relação afectiva com os Ouvintes, as Estações entregavam-se
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completamente, desse modo, nas mãos das personalidades que acediam ao microfone,
com os seus registos próprios de comunicabilidade e de padrões de gosto.
VT – Mas hoje, não é assim.
De acordo com as novas tendências empresariais, surgiriam novos parâmetros para
reordenar os modelos de Comunicação, e tentar ajustar as ofertas (e os afectos…) das
Estações privadas, a um número cada vez maior de destinatários.
IB – Através dos indicadores gerados com a recolha de dados de audimetria, o mercado da
Comunicação estabelecia as primeiras regras implacáveis.
VT – Constituindo a Música o elemento que mais tempo ocupa no fluxo da Programação
de uma Estação, a selecção musical é logo eleita como uma das preocupações
primordiais dos novos Programadores das Rádios comerciais.
IB – Os computadores chegam à Rádio Privada e ditam modelos de operação
completamente diferentes.
VT –A automação generaliza-se, dando resposta empresarial à necessidade de redução de
custos operacionais (e até, logísticos), ao mesmo tempo que se introduzem dispositivos
que pretendem estabelecer correspondência directa, cada vez mais apurada, aos gostos
dos públicos-alvo definidos para cada Rádio.
IB – Com o novo “caldo tecnológico” gerado pelas exigências de um mercado
crescentemente competitivo, estão criadas as condições para a dramática
racionalização de todo o processo: a capacidade de escolha individual acerca de
Autores, Intérpretes, Discos e Canções, baseada na cultura e na sensibilidade próprias
de cada Apresentador, é anulada.
E surge assim o novo conceito da Playlist.
VT – Mas o que é então, uma Playlist?
Podemos dizer em Português Lista de Difusão.
E Lista de Difusão… é uma relação de Músicas estabelecida por um órgão interno da
própria Estação (onde estão centralizados os critérios e a definição) de todas as
Canções que a Rádio passa, determinando inclusivamente o número de vezes que cada
Canção tem de ser apresentada, bem como a frequência em que é repetida, e ao longo
de quantos dias permanece nessa Lista virtual que governa o sistema informático da
Emissão.
IB – Nas Rádios Privadas – que naturalmente, apenas visam obter proveitos financeiros –
os critérios para estas escolhas dependem, a montante, da frequente consulta (paga) a
painéis representativos do universo dos Ouvintes de cada Estação, quanto às tendências
de consumo da Música.
VT – Num quadro de actividade estritamente económica, naturalmente, que estes
processos de selecção das Rádios comerciais também podem ser compagináveis com
outros interesses complementares, admitindo-se muitas vezes a interferência de
Editoras de Discos ou de Produtores de Espectáculos na construção das Listas de
Difusão.
IB – Dir-se-á que, nas Rádios Privadas, as Listas de Difusão (mesmo sem que o Ouvinte
se aperceba), são o exemplo mais evidente do pragmatismo comercial a que – sob a
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perspectiva interna, ou sob o ponto de vista do mercado – uma Rádio se vê hoje
inevitavelmente subordinada.
VT – O Ouvinte vai ouvindo as Músicas que definem a “cor” da sua Estação. Regra geral,
até gosta de voltar a escutar mais vezes, algumas daquelas Canções. Mas não se
apercebe de que ao programá-las com todo o rigor, a Rádio está a induzi-lo
subrepticiamente, ou à compra do CD, ou à compra do bilhete para o próximo
concerto.
IB – Daí, por exemplo, que seja tão discutida por especialistas e por Ouvintes também, a
questão da transposição deste modelo da Play List das Rádios Privadas para a Rádio
Pública.
VT – Como daremos a ouvir no próximo Programa, os Ouvintes da Antena 1 questionam
muito, não apenas o uso do dispositivo em si, da Lista de Difusão – que aceitam como
modelo inevitável para a racionalização de custos – mas sobretudo, pondo em causa os
critérios que são usados para as escolhas apresentadas, privilegiando determinados
intérpretes ou correntes, e não apoiando outros.
IB – Também é importante levar em consideração que, no caso da principal Estação
Pública de Rádio, além das Canções que constam da Lista de Difusão, a Antena 1
também transmite Músicas no quadro de certos pequenos Programas temáticos ou de
unidades mais extensas – os Programas de Autor – que não estão sujeitos aos
imperativos da Play List.
São Programas que, de certo modo, complementam os modelos automáticos usados
nos longos espaços de Emissão – chamados de Continuidade.
VT – Seja como for, a questão (que não é de simples análise) merece um debate que nunca
foi feito de “portas abertas”. Um debate longo, que hoje apenas introduzimos, com
estas primeiras indicações de natureza geral.
IB – Metodologicamente o Provedor do Ouvinte estabeleceu que no próximo Programa
apresentará uma síntese das múltiplas reclamações recebidas dos Ouvintes. E como
ponto de partida para a análise, basear-se-á em extensas e fundamentadas críticas que
chegaram ao Gabinete.
VT – De hoje a 15 dias serão conhecidos os esclarecimentos prestados pelo Director da
Antena 1, Senhor Rui Pêgo a respeito destes temas.
IB – E daqui a 3 semanas poderá escutar os depoimentos de diversos Especialistas que o
Provedor entendeu convocar para este debate, antes de apresentar o seu próprio
veredicto quanto à questão dos critérios usados nas escolhas musicais para a Lista de
Difusão da Antena 1.
VT – Este semana os Clubes portugueses jogaram na Liga dos Campeões. E se há
competições que – apesar das críticas ao excesso de Futebol - parece consensual que a
Antena 1 deva seguir com atenção, são esses jogos internacionais.
IB – É o que sempre tem acontecido. Mas esta semana jogavam, à mesma hora, dois
Clubes – o Futebol Clube do Porto em Londres, com o Arsenal e o Sport Lisboa e
Benfica, em Lisboa, com o Manchester.
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VT – O Canal 1 da RTP tinha adquirido os direitos de transmissão televisiva do jogo do
Benfica, em directo do Estádio da Luz; enquanto que o jogo do Porto, seria transmitido
à mesma hora, por um Canal de Televisão, duplamente codificado no Cabo.
IB – Assim sendo, a generalidade dos Públicos tinha acesso à transmissão em sinal aberto
do jogo do Benfica, enquanto que, relativamente ao jogo do Porto, apenas acediam
aqueles que têm capacidade para dispor da assinatura da TV Cabo e da assinatura da
Sport TV.
VT – Nestas circunstâncias, com dois jogos à mesma hora, costuma ser difícil ao Editor de
serviço tomar a opção sobre qual das duas transmissões privilegiar, em termos de
predominância.
IB – Mas, na passada 3ª-feira, numa Rádio de Serviço Público, a decisão era simples e
óbvia. E só podia ser uma…
VT – O problema é que a decisão do Departamento de Desporto foi a outra. E
naturalmente, os Ouvintes reclamaram.
IB – Apenas 4 reclamações expressas. Mas neste caso, cheias de oportunidade e razão.
Ouça, por exemplo, primeiro, a crítica do Senhor José Torres, 64 anos, quadro
superior de uma empresa, no Porto.
DEPOIMENTO DO OUVINTE JOSÉ TORRES - Integral: “-Quando cheguei a casa liguei a
televisão na expectativa de poder assistir ao jogo do Porto, de que sou simpatizante,
mas verifiquei que a Televisão estava a transmitir o jogo do Benfica. De maneira
que liguei o rádio para, através da Antena 1, ouvir o relato do Porto em Londres.
Foi, realmente, com alguma surpresa que, no preciso momento, a Antena 1 estava a
transmitir também o jogo da Luz.
Percebi mais tarde que havia uma transmissão alternada, uma parte na Luz, uma
parte em Londres, mas de qualquer maneira, e sem qualquer paixão clubista, não
me pareceu que estivesse muito correcto o critério adoptado. Estamos perante duas
estações de Serviço Público e, portanto, os milhares de simpatizantes do FCP que
não dispõem de televisão por cabo, viram – se privados de ouvir, através de um
Serviço Público, o relato na íntegra do seu clube preferido. Não me parece que o
jogo de Londres fosse menos importante que o jogo da Luz e vice-versa.
Estamos a falar da Liga dos Campeões, são dois clubes portugueses e, portanto,
deveria ter sido articulado entre RDP e RTP, enfim, se um transmitia em imagem, a
outra estação deveria ter assegurado a transmissão integral, ao menos em termo de
relato.”
VT - Já o Senhor Hugo Silva Nobre, 25 anos, recém-licenciado em Comunicação, de
Leiria, apresenta um comentário menos radical e muito oportuno, deixando uma
correcta sugestão de trabalho para os Profissionais da Informação Desportiva…
DEPOIMENTO DO OUVINTE HUGO SILVA NOBRE (Excerto): “-No caso concreto desta
semana deveria dar mais tempo de antena ao relato do jogo do Porto, assim como na
próxima jornada, se eventualmente o jogo do Porto der na RTP, acho que a Antena
1 deveria dar mais destaque na sua transmissão directa ao jogo do Benfica, por ser
um jogo que não dá em sinal aberto e, por consequência, nem toda a gente tem livre
acesso a esse jogo.”
JNM – A RTP 1 – como até os próprios Ouvintes reconhecem - é, notoriamente, no seio
do mesmo Grupo empresarial do Serviço Público de Rádio e de Televisão, a Estação
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de Televisão “irmã” da Antena 1. Seria pois, de supor que, naturalmente, a Antena 1
não só encontraria uma janela de oportunidade junto de todos os adeptos do Futebol
Clube do Porto que não tinham acesso ao sinal codificado da Sport TV, como dessa
forma também poderia ter jogado, digamos, em equipa, com a sua congénere de
Televisão, a favor do interesse dos Públicos.
Bastava que os Profissionais tivessem estado tão atentos como o Ouvinte Hugo Nobre,
que, sendo recém-licenciado em Comunicação, deu aqui uma simples lição aos
Profissionais que somos todos nós. Veja só que o Ouvinte Hugo Nobre se apercebeu do
potencial risco de erro, 2 horas e 15 minutos antes dos jogos se iniciarem, visto que foi
às 17:31 que nos enviou o seu e-mail, alertando para que a Antena 1 concedesse nessa
noite a prioridade ao relato do Porto, cuja transmissão não era assegurada pela RTP 1.
Infelizmente, não foi o que aconteceu…
Agradecendo a ambos os Ouvintes e aos outros que nos contactaram, só espero que –
da próxima vez – os Profissionais de Rádio estejam, aqui dentro, mais atentos ao que
se passa na Televisão.
Ou esta Empresa não se chama Rádio e Televisão de Portugal ?

IB - Um dos aspectos fundamentais definidos pelo Estatuto do Provedor do Ouvinte (para
além de prioritariamente defender as perspectivas dos Ouvintes diante da oferta
radiofónica), consiste em acentuar a fiabilidade do Serviço Público prestado pelas
Estações de Rádio, bem como promover a credibilidade dos seus Profissionais.
VT - Por isso, da mesma forma em que não hesitará condenar sempre todos os erros que
justamente lhe forem apontados pelo Ouvinte, o Provedor irá passar a destacar os sinais
de excelência que eventualmente detecte nas Rádios do Serviço Público, saudando-os
como casos exemplares, cujos Autores merecem ser premiados pela qualidade do seu
trabalho.
IB - O padrão de excelência tem de constituir o modelo habitual nas tarefas do
Profissional de Comunicação e, por razão acrescida, do Profissional do Serviço
Público. Mas porque nem sempre se vivem as situações ideais e porque muitos factores
exógenos podem condicionar a vontade do Profissional de Rádio, o Provedor considera
que nem todos os Programas, ou nem todos os Serviços transmitidos, tenham de ser
momentos especiais de Comunicação.
VT - Deste modo, o Provedor do Ouvinte passa a distinguir semanalmente Em Nome do
Ouvinte os Programas ou trabalhos que considerar como SINAIS DE EXCELÊNCIA
das Estações do Serviço Público de Rádio.
JNM - Esta Semana decido entregar a primeira distinção, o primeiro SINAL DE
EXCELÊNCIA, a COREIA DO NORTE: UM SEGREDO DE ESTADO – notável
reportagem de Rita Colaço, acerca das interrogações vividas pela Jornalista naquele
país durante 10 dias, completadas pelas réplicas que encontrou junto de refugiados
dissidentes, ao longo de outros 5 dias, na Coreia do Sul.
EXCERTO DA REPORTAGEM - COREIA ... por Rita Colaço: “- Instruções à tripulação.
Não fotografar militares, não perguntar quem foram os Beatles, nunca tentar sair à
rua sozinho, esquecer o telemóvel, Internet, jornais, rádio e televisão. Estes são alguns
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dos avisos que ouvimos na China, horas antes de embarcar no avião da Air Coreia
rumo a Pyongyang. Bem-vindo à capital da Coreia do Norte. Aeroporto de Sunam. É
manhã de sábado, aterra o primeiro e único avião de um dia cinzento e quente de
Agosto. Desligo e entrego o telemóvel às autoridades. Lá fora esperam os guias.”
JNM - A Reportagem da Jornalista Rita Colaço representa um esforço de busca e
revelação de realidades distantes, infelizmente pouco comum na Rádio portuguesa.
Só muito de vez em quando, podemos ouvir trabalhos desta natureza e de uma forma
mais regular no Jornalismo da RDP.
São serviços caros, de difícil execução e com acentuado índice de risco.
E, que depois da viagem, ainda carecem de uma série de operações que assegurem a
unidade e a diversidade, as boas escolhas dos sintagmas mais significativos, o fluxo e o
ritmo narrativo ajustados, enfim, a post-Produção adequada.
Só desta forma se reconhece, num trabalho radiofónico, a verdadeira dimensão do
Jornalista: quando ele sabe manter ao longo da edição final, a permanente curiosidade
do Ouvinte cativado, mediante o estrito “respeito por todos os factores que
caracterizam o processo de percepção sonora e imaginativo-visual do Ouvinte”,
referido como essencial pelo autor espanhol Armand Balsebre.
Por tudo isto considero que a interessantíssima Reportagem de Rita Colaço – estreada
na Antena 1, no passado Domingo, ás 12:00 e já entretanto repetida, constitui um
evidente Sinal de Excelência da Rádio Pública que, como tal, merece ser consagrado.
IB – Na próxima semana, o Provedor do Ouvinte abre o debate sobre as escolhas musicais
e sobre a Música portuguesa nas emissões da Antena 1.
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# 05 - 07.10.2006
ANTENA 1 - ESCOLHAS MUSICAIS II
RELATOS DE FUTEBOL DA LIGA DOS CAMPEÕES EM SIMULTÂNEO II
SINAL DE EXCELÊNCIA – PORTUGALEX DAS PRODUÇÕES FICTÍCIAS
Voz de Isabel Bernardo – De acordo com o que anunciou no Programa anterior, o
Provedor traz hoje “Em Nome do Ouvinte” o 2º capítulo de uma análise que será
mantida ao longo de vários episódios, acerca das ESCOLHAS MUSICAIS da Antena
1. Volta a abordar a questão dos RELATOS DA LIGA DOS CAMPEÕES e vai referir
um outro SINAL DE EXCELÊNCIA detectado numa das Rádios do Serviço Público. O
assunto da selecção musical da Antena 1, constitui matéria sensível para muitos
Ouvintes.
No Programa da semana passada, procedemos à apresentação genérica dos dados da
questão.
No início dos anos 90, razões de natureza empresarial terão levado – primeiro, as
Estações comerciais e depois as Rádios Públicas - à implantação de sistemas
informatizados, nos quais se armazenam, em regime fechado, as Canções que, durante
certo tempo, constituem o inventário musical que cada Estação serve aos seus
Ouvintes.
Ora o que os Ouvintes mais contestam são os critérios usados para escolha de Géneros,
Artistas e Canções que integram a Lista da principal Rádio Pública, assim como a
frequência com que são apresentados e repetidos.
JNM – Um dos Ouvintes que, de modo mais firme, tem reiteradamente apresentado as
suas críticas a este respeito, é o Senhor Álvaro José Ferreira que, por razões pessoais
(que eu considero inteiramente justificadas), se exime a prestar o seu depoimento de
viva voz. Peço por isso ao Jornalista Viriato Teles que nos leia excertos dos longos
testemunhos do Ouvinte, no primeiro dos quais é apresentado o enquadramento que ele
faz para o problema:
DEPOIMENTO DO OUVINTE ÁLVARO JOSÉ FERREIRA (lido por VT) - Quando
sintonizamos a Antena 1 seria expectável que ela nos desse a ouvir a melhor música
(não erudita) que se faz (ou fez) em Portugal, abrangendo os vários estilos e
contemplando um leque de artistas – cantores, músicos e grupos – tão amplo quanto
possível, desde os nomes consagrados e de créditos firmados até aos mais novos e em
início de carreira.
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JNM – Este pode ser, de facto, um dos três desideratos primordiais para quem escolhe
ouvir a principal Estação do Serviço Público:
IB - Pretender ser informado com um registo de Jornalismo independente de pressões;
desejar ouvir Música portuguesa diversificada e, finalmente eximir-se à excessiva
carga publicitária das Rádios Privadas.
JNM – O Ouvinte Álvaro José Ferreira considera que a Antena 1, não cumpre aquele
desejo de ouvir Música portuguesa diversificada:
DEPOIMENTO DO OUVINTE ÁLVARO JOSÉ FERREIRA (lido por VT) - Há um lote de
artistas (todos da área da pop) que tem uma promoção desmesurada através da
repetição massiva de um ou dois temas (…), outros passam muito raramente
enquanto que um extenso rol de nomes de reconhecida qualidade está a ser alvo de
boicote.
IB – Há muito tempo que este Ouvinte se dedica à análise deste assunto. E para
fundamentar a sua opinião elaborou mesmo um extenso inventário de nomes de
Músicos pouco ou nada tocados, que enviou ao Provedor e a que dá a designação de
Índex da Música Portuguesa.
JNM – A lista, de que tenho conhecimento há mais de um ano – então com 77 itens e que
entretanto foi actualizada - é realmente muito extensa e por isso mesmo, irreproduzível
num breve Programa de Rádio, estando dividida em duas partes.
IB – A primeira – que o Senhor Álvaro Ferreira designa como LISTA DOS BANIDOS
barra EXCLUÍDOS DA PLAYLIST DA ANTENA 1 – incluía, em início de Agosto de
2006, 122 nomes.
Entre estes, estão referidas personalidades mais conhecidas como Adriano Correia de
Oliveira, Amália Rodrigues, Gaiteiros de Lisboa, João Braga, Paco Bandeira, Rão
Kyao ou Vicente da Câmara, mas também Artistas e Grupos menos divulgados (e,
porventura, mais jovens) como, por exemplo, Aqua d’Íris, Célia Barroca, Maria Ana
Bobone, Melodias do Vento, Roldana Folk ou Segue-me à Capela.
JNM – Quanto à 2ª parte da Lista elaborada pelo Ouvinte Álvaro Ferreira, é reduzida a 40
figuras que, conforme alega, a Play List da Antena 1 se limita a apresentar em
passagens esporádicas e quase sempre (com) o mesmo tema.
IB – Entre estes Artistas portugueses alegadamente pouco ouvidos, eram apontados em
Agosto, por exemplo, Carlos do Carmo, José Afonso, Kátia Guerreiro, Mafalda Veiga,
Maria João e Mário Laginha, Mísia, Trovante ou Vitorino.
JNM – O Senhor Álvaro José Ferreira reconhece que o conceito de qualidade a que alude,
como factor diferenciador para elaboração de um inventário desta natureza, é
contingente. Viriato Teles:
DEPOIMENTO DO OUVINTE ÁLVARO JOSÉ FERREIRA (lido por VT) - Admito que a
qualidade nem sempre seja fácil de averiguar porque, por um lado lado, depende dos
critérios usados e, por outro, há sempre um apreciável grau de subjectividade na sua
avaliação.
Já mais fácil e objectiva de analisar é a falta de diversidade de estilos musicais
representados na 'playlist', o notório desequilíbrio entre os artistas contemplados e a
exclusão inconcebível de muitos outros.
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IB – Na sua reclamação ao Provedor, o Ouvinte afirma constatar que as exclusões ou
reduções presuntivamente feitas na elaboração da Lista de Difusão pela Antena 1 se
estendem a todo o arco ideológico da sociedade portuguesa:
DEPOIMENTO DO OUVINTE ÁLVARO JOSÉ FERREIRA (lido por VT) - Verifica-se que ao
lado de nomes declaradamente de esquerda constam também nomes do centro, de
direita e inclusive figuras sem orientação ideológica bem definida ou publicamente
declarada.
IB – E chega à pergunta crucial das suas reflexões:
DEPOIMENTO DO OUVINTE ÁLVARO JOSÉ FERREIRA (lido por VT) -. … Se não é devido
à falta qualidade, então como se explica que tantos artistas de mérito não tenham
lugar (ou tenham uma presença residual) na 'playlist'?...
JNM – Partindo de uma asserção que decorre do senso comum e que – eventualmente –
também recai sobre si mesmo, ao discordar da Lista de Músicas que vai ouvindo na
principal Estação do Serviço Público, o Senhor Ouvinte retira uma cogitação mais dura
que (pelo menos aparentemente), fustiga o posicionamento do Autor (ou dos Autores)
da Playlist da Antena 1.
DEPOIMENTO DO OUVINTE ÁLVARO JOSÉ FERREIRA (lido por VT) – … há, em cada um
de nós, uma tendência natural para sobrevalorizarmos a música de que gostamos e
desdenharmos aquela que não apreciamos. Isso é perfeitamente legítimo quando se
trata de escolher a música para o nosso próprio consumo, mas já se torna abusivo
fazer uso do lugar que se ocupa numa entidade pública para impingir aos outros as
nossas preferências. E quando essas preferências revelam uma mundividência
musical bastante limitada e afunilada da parte de quem as tenta impor, ainda mais
abusivo e inaceitável se torna.
IB – A linguagem deste Ouvinte é dura. As suas ideias são expressas sem metáforas. Nas
diversas Mensagens que enviou a este respeito, o Ouvinte Álvaro José Ferreira faz
aliás, outras afirmações ainda mais graves.
JNM – Mas essas são acusações que transcendem o foro do Provedor. São imputações que
carecem de prova e que teriam de ser examinadas noutra sede. Não nesta. Por isso não
as reproduzo.
IB – Neste 2º capítulo do extenso dossier acerca das Músicas da Antena 1, que o Provedor
consagra às opiniões dos Ouvintes, inventariamos os pontos mais sensíveis e comuns
nas queixas recebidas quanto à substância da Playlist da Antena 1.
Por exemplo, como o Senhor Álvaro José Ferreira afirma, pela voz de Viriato Teles,
que a Lista de Difusão de Músicas é…:
DEPOIMENTO DO OUVINTE ÁLVARO JOSÉ FERREIRA (lido por VT) – … uma 'playlist'
formatada segundo os mesmos modelos das rádios que dependem do mercado
publicitário.
DEPOIMENTO DO OUVINTE ÁLVARO JOSÉ FERREIRA (lido por VT) – … o canal de maior
audiência da rádio do Estado foi transformado numa fábrica de sucessos por
repetição, qual carrossel que não pára de girar.
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IB – As fortíssimas críticas do Ouvinte Álvaro José Ferreira podem resumir-se nesta
citação:
DEPOIMENTO DO OUVINTE ÁLVARO JOSÉ FERREIRA (lido por VT) – … Esse serviço não
está a corresponder às expectativas dos vastos segmentos do auditório que gostam de
música portuguesa mas não se satisfazem (apenas) com a pop.
IB – Mas muitos outros Ouvintes se manifestam junto do Provedor a este respeito.
36% das mensagens que se reportam à principal Estação do Serviço Público, incidem
sobre a selecção musical preparada para os espaços que, na Antena 1 não são
preenchidos por Programas de Autor, por conteúdos Informativos ou por Desporto.
Ouça, por exemplo o Ouvinte Álvaro Mano, de Taveiro, Coimbra:
DEPOIMENTO DO OUVINTE ÁLVARO MANO: – A Antena Um é uma boa antena, e é uma
boa Estação, e tenho pena que passe Músicas estrangeiras… Eu, como português
que sou, gostava de ouvir mais Músicas Portuguesas.
IB – Ou ainda o Senhor Victor Jesus, 69 anos, que afirma:
DEPOIMENTO DO OUVINTE VICTOR JESUS: - Desloco-me pela Europa… Vou a Espanha,
ouço Música espanhola, em França ouço Música Francesa… e chego a Portugal,
ouço só Música inglesa! Por amor de deus!... Acho que deviam dar oportunidade
aos Ouvintes de ouvir só Música portuguesa, e a quem canta, que temos bons
intérpretes, bons Músicos, tudo de bom e, também, há vários tipos, portanto, as
pessoas podem optar pelo tipo que preferirem, mas ser Música portuguesa, de
preferência.
JNM – Depois de na semana passada, ter procedido a uma apresentação genérica dos
modelos em que se trabalha neste campo, e antes de, nas próximas semanas dar a
palavra ao Responsável pela Programação e a Especialistas na matéria, hoje expus a
opinião de Ouvintes que, em grande número, contestam as opções musicais da Estação.
IB – Na passada semana o Provedor do Ouvinte deu razão às críticas de alguns Ouvintes
da Antena 1 que incidiam sobre a opção assumida pelo Departamento de Desporto da
Direcção de Informação, acerca da transmissão repartida dos Relatos dos jogos
internacionais de Porto e Benfica.
Os dois jogos disputavam-se à mesma hora - um em Londres e outro em Lisboa.
E enquanto que o encontro de Londres era transmitido pela Sport Tv em sinal fechado
(a que nem todos os portugueses têm acesso), o jogo da Luz era apresentado em directo
e em sinal aberto para os espectadores que vivem em Portugal, através da RTP 1.
E os Ouvintes da Antena 1 queixaram-se ao Provedor de que, se a TV Pública difundia
um jogo, a Rádio Pública deveria transmitir o outro. O Provedor daria razão a estes
Ouvintes que reclamaram.
JNM – Nessa apreciação eu apenas analisava a perspectiva dos Ouvintes da Antena 1 que
se tinham queixado. E a meu ver, eles tinham razão…
IB – O Director de Informação escreveu ao Provedor, lamentando o veredicto.
[EXCERTO DE TEXTO DE JOÃO BARREIROS] (Lido por IB): - “Gostaria de dizer que
entendo as sugestões formuladas por estes ouvintes. Mas a verdade é que o relato dos
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jogos da Liga dos Campeões é transmitido para todo o mundo e não apenas para
Portugal e há milhares de pessoas que o escutam através da RDP Internacional e da
RDP África e de vários canais de expressão portuguesa, desde os Estados Unidos até
à Austrália. Esta é uma das razões pelas quais a rádio e a televisão não podem
adoptar estratégias complementares. Mesmo se assim não fosse, continuaria a ter
dúvidas na estratégia proposta, porque certamente muitos adeptos do Benfica também
não tiveram acesso à RTP nessa noite. Mas não estamos desatentos aos desejos destes
ouvintes e acho mesmo que a breve ou médio prazo poderemos oferecer novas
soluções que satisfaçam todos os adeptos.”
JNM – Bom… eu começo por agradecer as explicações que o Director João Barreiros
entendeu prestar em defesa da sua dama, em defesa da decisão que havia sido tomada.
Mas mantenho e acentuo até as minhas razões, que são as razões dos Ouvintes da
Antena 1.
Deixando para o fim o caso dos Ouvintes da RDP Internacional que também
represento, como aos da RDP África, assim como todos os outros que, em países
estrangeiros, seguem as Emissões da RDP por intrepostas Estações privadas,
sinceramente, eu não vejo como é que possa ser sustentável que as estratégias de
complementaridade não são – nem devam ser – aplicáveis, num caso destes e em tantos
outros, no seio daquilo que é um mesmo Serviço Público de Rádio e de Televisão.
Que, corporativamente, e por razões de exclusivo interesse de grupo profissional, isso
seja defendido, ainda vá que não vá… Admito que, como é costume nestes casos, volte
a surgir o velho argumento de que a Rádio não tem que condicionar a Televisão, nem a
Televisão que subordinar a Rádio. Mas não é de subordinações que aqui se trata… não
é de subalternizações que aqui se trata… Do que aqui se trata é do interesse dos
Ouvintes, ou da falta dele…
Essa será, quanto muito, a perspectiva (redutora) de um quaquer profissional de base,
que não se costume preocupar, como deveria, com os destinatários do seu trabalho.
Não será nunca… por exemplo, a de um Ouvinte que, não podendo ver o jogo sem
pagar, na TV… também não pode ouvir o Relato na Rádio que paga, para o ouvi-lo,
sem anúncios.
Nem muito menos, será certamente a perspectiva de alguém que se prepara para a
anunciada estratégia da fusão das duas valências desta Empresa.
Relativamente… ao número dos adeptos de uma e de outra equipas, esse é o outro
argumento que – com o devido respeito pelas maiorias e pelas minorias – também não
tinha que ser invocado numa situação destas: eu julgo saber que a Antena 1 não tem
que andar propriamente a correr atrás das Audiências.
Porque senão, com estratégias dessa natureza, a Antena 1 já teria que estar colocada no
1º lugar do ranking, há muito tempo e, infelizmente, não está... Mas, curiosamente,
outra das Estações mais ouvidas do que a Antena 1, analisando o que se passava
naquele final de tarde, optou precisamente pela transmissão do jogo do Porto que os
Ouvintes reclamavam…
Mas falta agora falar do interesse dos Ouvintes da RDP Internacional e da RDP África
(também meus representados e que muito prezo) e das muitas Estações espalhadas
pelo Mundo, a que começa por aludir o Director de Informação da RDP…
Relatório Final de Actividade

90

Bastava que tivesse sido adoptada uma medida, cujo único problema era fazer sair da
rotina habitual…
Quando é sabido pelos Profissionais que esta situação não se repetiria mais do que
escassa meia dúzia de vezes, valeria a pena ter estabelecido um dispositivo duplo: por
um lado, na Antena 1, a incidência em 95% de Relato sistemático a partir de Londres,
com informações pontuais do Estádio da Luz; e outro dispositivo de Relatos
conjugados de Benfica e Porto, transmitido na Internacional, na África e nas outras que
nos seguem.
Estaria resolvido o problema sem grandes custos adicionais, com toda a gente contente,
e mediante custos adicionais que, creio eu, não acontecerão mais do que 3 ou 4 vezes
neste ano futebolístico…
De resto, deve ser para uma solução deste tipo que nos aponta a asserção final do dr.
João Barreiros no seu Depoimento. E ainda bem que assim é ...
IB – O Provedor do Ouvinte distingue semanalmente Em Nome do Ouvinte, Programas ou
trabalhos que considera como SINAIS DE EXCELÊNCIA das Estações do Serviço
Público de Rádio.
Esta semana o Provedor entende distinguir o Programa de Humor PORTUGALEX.
EXCERTO DE PROGRAMA PORTUGALEX (Texto e Interpretação de Manuel Marques e
António Machado / César Martins): - E está na altura de dar voz aos nossos
ouvintes: se tiver alguma queixa, sugestão ou insultos a fazer-nos, já sabe, só tem de
ligar para o nosso Provedor dos Ouvintes!
PROVEDOR DOS OUVINTES: «- Olá, eu sou o Provedor dos Ouvintes e estou aqui
para provar que no PORTUGALEX o ouvinte tem sempre razão. Ah, aí está a
primeira… (ruídos). Espere aí! Estou sim?»
UM OUVINTE: «- Bem, o meu nome é Aníbal e é só para dizer que eu não falo como
vocês me põem a falar aí no vosso programa; andam a distorcer-me a voz».
PROVEDOR DOS OUVINTES: «- Tem a certeza? Então vamos lá ouvir uma gravação
antiga feita nos jardins do Palácio de Belém, para comparar!»
GRAVAÇÃO: (Ruídos de pássaros)
VOZ DO OUVINTE: «- Vem cá passarinho, vá, piu-piu, tem aqui comidinha; vá, piupiu»
UMA VOZ FEMININA: «- Aníiiiiiiiiiibal (incompreensível!»
VOZ DO OUVINTE: «- Bem a voz da minha mulher está igual, isso é verdade!»
PROVEDOR DOS OUVINTES: «- E a sua também me parece fiel!»
VOZ DO OUVINTE: «- Não! Não! Eu não tenho aquela voz, nem digo piu-piu!»
PROVEDOR DOS OUVINTES: «- Muito bem! Vamos verificar se há algum problema
com os nossos gravadores – talvez seja falta de pilha!?»
VOZ DO OUVINTE: «- É capaz, é!»
PROVEDOR DOS OUVINTES: «- OK! Temos ainda tempo para atender mais um
ouvinte» (Toque de telefone) «- Bom dia!»
OUTRO OUVINTE: «- Bom dia, Probedor! Antes de mais nada, queria dizer que gosto
muito do seu programa!»
PROVEDOR DOS OUVINTES: «- Eh… Obrigado, mas isso é o fórum.»
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MESMO OUVINTE: «- Depois queria insultar-vos a todos. Posso?»
PROVEDOR DOS OUVINTES: «- Eh… po…. Sim, esteja à vontade, é para isso que cá
estamos!»
MESMO OUVINTE: «- Então cá vai: ladies and gentlemen, … toma lá que é pau …
vou mandar todos …, seus …. Se vos apanho…»
PROVEDOR DOS OUVINTES: «- Muito obrigado! Ficamos hoje por aqui! (Acordes do Hino Nacional)
IB – PORTUGALEX é uma obra das Produções Fictícias, diariamente escrita pelos
Autores Patrícia Castanheira e Nuno Costa Santos, com Pós Produção de César
Martins da RDP, interpretada pelos Actores Manuel Marques e António Machado.
O Programa passa de 2ª a 6ª às 7:55 e às 11:55 na Antena 1, e também diariamente na
RDP Açores, às 6:30 e na RDP Madeira, às 12:25.
2º EXCERTO DE PROGRAMA PORTUGALEX (Texto e Interpretação de Manuel
Marques e António Machado / César Martins) – 00’23”
JNM – PORTUGALEX são pequenas obras-primas de escrita Radiofónica, a que nem o
Ouvinte mais sisudo pode resistir. Mas só é assim, porque a interpretação, a mil vozes,
dos dois Actores é a que é, e porque a Sonoplastia é feita como é.
A PORTUGALEX – em 2006, finalmente – também não falta o mais distintivo talento
que desde há muito tempo – há demasiado tempo – estava a faltar ao Humor da Rádio.
PORTUGALEX é um autêntico SINAL DE EXCELÊNCIA da Rádio Pública.
IB – Agora na Página do Provedor do Ouvinte já pode ler os Guiões dos Programas Em
Nome do Ouvinte.
Nas próximas semanas, nesta Estação, o Provedor mantém aberto o dossier sobre as
escolhas musicais nas emissões da Antena 1.
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# 06 - 14.10.2006
ANTENA 1 - ESCOLHAS MUSICAIS III
DEPOIMENTO DO DIRETOS DE ANTENAS 1, 2 E 3 RUI PÊGO
SINAL DE EXCELÊNCIA – EM SINTONIA COM ANTÓNIO CARTAXO
Voz de Isabel Bernardo – Hoje “EM NOME DO OUVINTE” o Provedor apresenta o 3º
capítulo da análise que está a elaborar acerca das ESCOLHAS MUSICAIS da Antena 1.
Será o primeiro de dois Programas exclusivamente dedicados às respostas recebidas do
Director desta Estação.
Voz de Viriato Teles – Mas designa também outro SINAL DE EXCELÊNCIA detectado
numa das Rádios do Serviço Público.
IB – A selecção musical apresentada nos espaços entre Programas pela Antena 1, no
regime de PlayList (ou, dizendo em português, Lista de Difusão) tem sido contestada
por muitos Ouvintes.
VT – Á data do fecho editorial deste Programa, mais de 33% das Mensagens que se
referem à Antena 1 abordam a questão das escolhas musicais da Estação.
JNM – A Antena 1 socorreu-se recentemente da aplicação de um dispositivo a que todas
as grandes Estações americanas e europeias, privadas e públicas, recorrem para melhor
montar e estabelecer a identidade musical com que se pretende caracterizar cada Rádio
perante o Público.
VT – Baseado num complexo sistema informatizado que – sob o ponto de vista
organizacional - controla a Produção dos Programas pré-gravados, o processo acolhe
também a introdução de Músicas cuja emissão irá gerir automaticamente.
IB – As Músicas são previamente escolhidas por Especialistas e constituem uma espécie
de bolsa, sempre actualizável, que o dispositivo vai colocando automaticamente à
disposição do Locutor de serviço, sempre que não existam Programas pré-gravados.
VT – E é precisamente sobre os métodos de selecção para a Lista de Difusão que incidem
as mais fortes críticas dos Ouvintes.
IB – O processo implica a pré-definição de áreas, tipologias e géneros musicais, a partir do
que se procede à selecção dos Intérpretes e à escolha das Canções.
Mas também determina a frequência de repetição de algumas das Músicas que foram
escolhidas, bem como o número de dias em que elas permanecem disponíveis no
sistema informático, antes de darem lugar a outras.
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VT – Este é o 3º Programa consecutivo em que, num extenso dossier, o Provedor aborda a
questão da Play List.
IB – No 1º apresentou as definições genéricas da matéria.
Na semana passada, sintetizou as reclamações dos Ouvintes, concedendo maior
destaque às opiniões do Senhor Álvaro José Ferreira que, de modo reiterado e mais
consistente, se tem dirigido ao Provedor.
Nos Programas de hoje e da próxima semana, tem a palavra o Senhor Rui Pêgo Director de Programas das Antenas 1, 2 e 3, após o que serão ouvidos, sobre este
mesmo assunto, diversos Especialistas, nacionais e estrangeiros.
JNM – Perante as observações críticas dos Ouvintes, solicitei ao Senhor Director de
Programas de Antena 1 o seu depoimento gravado quanto a um conjunto de questões
que lhe coloquei, com o objectivo de procurar clarificar perante os Ouvintes, os
critérios em que a Estação se baseia para estabelecer a Lista de Difusão, assim como
para tentar compreender os modos da sua aplicação e da sua gestão em antena.
“Em Nome do Ouvinte” é o meio mais relevante de que o Provedor dispõe para tratar
dos assuntos que lhe são apresentados. E como Programa de Rádio que é, naturalmente
deve utilizar os recursos que são próprios da própria Rádio.
Sempre que abro um processo de Indagação a partir das Mensagens dos Ouvintes,
naturalmente tenho em vista a Produção de um Programa radiofónico.
Por isso, solicito aos visados que preferencialmente me respondam através de
depoimentos gravados de viva voz, (cuja transcrição solicito também), de modo a
tornar mais interessante e explícito o seu testemunho.
Mesmo quando elejo uma questão para ser aqui tratada, procuro sempre gravar a
própria voz do Ouvinte que a apresenta.
Neste caso, também solicitei a Rui Pêgo e mesmo a Colaboradores seus, que
produzissem respostas e comentários gravados ás questões em que incidiam muitas
reclamações dos Ouvintes.
O Senhor Director de Programas de Antena 1 acedeu a responder.
Fê-lo sozinho, de modo muito completo e em tempo oportuno.
Contudo, respondeu por escrito, afirmando que, no seu entendimento, um depoimento
gravado não contribuiria para ajudar a clarificar o conjunto das questões...
Assim sendo, em resposta às questões que lancei, vamos ler os escritos de Rui Pego.
JNM – 1ª Questão: Quais são, existindo sistematizadas, as regras pré-estabelecidas para
genericamente se organizar a Lista de Difusão de Antena 1, assim como os métodos de
trabalho que têm sido usados a montante para a configuração e manutenção da Lista.
VT – Alínea A. Definição.
IB – Musicalmente a Antena 1 é uma Rádio de matriz portuguesa (expressa também na
universalidade da nossa língua), atenta aos valores da latinidade e á diversidade
linguística europeia, particularmente no que diz respeito ao nosso espaço geográfico
(sul da Europa), sem desprezar a riqueza da produção musical anglo-saxónica.
VT – Alínea B. Arquitectura e Caracterização.
IB – A Lista é constituída pelos seguintes universos (e categorias):
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VT – PORTUGUESES:
IB – Música produzida por músicos portugueses ou residentes em Portugal - novidades,
sucessos quentes e recentes, memórias.
VT – LATINOS:
IB – Brasileiros, africanos de expressão portuguesa, franceses, italianos e espanhóis novidades, sucessos, memórias.
VT – ANGLO-SAXÓNICOS:
IB – Música em língua inglesa produzida por músicos não portugueses ou estrangeiros não
residentes em Portugal - novidades, sucessos, memórias.
VT – NOVIDADES CORRENTES:
IB – Sem restrições de nacionalidade.
VT – APOSTAS:
IB – Sem restrições de nacionalidade.
VT – MEMÓRIA UNIVERSAL:
IB – Canções que fazem parte da nossa memória e que, de alguma maneira, são
património da Humanidade.
JNM – São também explicitados determinados conceitos, como:
VT – NOVIDADES: Canções publicadas nos últimos 6 meses do ano corrente.
IB – SUCESSOS: Canções publicadas nos 10 anos anteriores ao ano em curso.
VT – MEMÓRIAS: Canções publicadas nos 10 anos anteriores ao período de “resguardo”
(de 10 anos), considerado para a definição de SUCESSO, mas incluindo o universo
“MEMÓRIA UNIVERSAL” (também canções publicadas até 1976).
JNM – Segue-se um Gráfico em “queijo” de cujas “fatias” percentuais sobressaem,
designadamente:
VT – Uma “talhada” maioritária, a vermelho, de 53 pontos percentuais, preenchidos com
PORTUGUESES;
IB – Outra “fatia”, a amarelo, com 12 % de ANGLO-SAXÓNICOS;
VT – Uma outra, já com subdivisões, a verde, correspondendo no total a 12 % de
NOVIDADES, a que será lícito juntar os 6% das APOSTAS;
IB – E finalmente as restantes fatias, de LATINOS e MEMÓRIAS, somando ambas 17 %.
JNM – Ainda dentro do conjunto das respostas à 1ª Questão sobre regras e métodos para a
configuração e manutenção da Lista de Difusão de Antena 1, responde o Director Rui
Pêgo:
VT – Alínea C. Execução.
IB – O desenho de execução de antena que dá expressão à arquitectura definida é feito
através de três “relógios-tipo”, de acordo com a natureza dos segmentos de
programação a que se destinam.
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JNM – Noutro gráfico colorido são apresentadas estas tipologias.
IB – E a seguir o Director explica que um Editor Musical que trabalha em permanente
ligação com a Direcção da Estação, ouve todos os discos que chegam à Rádio pelos
circuitos de distribuição, assim como os que são propostos por elementos da equipa do
canal.
VT – Também ficamos a saber que a avaliação é feita às canções… e não aos discos, aos
músicos ou à obra feita… num regime que inclui a pesquisa permanente e sistemática,
quer às canções da nossa memória, quer a outras que, entretanto, terão passado
despercebidas na altura do seu lançamento.
JNM – A 2ª Questão que apresentei a Rui Pêgo e que inquieta alguns dos Ouvintes
reclamantes, referia-se ao perfil do ou dos elementos que são responsáveis pela
elaboração da Playlist. O Senhor Director informa:
VT – A Lista de execução musical da Antena 1 é coordenada pelo Editor Musical RUI
SANTOS, cujo trabalho é apoiado de forma participada e activa por todos os membros
da Direcção de Programas.
IB – RUI SANTOS, iniciou a actividade profissional na Rádio comercial em 1988.
Apresentou programas sempre ligados à música. Em 1992, integra o núcleo que
trabalha na definição de uma Lista de execução musical para a Antena 1. Transita em
1995 para a Antena 3, mantendo-se ali, como animador, até 2003. Neste ano é
chamado a exercer as funções de coordenador musical no primeiro canal da Rádio
Pública.
VT – TIAGO ALVES, desempenhou, durante 17 anos, funções de editor, apresentou e
coordenou diversos segmentos da programação radiofónica na área do entretenimento
(artes e música) nas Rádios Press, TSF e Antena 1. É subdirector de Programas.
IB – RICARDO SOARES, tem o seu percurso profissional ligado à RDP, na área da
programação. Desde 1989 que dedica o seu empenho profissional à divulgação,
essencialmente da música de expressão portuguesa. É subdirector de Programas.
VT – RUI PÊGO, tem boa parte do seu percurso profissional ligado à divulgação da
produção musical, particularmente de músicos portugueses (Rádio Renascença, anos
80). Fundou e desenhou o Correio da Manhã Rádio, 1987 e a Rádio Nostalgia (1983),
duas Rádios musicais de referência no panorama da época. É director de Programas.
JNM – A resposta escrita que me foi enviada pelo Director Rui Pêgo é, naturalmente
extensa. Mas serve para esclarecer devidamente pela primeira vez, alguns dos assuntos
de natureza estratégica que os Ouvintes reclamantes mais contestam.
Tratando-se de uma Estação de Serviço Público e não de uma qualquer Rádio de
mercado, é muito importante que os procedimentos sejam questionados e desvendados,
uma vez que não têm que se aplicar aqui os modelos puros e duros de Programação
característicos das Rádios privadas, que apenas visam a mera conquista de audiências e
com isso a fixação de investimentos publicitários.
São muitos os Autores que referem as responsabilidades especiais atribuídas pela Lei
às Rádios Públicas, no que respeita á formação dos Ouvintes para as questões da
cultura e da cidadania, por exemplo.
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Um conjunto de escolhas musicais apenas determinado por modismos ou tendências de
consumo perecíveis, não será certamente o modelo adequado para respeitar, nessa
matéria, as expectativas geradas num Serviço Público nacional e generalista, de Rádio,
que dispõe de diversos canais e, no Século XXI, pode usar diferentes suportes para
aliciar todos os Públicos.
É disso que alguns Ouvintes acusam os Responsáveis pela Playlist da Antena 1. É o
contrário disto que, compreensivelmente e como lhe compete, o Responsável da
Antena 1 procura justificar.
E porque o assunto está longe de esgotado, na próxima emissão continuarei a citar as
respostas de Rui Pêgo à minha Indagação.

IB – Em Nome do Ouvinte o Provedor distingue esta semana, EM SINTONIA COM
ANTÓNIO CARTAXO que considera como SINAL DE EXCELÊNCIA da Estação
Antena 2.
EXCERTO DE PROGRAMA EM SINTONIA COM ANTÓNIO CARTAXO
JNM – António Cartaxo é um dos maiores Autores da História da Rádio em Portugal.
Após muitos anos da sua vida passados em Londres, no Serviço Português da BBC,
António regressa a Portugal depois do 25 de Abril, para felizmente se fixar com a sua
Arte de Musicólogo-contador-de-histórias na Antena 2.
É um imenso prazer para os sentidos fruir do clima interior e interiorizado dos seus
Textos e da sua Voz, acompanhando o Ouvinte em mágicos percursos pelos tempos e
pelos espaços da vida dos Músicos de todos os tempos.
António Cartaxo procede sempre com uma mestria comunicacional única e exclusiva.
É um grande trunfo do Serviço Público de Radiodifusão.
E parafraseando-o a ele mesmo, aos Domingos de manhã, às 11, na Antena 2, EM
SINTONIA COM ANTÓNIO CARTAXO, sendo um romance sem fim…é um autêntico
SINAL DE EXCELÊNCIA da Rádio Pública.
IB – 11% das Mensagens que o Provedor do Ouvinte recebeu nos primeiros 75 dias, são
relacionadas com a Antena 2. 7% incidem sobre a Antena 3.
VT – A partir de 2ª feira pode ler o Guião deste Programa na Página do Provedor do
Ouvinte no Portal da RTP.
Nas próximas semanas, nesta Estação, o Provedor mantém o dossier sobre as escolhas
musicais nas emissões da Antena 1.
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# 07 - 21.10.2006
ANTENA 1 – ESCOLHAS MUSICAIS IV
DEPOIMENTO DE RUI PÊGO
RELATOS DE FUTEBOL DA LIGA DOS CAMPEÕES EM SIMULTÂNEO - III

Voz de Isabel Bernardo – No 4º capítulo da observação a que está a proceder, por
sugestão de muitos Ouvintes, sobre as ESCOLHAS MUSICAIS da Antena 1, o
Provedor apresenta hoje Em Nome do Ouvinte o 2º de 2 Programas dedicados às
respostas recebidas do Director desta Estação.
Voz de Viriato Teles – E, como assunto de actualidade, volta a abordar o modelo de
transmissão de Relatos, adoptado pela principal Estação do Serviço Público, para os
jogos de futebol da Liga dos Campeões que se disputam simultaneamente.
JNM – Como já expliquei em Programas anteriores, a questão levanta-se sempre que dois
Jogos internacionais de Futebol se realizam no mesmo dia e à mesma hora, e quando
um deles é transmitido em directo, em sinal aberto de Televisão, pela RTP 1.
De acordo com a perspectiva dos Ouvintes que protestaram, no quadro de uma mesma
Empresa em que co-habitam as Estações Públicas de Televisão e Rádio, seria
expectável para eles, que fosse considerada e posta em prática a complementaridade
dos serviços prestados pelos dois meios – Rádio e Televisão.
Do ponto de vista de alguns Ouvintes, se esta Empresa se designa Rádio e Televisão de
Portugal, quando a Televisão Pública e generalista transmite em sinal aberto um dos 2
Jogos, a Rádio Pública, generalista e nacional, deveria transmitir integralmente o outro.
No entanto, como me apontou o Senhor Director de Informação, a RDP também tem o
dever de respeitar o interesse de muitos dos Ouvintes espalhados pelo mundo, que –
fora de Portugal - não têm acesso privilegiado a nenhuma das duas transmissões
televisivas.
Isto justifica, como eu concluí (concordando) na 2ª apreciação que fiz, que, para os
Ouvintes das Antenas internacionais da RDP África e da RDP Internacional tenha de
ser montada uma 2ª estrutura de transmissão (diferente da primeira), na qual coexistem
os dois Relatos em alternativa – 10 minutos num campo, 10 minutos no outro, até que
um dos resultados se comece a desequilibrar.
Foi isto que defendi no Programa de há 15 dias. Duas estruturas de Produção diversas,
emitindo para destinos diferentes: de um lado a Antena 1 e do outro, juntas, a RDP
Internacional e a RDP África.
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Evidentemente que esta decisão implicaria custos acrescidos. Custos duplicados. E
também é incontornável que a duplicação de custos tenha de ser cautelosamente
ponderada pelos gestores de conteúdos. Como lhe compete, o Director de Informação,
dr. João Barreiros, também invoca este argumento.
Mas, como já afirmei, no ano corrente a questão apenas se punha em meia dúzia de
ocasiões de transmissões de 2 jogos simultâneos da Liga de Campeões…
Como na passada 3ª feira, em que a Direcção de Informação, voltou a não estabelecer
duas estruturas paralelas, que garantissem 2 Relatos diferentes em cada campo.
Persistira em montar o modelo do único Relator em cada estádio.
Vale aliás dizer, que o modelo adoptado era mais mitigado (apenas com Relator)
precisamente no Jogo que a RTP não transmitia e mais desenvolvido (com Relator e
Repórteres de campo) no Jogo que a RTP estava a difundir…
Portanto, todas as Estações de Rádio dependiam do mesmo modelo, sem que fosse
atendida a expectativa dos Ouvintes do Serviço Público residentes em Portugal, que
não dispunham da transmissão televisiva de um dos jogos, sem ter de a pagar três
vezes – através dos impostos, a que se acrescenta a assinatura da TV Cabo e a que se
soma a assinatura da Sport TV…
Ora, logo por azar, fosse por erros de concepção técnica ou de operação técnica, graves
falhas técnicas perturbaram fortemente a transmissão radiofónica do encontro que,
estava a ser televisionado pela RTP 1.
A reflexão que Em Nome dos Ouvintes que me sensibilizaram para a questão, não
posso deixar de fazer hoje é que o desastre técnico que se verificou não teria sido tão
grave, se acaso a Direcção de Informação tivesse adoptado a prudente solução que aqui
propus há 15 dias.
Repare que em 95 minutos de jogo, a RDP se viu, infelizmente, impossibilitada de
transmitir durante 40 minutos (contei-os eu…) do Estádio do Dragão e nem sequer
pôde aplicar correctamente o modelo de transmissão que decidira voltar a impor.
Ao não aceitar a sugestão aqui deixada pelo Provedor Em Nome dos Ouvintes, a RDP
com uma única ligação (e um único Relator em cada estádio) ficou desta vez sem
qualquer alternativa para poder efectuar o Relato (pontual ou extensivo), durante quase
metade do tempo em que se propunha servir o Ouvinte…
É certo que os responsáveis da Informação e da Informação Desportiva da Antena 1
têm o mandato democrático para proceder como muito bem entenderem. E estou
seguro de que mantiveram o mesmo esquema, porque – além das razões de pura
economia - consideram que estão a agir correctamente.
A eles cabe decidir. Mas desta vez e no fim das contas, ficaram afinal menos
prejudicados os Ouvintes que queriam ouvir mais BENFICA, na Antena 1; ficando
muito lesados, os Ouvintes que também queriam ouvir PORTO, na RDP Internacional,
na RDP África e até – por razões técnicas – na Antena 1…
Ou seja: ao manter o actual sistema simplificado (e mais barato, sem dúvida!) e ainda
por cima, sujeita que está, a i-na-cei-táveis condicionalismos técnicos, nestas
circunstâncias, a RDP não serviu bem, nem a gregos, nem a troianos…
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IB – Dentro do dossier que abriu sobre a selecção musical apresentada pela Antena 1
nos espaços entre Programas, o Provedor continua a dar a palavra ao Senhor Rui Pêgo Director de Programas das Antenas 1, 2 e 3.
VT – Rui Pêgo respondeu apenas por escrito à Indagação do Provedor.
IB – Na semana passada o Director de Programas explicitou a definição global
estabelecida para a política musical da Antena 1 e caracterizou os módulos da
Arquitectura que sustenta a Lista de Difusão.
JNM – Apresentou também alguns Gráficos, no primeiro dos quais se observa que 60% da
Música que a Estação transmite é constituída por “novidades, sucessos quentes e
recentes ou memórias” de Música “produzida por Músicos portugueses ou residentes
em Portugal”.
IB – Também se demonstra que 12 pontos percentuais são preenchidos com Música
Anglófona (no texto, designada como Anglo-saxónica).
VT – E que entre Novidades e Apostas, a Antena 1 dispensa 18% da sua Lista de Difusão
à Música mais recente.
IB – O Director Rui Pêgo apresentou ainda na sua resposta, apenas escrita, outros Gráficos
em que se desenham 3 tipologias de preenchimento musical de uma hora – aplicáveis
segundo as diferentes horas do dia.
VT – Caracterizou o trabalho do Editor Musical – o 1º responsável pelas Escolhas
Musicais - assim como apresentou o currículo desse profissional e os dos restantes 3
elementos da Direcção de Antena que trabalham nesta área.
JNM – O Director de Programas informa que o Público-alvo ao qual se pretende dirigir a
selecção musical que constitui a Lista “é o mesmo a que se dirige a Estação”, ou seja,
Publico na faixa etária dos 35 aos 54 anos. Mas não deixa de anotar que “o actual
perfil etário [da Antena 1] é um pouco mais alto”, sem explicitar directamente qual
seja.
IB – Mas da análise do Gráfico evolutivo que apresenta pode inferir-se que – ao contrário
do que parece ser a tendência mais jovial da Música proposta pela Estação – se tem
acentuado no último ano e meio a propensão para o “envelhecimento” da Audiência.
JNM – Esta constatação, apenas impressivamente analisada pode, só por si, fazer entender
melhor todo o volume e toda a densidade das queixas que continuo a receber dos
Ouvintes, acerca das escolhas musicais propostas na Play List da Antena 1, que
parecerão estar, assim, desajustadas do gosto dominante daqueles que se deixam
cativar (crescentemente, afinal) pela restante Programação generalista da Estação.
Mas não quero para já, extrair conclusões precipitadas.
Continuemos a citar Rui Pêgo.
IB – O Director informa que “a Lista de Difusão acomoda todos os géneros musicais
portugueses com excepção para o fado… e para a Música Tradicional… que têm
difusão autonomizada em conteúdos específicos que, na sua opinião, lhes conferem
muito maior notoriedade e exposição em antena.”
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VT – 59% da Música Portuguesa que passa na Antena 1, tem 10 anos ou menos, de acordo
com outro Gráfico recebido, cruzado com a definição geral do arco temporal préestabelecido para o conjunto da Lista que referimos no Programa anterior.
JNM – Ora, esta parece ser outra medida não consensual para os Ouvintes reclamantes.
Sobretudo quando este dado é cruzado com um outro Gráfico anterior, explicitado em
exemplificações apresentadas por Rui Pêgo.
IB – Diz o Director das Antenas 1, 2 e 3, que o universo definido para a Música
Portuguesa que é normalmente incluída na Lista de Difusão da Antena 1 contempla
três géneros distintos:
JNM – Talvez que um dos problemas consista, precisamente, no estabelecimento da
distinção entre estes géneros e no grau de incidência percentual que cada um atinge na
Lista… Vejamos os exemplos que me chegam e as percentagens definidas:
VT – Música Portuguesa Popular – 77%
IB – Produzida por Músicos com origem no movimento dos Baladeiros, no Pop e no Rock
dos anos 80 e todos os seus herdeiros – por exemplo: Rui Veloso, Sérgio Godinho,
Jorge Palma, Fausto, Clã.
VT – Música Portuguesa Moderna – 14%
IB – Produzida por Músicos das gerações mais novas – por exemplo: Toranja, Mesa,
Mercado Negro, David Fonseca.
VT – Música Portuguesa Ligeira – 9%
IB – Produzida por Músicos da escola das Orquestras e dos Festivais e pelos “miúdos das
Avenidas Novas”. Cançonetistas e Cantores. Por exemplo: Paulo de Carvalho,
Fernando Tordo, Dina e Lara Li.
JNM – O 7º Gráfico enviado pelo Director de Programas prova que as Canções de
Músicos Portugueses atingem uma expressiva maioria percentual na Lista de Difusão
da Antena 1: o quinhão de 60 (e não 53% como, por equívoco de interpretação de um
dos muitos Gráficos, anunciei no Programa anterior), está muito acima dos 25%
fixados na Portaria do Ministro dos Assuntos Parlamentares, datada de Abril deste ano,
que explicita a Lei 7/2006, de 3 de Março.
60 % que se tornam 70, se juntamos Canções Portuguesas e Brasileiras e que ainda
serão um pouco mais, ao anexarmos alguns temas de Músicos de outros países de
expressão portuguesa, como Cabo-Verdianos e Angolanos, por exemplo.
VT – A este respeito, não deixará de ser interessante comparar tais dados, com o
testemunho que o Provedor do Ouvinte solicitará, no próximo Programa, à Provedora
da Rádio Pública do Brasil… a Ouvidora Emília Magalhães.
VT – O Provedor colocava outra questão essencial a Rui Pêgo:
JNM – “Acentuar os critérios de pluralidade de géneros e as exigências de nível estético
que primordialmente devem caracterizar a função de Serviço Público, conduz
inevitavelmente ao prejuízo do posicionamento da Antena 1 no mercado da
Comunicação?”
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IB – Rui Pêgo afirma que não: “Pelo contrário.” E reiterando a política musical que está
em prática na Play List, refere os Programas de abordagem directa a determinados
géneros, como “Alma Lusa” – fado; “Cantos da Casa”, tradicional; “Cinco minutos de
jazz”; “Banda sonora”, filmes; Júlio Isidro, latinos; Luís Filipe Barros, pop-rock, nos
quais a Música, tomada como um conteúdo, é um exemplo indiscutível de um “valor
único” e de clara afirmação de personalidade.
VT – E o Director ainda informa:
IB – “Tomando como referência as estações generalistas… verificamos que a Antena 1
transmite quase o dobro da música portuguesa difundida pela Rádio Renascença e
quatro vezes mais do que a TSF. Em contrapartida, o primeiro canal da Rádio Pública
difunde um quinto da produção em língua inglesa executado pela Renascença e quase
a sétima parte da que é transmitida pela TSF.”
IB – Em resposta a outras questões técnicas do Provedor, o Senhor Director de Programas
da Antena 1 - dizendo que é 878 o número total das Canções que integram a Lista informa ser permanente o seu refrescamento e apresenta um Quadro completo dos
patamares de repetição aplicados.
JNM – Os valores apresentados nesse Quadro surpreendem-me.
Por exemplo, nenhuma Canção é actualmente repetida na Play List da Antena 1 menos
de 15 horas depois de ser passada pela última vez… E mesmo assim, tem de se tratar,
de uma daquelas Canções em que a Estação aposta para vir a tornar-se num sucesso
público a breve trecho.
Ainda por exemplo, e repito, segundo os dados fornecidos pelo Director da Antena 1,
nenhuma Canção portuguesa – que não seja uma das Novidades Correntes – já
explicitadas no Programa anterior – é actualmente re-emitida antes de terem passado
3dias e 14 horas sobre a sua anterior difusão…
E, como exemplo final, nenhuma Canção Anglo-Americana é repetida antes de terem
passado, 12 dias, 4 horas e 48 minutos sobre a passagem anterior.
Vantagens dos sistemas informáticos, que permitem definir estas coisas com tanto
preciosismo…
Este é sem dúvida, o lado bom das coisas.
Onde as dúvidas voltam a acentuar-se – de acordo com as mensagens fortemente
críticas dos Ouvintes – é quando leio na resposta escrita de Rui Pêgo, que a Canção
portuguesa mais vezes difundida na Play List da Antena 1, nos meses de Junho, Julho e
Agosto deste ano, tenha sido – com o devido respeito pelo seu Autor – a canção
Quando eu Te Falei Em Amor cantada pelo jovem André Sardet.
- 00:16
Disco ANDRÉ SARDET: "Quando Eu Te Falei Em Amor" (Excerto)
IB – Um Ouvinte médio pode efectivamente questionar – e vários Ouvintes reclamaram a
este respeito - por que razão uma Canção desta natureza tenha constituído uma Aposta,
um Sucesso Quente, em suma, a Canção mais repetidamente apresentada na principal
Estação do Serviço Público de Rádio.
JNM - Será esta Canção, sequer, a melhor Canção jamais escrita por André Sardet – um
jovem Autor português ?
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Repito (com todo o devido respeito pela Obra do Autor e pelo indesmentível Talento
do Intérprete) acerca deste exemplo que me foi expressamente indicado, como tendo
sido a Canção mais repetidamente apresentada na Antena 1 ao longo de 3 meses:
- O próprio Autor, André Sardet, considerá-la-á como a sua melhor Canção de todos os
tempos, para ter tocado, em vez de tantas outras, pelo menos uma vez por dia, durante
não sei quantos dias (ou semanas), no espaço de 3 meses na Antena 1 ?
- 2ª Questão: Será esta Canção escutada com o mesmo enlevo pelos Ouvintes que
acompanham a Obra de André Sardet, ou pelos decisores da Play List da Estação,
dentro de 1 ano?
- 3ª Questão: Tem esta Canção – por contraponto com dezenas ou centenas de outras
grandes Canções portuguesas contemporâneas – argumentos artísticos, expressividade
musical, textura poética, técnica de interpretação, ambiente orquestral, universalidade
temática, enfim,… modelo expressivo tão indiscutível que tenham podido fazer dela a
Canção do Verão eleita pela Rádio Pública ?
- Os Ouvintes questionam-se sobre se esta Canção, bonita e leve, resistirá ao rei do
mundo, que é o Tempo…
- Ou seja: dentro de 11 anos, em 2017, será que esta Canção escolhida poderá integrar
o lote das Grandes Canções que fazem parte da Memória da Antena 1?
Mas, porventura, será na subjectividade das Escolhas que orientam a constituição da
Lista de Difusão, onde é mais difícil e mais delicado optar, sem correr o risco de falhar
ou de decepcionar o auditório…
IB – No próximo Programa “Em Nome do Ouvinte”, ainda acerca destas matérias, o
Provedor pede a opinião a diversos Peritos e Especialistas.
IB – Cerca de 7% das Mensagens que o Provedor do Ouvinte recebeu nos primeiros 82
dias, são relacionadas com a Área Técnica e apenas 4% incidem sobre o uso da Língua
Portuguesa nas Estações do Serviço Público.
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# 08 - 28.10.2006
ANTENA 1 – ESCOLHAS MUSICAIS - V
DEPOIMENTOS DE PERITOS –
NUNO GALOPIM, DAVID FERREIRA, PEDRO OSÓRIO,
ALAIN VACHIER e MANUEL ALONSO.

Voz de Isabel Bernardo – Este Programa constitui a forma mais abrangente de que o
Provedor dispõe para dar conta e reflectir sobre as mensagens que vai recebendo dos
Ouvintes das Estações do Serviço Público de Radiodifusão.
Voz de Viriato Teles – É um Programa breve que os Ouvintes podem seguir
semanalmente nesta mesma Estação e em todas as outras 6 Emissoras do Serviço
Público.
IB – Mas igualmente podem escutá-lo a qualquer momento (e até analisar os Guiões
escritos que servem de base a esta leitura), através de diversos dispositivos
informáticos disponibilizados na Rede.
Para isso, basta ligar ao Portal RTP – www.rtp.pt, e aí (ao alto, à esquerda), clicar no
sítio da Rádio.
Abra então – na nova listagem à esquerda - a Página do PROVEDOR DO OUVINTE; e
nesta, acede-se finalmente ao Capítulo PROGRAMA DO PROVEDOR.
VT – No final do texto introdutório do Capítulo encontra o símbolo Podcast. E ao clicar
no ícone com a tecla da esquerda, abre-se a lista de todos os Programas e Guiões “Em
Nome do Ouvinte”.
IB – Ler o Script do Programa pode ajudar a reflectir sobre as questões que aqui são
tratadas. O que foi dito no Texto fica escrito. E quanto aos Depoimentos gravados por
Terceiros, eles podem ser reouvidos, clicando num dos três símbolos de escuta que lhe
permitem ouvir o Programa inteiro, no qual se encontram esses testemunhos.

VT – Todas as 435 mensagens recebidas nestes 89 dias são lidas e analisadas pelo
Provedor do Ouvinte.
IB – As mais relevantes, segundo o critério do Provedor, já foram, ou virão a ser entregues
aos responsáveis visados e as reacções destes são tomadas em conta pelo Provedor que,
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quando entende conveniente e oportuno, as desenvolve nos Programas “Em Nome do
Ouvinte”.
JNM – Mas, porque o tempo de um Programa de Rádio é um bem escasso e porque é
muito intensa a torrente de mensagens recebidas (negativas umas e positivas, outras),
naturalmente que se torna necessário que eu escolha apenas alguns dos temas para
serem desenvolvidos “Em Nome do Ouvinte”.
IB – Prossegue o extenso ciclo de abordagem à questão das ESCOLHAS MUSICAIS da
ANTENA 1.
JNM – A política de selecção musical mantida pela maior Estação do Serviço Público nos
espaços entre Programas está seriamente posta em causa por significativo número de
Ouvintes que se têm dirigido ao Provedor.
VT – Nos 4 Programas anteriores, divulgámos súmulas das extensas reclamações dos
Ouvintes e acolhemos as respostas e esclarecimentos que o Director da Antena 1
entendeu prestar através de vasta documentação gráfica.
IB – Hoje são apresentados os testemunhos de diversos Especialistas, Peritos e Músicos. E
em próximos Programas ouviremos depoimentos dos Provedores do Ouvinte do Brasil
e de Espanha e ainda o relevante testemunho do Professor Universitário Eduardo
Prado Coelho.
JNM – Quer para procurar clarificar as opções que a Estação assume e as interrogações
levantadas pelos Ouvintes, quer para o habilitar a assumir as suas recomendações, o
Provedor não pode limitar-se a ouvir as duas partes em conflito.
Cabe-lhe estudar e reflectir sobre as mais diversas fontes complementares, cujos
recursos teóricos possam sustentar devidamente o seu pronunciamento.
A Rádio (e em particular a Rádio Pública portuguesa), pensa-se pouco. E, sobretudo,
deixa-se reflectir pouco a si própria, fora do seu universo fechado…
Vive, há longos anos, inteiramente à mercê de zelos reflexivos, dedicadamente
cumpridos (é certo) mas à medida do vórtice dos dias, e porventura demasiadamente
limitados aos seus próprios gabinetes.
Questionando-se quase sempre em circuito fechado, a Rádio Pública teve de superar,
primeiro, o choque da transição tecnológica dos anos 80 e 90; depois, ultrapassar a
crise legislativa; a seguir, debelar os condicionamentos financeiros do fim da década.
No início do século, volta a passar pelo difícil apuro da sua nova ligação com a
Televisão.
Tudo representou colossal esforço, vivido num contexto de Serviço Público, e num
campo empresarial que, em vez da reserva de negócios própria das empresas do
mercado livre, tem a estrita obrigação de se expor em cada dia. Porque é Rádio e
porque é Rádio Pública.
Daí que os Públicos constituam o outro pólo essencial da Rádio, numa espécie de
simetria estabelecida com os Radialistas.
Um pólo tão fundacional, quanto o da estrutura da Empresa, porque é de Rádio (e de
Rádio de Serviço Público) que aqui se trata.
Por isso – á luz dos conceitos mais elementares da Teoria da Comunicação - é hoje
inquestionável reconhecer que os Públicos têm o direito de intervir no processo de
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elaboração da Rádio, dispondo ainda do indeclinável dever de serem ouvidos e
respeitados pela Rádio que pagam.
IB – Passamos a escutar os testemunhos solicitados pelo Provedor a algumas
personalidades que aceitaram pronunciar-se primeiro acerca da adequação do uso do
dispositivo da PlayList (ou Lista de Difusão) para implantação de uma estratégia
musical caracterizadora do Serviço Público prestado pela Antena 1.
VT – Aqui está o testemunho de Nuno Galopim, de 39 anos. Jornalista e crítico Musical
no Diário de Notícias:
DEPOIMENTO DE NUNO GALOPIM: - “O problema não são as playlists; o problema é a
música que é levada às playlists. Uma playlist é, hoje em dia, uma forma de garantir
uma espécie de unidade e identidade a uma estação de rádio; temos é que saber que
música queremos ouvir na estação de rádio, qual é a música certa para – aí sim – ser
inserida na playlist.”
IB – Depois do Crítico Nuno Galopim, ouça agora qual é o entendimento do Director
Geral da EMI Music Portugal - uma das maiores Editoras de Discos no nosso país.
David Ferreira. 52 anos. Ele mesmo o mais profícuo Editor de Música portuguesa,
acedeu a pronunciar-se acerca do sistema das Listas de Difusão:
DEPOIMENTO DE DAVID FERREIRA: - “Elas são um instrumento e não se pode
contrariar o direito de uma estação usar os instrumentos que quiser. Da mesma
forma, não me parece que uma programação possa ser criticada por excluir alguma
música: programar é escolher e quem escolhe exclui. O problema reside na
frequente transformação de um instrumento num fim em si mesmo; aí a playlist
deixa de expandir as possibilidades de uma estação ou dos seus ouvintes, para ser
desculpa para eliminar o risco, a revelação, a novidade.
E, no entanto, uma boa playlist e uma boa programação podem e devem ter o efeito
precisamente contrário.
Temos infelizmente reunidas as circunstâncias para que a maior parte das vezes as
playlists tenham mau uso: uma economia de curto prazo e de aparências, um país
onde a Inquisição durou muitos anos, o reino do «lápis azul» do Dr. Salazar, do
«isso não se faz» mascarado sucessivamente de rigor religioso, de correcção política
de direita ou de esquerda, de pretensão científica ou arrogância tecnocrática.
Aí temos de combater o mau uso das playlists, ou através de mecanismos que evitem
os seus excessos, como a Lei da Música Portuguesa, ou pela abertura de janelas
onde regras demasiado apertadas podem criar paredes, e isso é simplesmente uma
questão de conciliar mais vezes playlists e programas de autor ou, finalmente,
questionando sempre se este instrumento continua a servir os fins a que se destina. E
olhando as coisas com a perspectiva necessária para que resultados imediatos não
sacrifiquem o futuro.”
VT – Era o Editor David Ferreira.
IB – O Provedor quis ouvir também a opinião de Músicos portugueses. Primeiro
escutamos Pedro Osório. Compositor, Orquestrador, Maestro e Músico, ele foi o
principal dinamizador do I Congresso dos Músicos Portugueses realizado em Outubro
de 2003:
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DEPOIMENTO DE PEDRO OSÓRIO: - “Antes de dizer alguma coisa sobre a playlist, tenho
que declarar a minha relutância em relação ao conceito. Sei que é apresentada por
uns como uma ferramenta de trabalho indispensável para as rádios modernas, para
outros como um mal necessário. Eu continuo a achar que não é tão necessário como
isso.
Quanto à playlist da Antena 1, acho que ela sofre um pouco do maior mal das outras
rádios, e que é o de ser demasiado pequena, jogando na repetição. Não tão enjoativa
como em outras estações, mas mesmo assim sem a variedade necessária.”
VT – Maestro Pedro Osório.
IB – Recorda-se, a este respeito, que, no seu depoimento escrito, o Director da Antena 1
afirmara que “o número total de canções em Lista é de 878”.
VT – Segue-se outro interessante depoimento acerca da mesma matéria: o de Alain
Vachier.
IB – Alain Vachier é um Produtor francês, de 54 anos, que há longo tempo se estabeleceu
em Portugal para produzir Música portuguesa com Músicos portugueses e com os
quais, além de organizar muitos espectáculos, também grava discos. Para Alain a Play
List fará sentido?
DEPOIMENTO DE ALAIN VACHIER: - “Não, para mim não faz sentido nenhum! O que é
que desenvolve? Acho que no Serviço Público não faz sentido nenhum; nas rádios
comerciais fazem playlist – também não sou a favor, mas faz todo o sentido, são
comerciais. No caso do Serviço Público, como a Antena 1, nomeadamente, acho que
não faz sentido, tem que ser uma rádio abrangente que deve divulgar a música
portuguesa no mais largo espectro radiofónico. Tudo o que sai deveria aparecer pelo
menos uma vez na Antena 1, devia ser apresentado. Há discos novos que têm que ser
conhecidos, se não o mercado…, a música portuguesa desaparece, porque não há;
se não se ouve a música, não se vai comparar, por um lado, e não se vai gostar dos
artistas. E no fundo o artista faz um trabalho de diversão, sei lá, chamem-lhe o que
quiserem, mas se ninguém o conhece, não podemos ter artistas em Portugal.
Qualquer dia morrem e, na prática, só fica a meia dúzia deles que passa na rádio.
Não tenho nada contra eles, mas dos outros que estão a emergir, a aparecer, muitos
grupos e muitos artistas aparecem com um projecto válido, uns mais, outros menos,
mas quanto a isso não há nada a fazer. Eu acho que estou contra as playlists!”
IB – Isto parece ser, para este Produtor de Espectáculos e de Discos, uma questão muito
importante e delicada: incluir na Play List – portanto de modo iterativo - as novidades
apresentadas por músicos de raiz popular (como aqueles com quem ele trabalha) de
modo a divulgar a sua Música a mais Ouvintes.
VT – Mas também acerca desta matéria, o Director Rui Pêgo se mostra tranquilo.
IB – Segundo afirmou, os diversos géneros da Música portuguesa de qualidade estão
suficientemente representados na Lista da Antena 1.
VT – Ouçamos entretanto, o depoimento do Presidente da Sociedade Portuguesa de
Autores.
IB – O Autor, Compositor e Intérprete Manuel Freire (64 anos) fala na sua dupla
condição de Músico e Presidente da importante Cooperativa dos Autores Portugueses.
E pronuncia-se comparando o método segundo o qual, actualmente o Locutor de
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Continuidade da Estação se serve da ementa musical que lhe é fixada pela Emissora e o
sistema em que, até ao início dos 90, cabia a cada Apresentador escolher a Música que
passava na Rádio, segundo a sua preparação cultural e os seus critérios de gosto.
DEPOIMENTO DE MANUEL FREIRE: - “Enquanto Presidente da SPA, obviamente o que
nos interessa é que a música portuguesa tenha a maior expressão possível, sobretudo
nas rádios nacionais, na RDP. Isto é óbvio – outra coisa seria uma completa asneira.
Também não assumimos a posição que consideramos extremista radical e
chauvinista de querer só música portuguesa ou até, se pensarmos aqui na vizinha
Espanha, de ter tudo versões em português das canções. Não!
Agora concretamente sobre o caso das playlists, eu não vou dizer que a playlist deve
existir ou que não deve existir – não conheço o suficiente da Rádio para saber se é
hoje uma ferramenta essencial ao funcionamento das rádios. Agora também
enquanto na dupla qualidade de autor e compositor e Presidente da SPA, as playlists
deviam ser talvez mais longas, ter um critério mais alargado e, sobretudo, ser talvez
feitas por mais que uma pessoa para que houvesse vários gostos, vários tipos de
conhecimentos, enfim, que resultasse numa playlist mais abrangente.
É verdade que enquanto ouvinte oiço mais, oiço algumas vezes determinadas coisas
e há muitos meses ou muito tempo que não oiço outras que achava que tinham
perfeito cabimento numa emissora como a RDP.
Não sou a favor da abolição das playlists, embora gostasse mais daquele tempo em
que a Rádio reflectia o gosto pessoal de quem a fazia – portanto os programas de
autor que hoje praticamente desapareceram e que na minha opinião enquanto
ouvinte, davam uma maior diversidade e uma maior variedade à Rádio.
Há músicas da América Latina, músicas de expressão francesa que praticamente
saíram do espectro radiofónico, não se ouvem, é raríssimo. A música que vem da
América Latina circunscreve-se ao Brasil e pouco mais, mais um ou dois grandes
êxitos de venda ali de umas repúblicas sul-americanas, mas a música da América
Latina e da América Central é muito mais do que isso, é muito mais do que isso;
assim como a música de expressão francesa é muito mais do que as pouquíssimas
coisas que ouvimos hoje em dia.
Eu acho que se perdeu um bocado essa grande variedade que a Rádio tinha
antigamente; se isso passa ou não pelas playlists, sinceramente não tenho uma
opinião formada sobre isso.”
JNM – O assunto das Opções Musicais numa Estação de Serviço Público é inesgotável.
Mas mais do que de silêncios, carece de debate e reflexão abertos.
Os Ouvintes queixam-se e reclamam. Os responsáveis da Antena 1 dizem que está tudo
bem.
Mas as suas opções, quer quanto ao dispositivo, quer quanto aos critérios, e – enfim –
quanto àquilo que vamos ouvindo no ar, também são postas em causa por
Especialistas; como hoje ficou claro e como até aqui nunca tinha acontecido
abertamente.
Por isso decidi continuar a desenvolver o tema, que tem suscitado muito interesse junto
dos Ouvintes.
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Como escutaremos na próxima semana, há quem advogue, por exemplo, que fora dos
chamados Programas de Autor (nos quais poderiam ser apresentadas e
contextualizadas paisagens musicais de outras origens), a Estação apenas devesse
apresentar Música de expressão portuguesa…
E por faltar ainda apresentar a segunda parte de alguns dos testemunhos que solicitei,
vou continuar este ciclo.
VT – Estão já gravados depoimentos dos Provedores do Brasil e de Espanha, que nos
relatam experiências muito diferentes dos procedimentos da Antena 1.
IB – E também podemos anunciar que o Professor Doutor Eduardo Prado Coelho,
jubilado do Departamento de Ciências de Comunicação da Universidade Nova de
Lisboa aceitou pronunciar-se acerca das Escolhas Musicais da Rádio Pública, num dos
próximos Programas “Em Nome do Ouvinte”.
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# 09 - 04.11.2006
ANTENA 1 – ESCOLHAS MUSICAIS VI
DEPOIMENTOS DE PERITOS –
PEDRO PYRRAIT, DAVID FERREIRA, VITORINO SALOMÉ,
EDUARDO PRADO COELHO e MANUEL FREIRE.
DEPOIMENTOS DOS PROVEDORES DO BRASIL, EMÍLIA MAGALHÃES
E DE ESPANHA, MANUEL ALONSO.

Voz de Isabel Bernardo – Hoje prosseguimos com o assunto da selecção musical –
designada por Play List, ou Lista de difusão – que a Antena 1 prepara para os seus
espaços de Programação não preenchidos por Programas de Autor, por conteúdos
Informativos ou por Desporto. O ciclo dedicado à questão da Lista de Difusão já
decorre há 5 Programas.
Depois de uma apresentação genérica do assunto feita pelo Provedor, foram
apresentadas opiniões dos Ouvintes, com especial ênfase nas críticas abundantemente
expostas pelo Senhor Álvaro José Ferreira.
Voz de Viriato Teles – O Provedor deu então a palavra ao Director de Programas da
Antena 1, Rui Pêgo.
IB – O Senhor Rui Pêgo apresentou – durante os dois Programas seguintes – os critérios
que a Estação mantém actualmente quanto á definição da sua política musical.
JNM – E na semana passada foram ouvidos os primeiros testemunhos de Especialistas a
quem entendi recorrer para me ajudarem a analisar a situação.
As opiniões dos Expertos, não coincidindo entre si, não são todavia, inteiramente
favoráveis às práticas da Antena 1.
VT – O Editor David Ferreira defendeu o uso da Play List apontando cuidados a assumir.
IB - O Jornalista Nuno Galopim e Manuel Freire, Presidente da SPA, não se opuseram à
utilização de uma Lista, mas também sugerem novas formas para o seu
estabelecimento.
VT - O Maestro Pedro Osório questionou o conceito da selecção musical da Estação
Pública se encerrar numa Lista pré-definida.
IB - O Produtor Alain Vachier opôs-se claramente ao uso da Lista de Difusão estar
assumido na Antena 1.
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JNM – No seu interessante depoimento o Presidente da Sociedade Portuguesa de
Autores abriu dois temas de discussão subjacentes a esta questão: em primeiro lugar,
Manuel Freire, entende que a Lista deveria ser mantida por mais do que um
responsável; e em segundo lugar, ao comparar o uso da Play List com o regime de
Programação musical baseado em Programas de Autor, afirmou preferir este modelo.
IB – Hoje ouvindo testemunhos sobre a definição dos conteúdos que devem integrar a
Play List da Antena 1, começamos por dar a palavra a Pedro Pyrrait, Crítico musical,
53 anos, que não concordaria com uma Lista de Discos 100% em Língua portuguesa.
DEPOIMENTO DE PEDRO PYRRAIT: - “Não estou de acordo. Enfim, se fosse esse o caso
dos cem por cento, não estou de acordo. Acho que também deveria haver
preocupação, para além da percentagem ou não, de um peso significativo da música
de expressão portuguesa, da música de países e culturas que estão mais próximas de
nós, como por exemplo, de países latinos, a Espanha, a França, a Itália, países da
América do Sul, enfim, de um modo geral de expressão castelhana, à parte, claro, do
Brasil, mas esse é de expressão portuguesa. E a música anglo-americana, que eu
não quero de modo algum, remeter para um gueto, nem tenho que o fazer, porque
ouço muita música americana e inglesa, mas deveria remeter-se para uma
percentagem menor, visto que temos todo o resto das estações de rádio deste País
para escutar esse tipo de música e , já agora, mesmo nessa percentagem pequena,
escutar alguma coisa significativa e não ,mais uma vez, os discos que estão nos
primeiros lugares dos TOPS de Nova York e Londres, ou que as editoras aqui estão
a ver se ainda conseguem vender alguns disquitos.”
IB – O Editor David Ferreira também se mostrou pouco receptivo a uma Lista de
expressão 100% portuguesa.
DEPOIMENTO DE DAVID FERREIRA: - “Pessoalmente, gosto mais de uma rádio que
apoie a música portuguesa, sem excluir a estrangeira, que seja patriota sem ser
chauvinista.”
IB – O Autor, Compositor e Intérprete Vitorino Salomé revela uma opinião mais radical,
no seu depoimento ao Provedor do Ouvinte.
DEPOIMENTO DE VITORINO SALOMÉ: - “Para já tenho uma opinião de fundo, se
possível a Antena 1 deveria passar só música em língua portuguesa, isto é claro,
claríssimo, devia e só, porquê? Porque a maior parte das pessoas não conhece a boa
música portuguesa, há muitas vertentes da música portuguesa. E depois, não
conhecem também, a música dos países africanos de expressão portuguesa, que é
espantosa, é fabulosa. E ela é muito pouco passada em toda a rádio portuguesa.”
IB – Depois de ter solicitado os Depoimentos de Nuno Galopim, David Ferreira, Pedro
Osório, Alain Vachier, Pedro Pyrrait, Vitorino Salomé e Manuel Freire, o
Provedor do Ouvinte considerou interessante conhecer a este respeito, o entendimento
de um Pensador.
JNM – Pedi testemunho ao Prof. Eduardo Prado Coelho.
O Prof. Dr. Prado Coelho é jubilado do Departamento de Ciências da Comunicação da
Universidade Nova de Lisboa e nas últimas décadas tem dedicado muito da sua
reflexão e do seu estudo e investigação, ao campo dos média. A serena e sumária
análise que acedeu dispensar a este tema, além da intrínseca autoridade que advém de
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uma intensa actividade académica de muitos anos, decorre também do conhecimento
específico da condição de Ouvinte regular e constante da Antena 1 que ele gosta de
assumir.
DEPOIMENTO DO PROF. DR. EDUARDO PRADO COELHO: - “Numa rádio generalista,
mesmo que seja nacional e pública, é óbvio que não havendo uma rádio
especificamente para a informação, a informação e a música devem ter o mesmo
plano, ou devem combinar-se e articular-se de uma maneira positiva. E essa música
deve ser fundamentalmente música portuguesa.
É muito absurdo, se não ouvirmos a música portuguesa numa rádio que é um
Serviço Público e que deve estar bastante ao serviço da música portuguesa.
Mas, por outro lado, é uma música portuguesa que deverá ter todas as suas
dimensões, a memória da música portuguesa, dos seus grandes fenómenos, da
Amália Rodrigues, do Zé Manuel Osório, etc., até aos autores mais recentes que têm
muita qualidade, como a Aldina Duarte, como a Mísia, cuja consagração se tem
feito sobretudo no estrangeiro, ou como o Camané.
E estou a falar no Fado, neste caso. Portanto, eu acho que essa música tem de ser
programada talvez de duas maneiras.
Não é por um sistema informático nem por aquelas playlists que vem, normalmente,
das editoras. É, por um lado, com uma visão de conjunto de tudo aquilo que se está
a fazer e, por outro lado, procurando criar programas que tenham gostos pessoais,
caprichos que se pode chamar, os caprichos do chefe, e esses programas que são
coisas em que se escolhe aquilo de que se gosta, implica pessoas que tenham bom
gosto e saibam e conheçam a música portuguesa.”
IB – Este foi o depoimento prestado pelo Prof. Dr. Eduardo Prado Coelho, acerca das
Escolhas musicais da Antena 1.
IB – As grandes Rádios nacionais sustentadas com os impostos pagos pelos Contribuintes
tenderam, na viragem da década de 90, a procurar aproveitar os benefícios das novas
tecnologias e da informática aplicada à Produção radiofónica, que a Rádio privada já
tinha assumido.
JNM - Como foi apontado pelo Investigador espanhol Armand Balsebre, catedrático de
Comunicação Audiovisual e Publicidade da Universidade Autónoma de Barcelona, a
adopção desses novos parâmetros de Produção conduziu a uma generalizada
homogeneização dos géneros e dos formatos radiofónicos, a que as Rádios de Serviço
Público também não resistiram.
IB – Contudo – apesar da utilização de recursos idênticos - a diferenciação de
posicionamento entre Rádios privadas e Rádios Públicas não deve deixar de se manter.
JNM - Mesmo quando nos limitamos a tratar da função mais elementar da Rádio. - A
função de Rádio–companhia, quando a Rádio procura simplesmente guarnecer o
quotidiano dos Ouvintes, oferecendo-lhes durante horas de um dia musical, como se
tal constituísse uma espécie de… garantia mínima para sustentar a relação de afecto
entre emissor e receptor.
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A avaliar pelas teses de académicos e investigadores, mesmo no domínio das selecções
musicais que propõem, as grandes Rádios de Serviço Público devem manter
motivações e comportamentos diferentes das Rádios Privadas.
VT – O Prof. Dr. Nuno Goulart Brandão (no seu estudo Prime Time, editado pela Casa
das Letras), cita o sociologo brasileiro Leal Filho, da Universidade de São Paulo:
IB – “Serviço Público caracteriza-se como “SERVIÇO” porque “implica a existência de
uma necessidade da população que precisa ser atendida”; e como “PÚBLICO”
porque se trata de “um atendimento especial que não pode ser feito por empresas
comerciais.”…
JNM - Apesar dos gráficos aqui apresentados pelo Director de Programas da Antena 1
em defesa das Escolhas Musicais da Estação, praticamente todos os Especialistas que
ouvimos reclamam, tal como os Ouvintes, por mais Música portuguesa - diversificada,
actualizada e abrangente, nos géneros, nos estilos e nas épocas.
IB - O investigador Nuno Brandão, cita um Professor do GoldSmiths College da
Universidade de Londres, acerca do Serviço Público de Televisão que, obviamente se
pode extrapolar quanto ao Serviço Público de Rádio e relativamente às escolhas
musicais que uma Rádio Pública generalista deve apresentar:
JNM – “O Serviço Público contribui para acentuar “os recursos culturais da sociedade,
em vez de apenas oferecer o que é rendível.” (…) “Por isso está comprometido em
alimentar a diversidade do público - os entusiasmos das minorias, como os da
maioria.”
IB – O Provedor do Ouvinte considera oportuno conhecer um pouco melhor quais são os
modelos de trabalho que nesta área estão em aplicação em grandes Estações Públicas
de outros países.
JNM – Para proceder a este cotejo, por razões de proximidade cultural (e também
geográfica…) escolhi a Rádio Pública do Brasil e a Rádio Pública de Espanha e
convidei os respectivos Provedores a transmitirem-nos informações sobre os dois
modelos.
VT – De Brasília, responde a Ouvidora da RádioBrás.
IB – A Rádio Nacional de Brasília, que é a principal Estação do Serviço Público de Rádio
no Brasil, emite para todo o país em Onda Média e a Ouvidora drª Emília Magalhães
confirma a utilização do método da Play List.
DEPOIMENTO DE EMÍLIA MAGALHÃES: - “Sim, nós utilizamos o sistema que é
construído com a a participação de uma equipa de profissionais da Rádio Nacional
de Brasília EN.”
VT – No que se refere ao número dos responsáveis pela elaboração da Lista de Difusão as
diferenças são claras entre a Rádio Nacional de Brasília e a Antena 1.
DEPOIMENTO DE EMÍLIA MAGALHÃES: - “A equipa de profissionais, ela tem uma
formação, são cerca de cinco profissionais em dois turnos de trabalho.”
JNM – Mas a maior diferença entre as Rádios do Brasil e de Portugal consiste na atitude
verdadeiramente proteccionista que a Rádio Pública brasileira assume, sem quaisquer
complexos. O quase exclusivismo da Rádio Nacional de Brasília, (mesmo
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descontando-se o lapsus linguae que faz errar as contas da simpática Ouvidora Emília
Magalhães) é esmagador a favor e em defesa da Música e dos Músicos Brasileiros…
DEPOIMENTO DE EMÍLIA MAGALHÃES: - “A Rádio Nacional de Brasília - EN, tem um
percentual de cerca de 3% de música latino-americana, e de música latinoamericana, veiculamos e promovemos a música dos países de língua portuguesa. E
temos, então, 98% da nossa programação com músicas que valorizam as canções
produzidas no nosso país. Essa decisão é uma decisão inédita da nova gestão da
empresa que se iniciou em 2003 com o jornalista Eugénio Gucci.”
IB – Como se vê, no Brasil não há meias medidas a este respeito. Os radialistas brasileiros
não consideram extremista, radicalista ou chauvinista a transmissão exclusiva de
Música Brasileira…
VT – Vejamos o que se passa em Espanha.
JNM – Pedi testemunho ao Defensor del Oyente – prof. Manuél Alonso, que descreve o
que se passa na Radio Uno – a principal Estação da Rádio Nacional de Espanha, onde a
continuidade da emissão não supõe a existência de Play List.
DEPOIMENTO DE MANUEL ALONSO: IB – (Dobrando) - “A continuidade é unicamente
para anúncio da Programação. A continuidade não é musical…
Então os espaços de Programação ou são gravados, ou são em directo. Há muitos
que são em directo.
E aí é o Programa que decide e os Programadores Musicais é que decidem o que se
emite…
O que sucede é que a maioria da Programação é informativa, ou sobre questões da
actualidade… Ou seja, a presença musical na emissora generalista não chega aos
15%... Deve estar nuns 10%, ou assim…
Há apenas um Programa Musical de Música clássica que é diário, que são clássicos
populares… E então essas Músicas clássicas fundamentalmente são centro
europeias ou italiana claro, e também Música clássica espanhola e então esse é um
Programa musical com clássicos populares, e que existe há muito tempo, com a
participação do Público, etc, etc.
É um Programa que agora se está a emitir das 3 às 4 da tarde.
Há também um Programa de Outras Músicas em que se apresenta Música popular
de diferentes países…E há outros Programas que apresentam outros conteúdos
musicais… em algum Programa nocturno…
Outros Programas houve… por exemplo, “Todos Os Gatos São Pardos” que era um
Programa de participação do Público… Mas digamos que não se põe a questão de
ser fundamentalmente Música espanhola ou Música estrangeira… Isso é em função
do gosto dos Guionistas ou dos Colaboradores que estão no Programa. ”
DEPOIMENTO 2 DE MANUEL ALONSO : IB – (Dobrando) - “Não existe legislação sobre a
matéria; quer dizer, já terá existido a certa altura, mas já terá havido legislação, ou
indicação, ou recomendação para que existissem umas… percentagens de Música
espanhola e de Música estrangeira…
Mas agora isso não se verifica: … não existem sequer directrizes por parte da
direcção da Emissora…
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Portanto, cada Programa actua um pouco… em função da sua… liberdade de
criação, não é?...
Então como não tem que se responder a nenhuma exigência, não se está a proceder
– de momento - a nenhum estudo estatístico… sobre… o que se emite ou não se
emite”
JNM – Na Rádio Um da Rádio Nacional de Espanha, já que todos os espaços estão
preenchidos com Jornalismo, Informação ou Programas Musicais e de Autor, não
existe – por ser totalmente dispensável – o conceito de Play List.
E por outro lado, não estão determinadas – nem na Lei, nem na Empresa, quaisquer
quotas mínimas ou máximas para a passagem de Música espanhola ou estrangeira.
Também aqui, como na Rádio brasileira, mas em sentido exactamente oposto, não
existem preconceitos nem complexos.
Voltemos ao depoimento do Defensor del Oyente da Rádio Pública espanhola.
DEPOIMENTO 3 DE MANUEL ALONSO : IB – (Dobrando) - “Eu creio que há de tudo…
Há bastante Música castelhana… Mas também se recordam êxitos musicais de
outros momentos…
O que não existe é uma forte presença de Música da actualidade e de novidades
musicais… porque, bem, para isso, existem as Rádios de Formato – as Rádios de
PlayList – a Rádio Formato de outras cadeias e de outras… opções na Rádio
privada… e depois, existe uma Rádio musical, especialmente musical, que é RÁDIO
3.
Então a RÁDIO 3 é eminentemente musical e quem quer seguir… a Música, vai à
RÁDIO 3.
E ainda tem a RÁDIO CLÁSSICA, que é uma Rádio exclusivamente de Música
culta.”
IB – Está a chegar aos últimos documentos o extenso ficheiro que o Provedor do Ouvinte
dedicou ao estudo das Escolhas Musicais da Antena 1.
O Provedor considerou a opinião crítica de Ouvintes, recebeu os dados fornecidos
(exclusivamente por escrito) pelo Director de Programas e solicitou pareceres a
Entendidos, Especialistas e Músicos, além de ter recebido testemunhos trazidos pelos
Provedores do Brasil e de Espanha, acerca do comportamento das suas Rádios
Públicas, relativamente à selecção musical.
VT – O dossier ocupou 6 Programas “Em Nome do Ouvinte” e proporcionou uma
reflexão fundamentada a todos os interessados.
JNM – Se é certo que todos podemos ter uma opinião própria acerca do que ouvimos na
Estação da nossa preferência, também é verdade que ouvir outras concepções. nos
ajuda a escolher sempre melhor.
Bem sabia também, que este assunto interessaria primordialmente aos Ouvintes da
Antena 1 e aparentemente menos, aos Ouvintes das outras Estações da Rádio do
Serviço Público.
Mas reflectir sobre aquilo que vamos ouvindo em qualquer delas constitui direito
inalienável de quem ouve e de quem paga o Serviço.
Este dossier, que encerrarei, por agora, no próximo Programa com as minhas reflexões,
terá constituído, pelo menos, a demonstração clara de como – ao serviço do Serviço
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Público - podemos e devemos questionar-nos acerca das dúvidas que se levantam
naturalmente no nosso trabalho, como também acerca das nossas próprias certezas.
E isto, este princípio, tanto vale para os Profissionais da Antena 1, como para os da
Antena 2, da Antena 3, ou da RDP Internacional, da RDP África, da RDP Açores e da
RDP Madeira.
Assim como também é aplicável a muitas aparentes dúvidas e certezas que ocorrem no
espírito dos Ouvintes de qualquer destas Estações.
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# 10 - 11.11.2006
ANTENA 1 – ESCOLHAS MUSICAIS VII
AS RECOMENDAÇÕES DO PROVEDOR DO OUVINTE.

Voz de Isabel Bernardo – Chega hoje ao fim o primeiro grande dossier publicamente
aberto pelo Provedor do Ouvinte acerca das ESCOLHAS MUSICAIS da principal Estação
do Serviço Público de Radiodifusão, em face de generalizadas críticas dos Ouvintes
que, a este respeito, nos chegam.
JNM – Ao longo dos derradeiros seis Programas dei a conhecer o essencial das
reclamações dos Ouvintes, divulguei a completa defesa escrita do Senhor Director de
Programas à minha Indagação, pedi os pareceres de Peritos e Músicos, ouvi o
testemunho de um Pensador e Professor Universitário e, por intermédio dos Provedores
das Rádios Públicas do Brasil e de Espanha, conhecemos as estratégias seguidas pelos
Profissionais dos Serviços Públicos naqueles países.
IB – Hoje o Provedor apresenta as suas próprias reflexões sobre a matéria.
IB – As mensagens que se relacionam com o tema das ESCOLHAS MUSICAIS
representam mais de 11% de todas as que o Provedor recebeu nos últimos 102 dias e
constituem mais do que um terço das que se referem expressamente à Programação da
Antena 1.
IB – A questão das escolhas musicais propostas pela principal Estação de Rádio do
Serviço Público nos espaços entre Programas, não é um assunto que possa ser
menorizado.
E os Ouvintes queixam-se quanto ao uso do sistema da PlayList; quanto a critérios
alegadamente redutores e excludentes que a Estação estará a utilizar no
estabelecimento dessa Lista de Difusão; quanto à reduzida quantidade de Música de
Autores portugueses; e quanto a uma invocada predominância de Música angloamericana.
O Provedor vai analisar primeiro o uso do dispositivo da Lista.
JNM – Até agora a Direcção de Programas da Antena 1 não dispunha de nenhum estudo
sobre as percentagens realmente ocupadas pelas diferentes naturezas de conteúdos da
sua Programação.
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Ou seja, não se conhece de modo seguro, qual é exactamente o grau de relevância
atingido pelo conjunto das Canções da PlayList da Estação, no contexto global da
Programação da Antena 1.
Na verdade, é completamente diferente programar 13 ou 14 Canções para um espaço
de uma hora e depois verificar que, dependendo dos tempos ocupados com Noticiário,
pequenos Programas e Continuidade (horas, trânsito, meteorologia, jogos de antena,
promoções e anúncios de discos, etc), apenas se emitem 6, 7 ou 8 das Canções
previstas.
Era pois importante avaliar qual é realmente, do ponto de vista do Programador, o
papel desempenhado pela Lista de Difusão, através da análise do peso percentual das
Canções, relativamente aos restantes conteúdos da Antena 1. E, para a completa
observação da matéria em causa, esta não é, seguramente, uma questão de somenos.
Também por isso solicitei recentemente ao Senhor Director de Programas que
procedesse a um cuidadoso levantamento destes tempos de emissão.
JNM – Uma coisa seria estarmos a falar de um tempo residual (com meia dúzia de
minutos por hora) no qual Canções dispersas constituem meros elementos de acerto
horário entre as nuvens de pequenas unidades de Programação; e outra coisa será olhar
para a Música como uma matéria de natureza intrinsecamente cultural, ocupando
possivelmente, pelo menos 40% do tempo de transmissão de uma Emissora Pública.
Julgo consensual que, para respeitar e servir o gosto dos Públicos, a escolha das
Canções que são apresentadas na Rádio Pública deva reflectir equilibradamente, todas
as tendências de gosto, todos os períodos, todas as paisagens, todas as intensidades e
perfumes, enfim, se possível todos os modelos musicais de que se compõe o vasto
mosaico virtual do imaginário dos Ouvintes, no que respeita à Música.
Pensam os Ouvintes que me escrevem que – além das Canções que entram na Lista - a
própria selecção de Autores e Intérpretes não possa ser negligenciada, neste processo,
como parecia defender no seu texto o Senhor Director de Programas.
A Música que uma Rádio passa – o exercício dos Autores e Cantores consagrados e
dos novos Intérpretes - define o espírito com que ou a Estação se entrega
universalmente, ou se preserva, em modelos próprios.
Pode reflectir como um espelho, todo o País que a ouve. Como pode permanecer alheia
às volições de quem a escuta.
É sobre isso que alguns Ouvintes da Rádio de Serviço Público questionam o seu
Provedor.
Acerca da matéria, pedi opinião a gente também muito qualificada.
JNM – A maioria dos Especialistas que ouvimos não recusa a utilização do dispositivo da
Play List como ferramenta adequada, reconhecendo nele as virtualidades da
racionalização de custos e da coerência que pode introduzir como elemento identitário
da Estação e da Audiência.
E sem qualquer dúvida, essa é também a minha opinião: a Lista de Difusão
previamente estabelecida é – no Séc. XXI– um modelo apropriado para ajudar a definir
a identidade musical de uma Estação de Rádio.
Mas, nas abalizadas opiniões que recolhi, houve quem defendesse também o
dispositivo complementar dos Programas de Autor, nos quais, segundo áreas de
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especialidade bem definidas, cabe ao Realizador assumir as suas próprias escolhas
musicais, com modelos de apresentação personalizados, contextualizando informação
adequada em torno da Música.
É verdade que Direcção de Programas da Antena 1 também está a usar este
procedimento.
Usá-lo-á porventura, de modo demasiadamente mitigado, na forma e nos conteúdos. E
talvez numa proporção reduzida, em relação à prevalência imperial da Lista de
Difusão, previamente determinada por um orgão central de decisão. Mas, sem conhecer
os dados quantitativos que estão a ser levantados nesta altura, não quero desenvolver
este raciocínio.
O que, sim, me cumpre acentuar é que, tanto nas reclamações dos Ouvintes, como na
apreciação dos Expertos, se detecta algum desconforto relativamente à linearidade,
digamos assim, com que a Música é tratada no sistema da Lista Difusão.
Fora dos raros e breves Programas nos quais determinados géneros musicais são
“autonomizados” e tratados com alguns cuidados, com o dispositivo da Play List é
muito raro encontrar, nas 24 horas de emissão da Antena 1, algum texto de
enquadramento acerca das condições de criação e de produção das Canções, que ajude
desvendar aos Ouvintes as novas tendências ou os velhos standards.
A uma canção de um estilo, sucede outra de género diferente, a que se justapõe outra,
de outra época e uma outra ainda que nada tem a ver com a anterior.
E uma Lista, é, afinal, não mais do que uma enfiada pouco coerente de Canções não
contextualizadas e muitas vezes contraditórias, até. Onde, por exemplo,
espantosamente se juntam For Me Formidable de Aznavour, com Para Sempre dos
Xutos, e Father & Son dos Boyzone…
Prevalece o sentido do mix, do mosaico… Perde-se a unidade e esvai-se, afinal, a
identidade pretendida.
JNM – Estes são alguns dos riscos do uso de uma Lista de Difusão, aos quais é sensato
contrapor a economia de escala, a economia de processos e a economia do custo por
minuto de emissão que o dispositivo assegura.
Não admira assim que possa ser interpretada como redutora a utilização que a Estação
Pública está a fazer da Música que apresenta, com o método dominante da Play List.
ManifEstação de Cultura viva, os Especialistas consideram que a Música deve ser
entendida numa Rádio nacional como um corpo maleável e expressivo que religa, mais
do que justapõe, as significativas manifEstações do presente aos perduráveis actos da
memória.
Um agregado construído sem complexos, correspondendo menos, aos sinais das modas
e, menos ainda, à imagem dos Músicos da moda.
Depois de ouvir esses testemunhos concluo ainda que a Música mais adequada para
uma Rádio nacional, será prioritariamente toda a Música desse país e não apenas
primordialmente, a sua Música mais recente ou, sequer apenas, a sua Música mais
tradicional.
JNM – A Música que uma Rádio Pública transmite constitui uma matéria heterogénea.
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Mas a sua essência plástica será de tal maneira forte e significativa que, se for
entendida no seu conjunto, só pode assumir a carga simbólica de “reflectir, como um
espelho, o País que a ouve”.
A verdade é que é possível (como em Espanha) realizar uma emissão de Rádio Publica
e generalista, dispensando-se o uso da Play List e não determinando sequer, quotas de
Música nacional ou estrangeira. Lá, os Ouvintes não se queixam.
Da mesma forma que, como no Brasil, se recorre ao dispositivo de uma Lista Musical
pré-estabelecida por 5 Especialistas, com a esmagadora e descomplexada utilização de
Música nacional. E também lá, os Ouvintes não reclamam, nem consideram a
exclusividade brasileira, como um posicionamento chauvinista da Rádio.
E para intervir quanto à questão (levantada pelo Ouvinte Álvaro José Ferreira) de
nomes alegadamente banidos, sinceramente, creio não haver qualquer pré-disposição
da Estação nesse sentido. E muito menos, desde que aqui comecei a tratar desta
matéria, “Em Nome do Ouvinte”…
O que haverá talvez, é uma certa ligeireza, no modo de escolher adequadamente o
material esteticamente relevante.
Critérios de arquitectura da Lista, ficou para mim claro que existem. Mas preencher as
diversas áreas consagradas na Grelha arquitectural da Lista de Difusão, é um
verdadeiro exercício de minúcia que exige muita sensatez, capacidade intelectual, vasta
preparação cultural, específica e genérica, além de um sentido estético muitíssimo
apurado.
Não será – seguramente – uma tarefa de um homem só, nem mesmo é – certamente um desafio simples para quatro excelentes Profissionais a meio tempo.
IB – A terceira e mais generalizada questão trazida pelos Ouvintes refere-se à alegada
rarefacção de Música Portuguesa nas emissões da Antena 1.
IB – Quanto a este assunto duas teses.
JNM – Podemos considerar que a Antena 1 deva apresentar Músicas de todas as origens,
ou (ligando-se com a quarta questão levantada por muitos Ouvintes, que reclamam do
excesso de Música anglófona), no limite, consideramos que a Antena 1 apenas deva
apresentar Música Portuguesa.
No primeiro contexto, que é a prática actual, com 60% da Música que a Estação
transmite, constituidos por “novidades, sucessos quentes e recentes ou memórias” de
Música “produzida por Músicos portugueses ou residentes em Portugal”, julgo que não
haverá razão de queixa.
O limite mínimo de 25% estabelecido na Lei está largamente ultrapassado e nenhuma
outra Estação de dimensão nacional – com dispositivos muito idênticos - dedica tanto
tempo aos Autores e Intérpretes portugueses.
IB – Mas vejamos o que se pode aduzir quanto à 2ª tese:
JNM - Ponto 1: A Antena 1 é apenas a primeira de diversas Estações nacionais do Serviço
Público de Rádio, com a missão de se dirigir às mais vastas camadas da população
portuguesa, nos seus diversos estratos culturais;
Ponto 2: As outras Estações de dimensão nacional, de natureza privada e comercial,
acentuam cada vez mais o carácter de “mix de géneros” praticado na Play List da
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Antena 1. Sobrepõem-se as estéticas propostas, confundem-se as estratégias, repartemse os Públicos indecisos e dificilmente se distingue o auditório da Rádio Pública;
Ponto 3: para além da Antena 2, a RDP dispõe ainda de uma terceira Estação – a
Antena 3 - com Programação destinada aos Públicos mais jovens e com grau de
literacia mais apetente para o consumo intensivo das Músicas modernas, dominadas
pelos padrões de expressão em língua inglesa;
Ponto 4: no plano musical, a Antena 1 tem historicamente promovido a divulgação de
paisagens musicais de diversas origens, também através de Produções específicas, nas
quais podem ser devidamente contextualizadas as expressões musicais estrangeiras,
com recurso aos chamados Programas de Autor destinados a Públicos dedicados.
A não ser por razões de natureza económica, nada obstaria a que se pudesse acentuar
na Estação Pública esta complementaridade em Programas fechados. No plano da
Continuidade de emissão, razões de coerência estética recomendá-lo-iam; e razões de
unidade conceptual justificá-lo-iam, ao nível das grandes unidades de Programação.
Ponto 5: Deste modo, poderia expandir-se a disponibilidade de entradas na Lista de
Difusão, senão para a Programação exclusiva de Música Portuguesa, pelo menos para a
Programação exclusiva de Música em Língua Portuguesa.
O caso brasileiro que foi aqui apresentado é absolutamente paradigmático: ao gostarem
de ouvir a sua formidável Música popular em exclusivo, os Ouvintes da Rádio
Nacional de Brasília não se consideram extremistas ou chauvinistas – celebram apenas
a vitalidade criativa dos seus Autores e dos seus Músicos, beneficiando dela na sua
Rádio Pública.
IB - Em conclusão:
JNM - Considero que, caso decidisse assumir a exclusividade da Música Portuguesa no
quadro da sua Play List – criando complementarmente, alguns sólidos formatos de
Autor dedicados a outras Músicas - a Antena 1 asseguraria, no campo musical, um
modelo original, eficaz e identitário, mais consensual junto dos seus Públicos e
completamente diferenciado no contexto das Estações nacionais de Rádio, como
Rádio portuguesa e sobretudo, como Rádio de Serviço Público.
IB – Até agora, com 102 dias de recepção aberta, o Provedor do Ouvinte acolheu 480
mensagens das quais quase 10% versam assuntos relacionados com a Antena 2 e 12%
focam temas de Informação e Jornalismo.
Apenas 3% das mensagens se referem à RDP Internacional.
IB – No próximo Programa “Em Nome do Ouvinte”, o Provedor aborda questões
relacionadas com a RDP Internacional, recebendo o seu Director, dr. Jorge Gonçalves.
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# 11 - 18.11.2006
RDP INTERNACIONAL
- O PROVEDOR RECEBE O DIR. JORGE GONÇALVES
Voz de Isabel Bernardo – O Contrato de concessão do Serviço Público de Radiodifusão,
celebrado entre o Estado e a RDP, consagra a existência de uma Rádio de expressão
internacional, vocacionada para a difusão da língua e cultura portuguesas.
Voz de Alberto Ramos – O Contrato define ainda que à RDP compete um papel relevante
no reforço da identidade nacional e da solidariedade entre os Portugueses, dentro e fora
do País.
IB – E estabelece também que a RDP se obriga a produzir emissões regulares em
português para as comunidades portuguesas no estrangeiro, destinadas a manter e a
estreitar a ligação afectiva e cultural daquelas comunidades a Portugal.
AR – Hoje o Provedor elegeu como matéria de análise “Em Nome do Ouvinte” o serviço
de uma Estação que os Ouvintes que vivem em Portugal e nas regiões Autónomas não
conhecem tão bem, mas que dispõe de um estatuto verdadeiramente estratégico – a
RDP Internacional.
IB – O Senhor dr. Jorge Gonçalves - hoje convidado no Programa - dirige a RDP
Internacional e a RDP África.
AR – Jorge Gonçalves, de 52 anos, é Licenciado em Direito, pósgraduado em Direito da
Comunicação, trabalhou como Jornalista em diversos órgãos de Imprensa e como
Editor na Rádio Renascença, tendo ingressado na RDP em 1980, onde desempenhou
elevados cargos até ter assumido em Março de 2005 as funções de Director das
Antenas Internacionais da RDP.
IB – No site RDP INTERNACIONAL do Portal www.rtp.pt, a definição do perfil da Estação
aponta a Internacional como o grande elo de ligação dos portugueses no Mundo e
igualmente como uma Rádio de referência à qual todos, em qualquer parte, podem
aceder, seja através de Onda Curta, de Satélite, do sistema DAB, do FM ou na Internet.
EXCERTO DO ENCONTRO DO PROVEDOR COM O DIR. JORGE GONÇALVES
JNM – Agradeço, Jorge Gonçalves, a sua presença. Proponho que “Em Nome do
Ouvinte” aproveitemos para dar a conhecer um pouco melhor, o universo da RDP
INTERNACIONAL aos Ouvintes.
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Como e com quem é feita a Internacional? Quer apresentar a actual estrutura em que
está organizada a Produção, o Jornalismo e a Gestão da RDP INTERNACIONAL?
Jorge Gonçalves – Muito obrigado. Tenho muito gosto nisso e também em participar
nesta emissão do Programa do Provedor. A RDP Internacional é uma estrutura
pequena, está subdividida na área da Informação e na área da Programação, chefiada
por um chefe de serviços. A Informação depende hierarquicamente da Direcção de
Informação…
JNM – … ou seja, do dr. João Barreiros.
JG – Exactamente. Tem um quadro de pessoal relativamente restrito – cerca de 17
pessoas do quadro mais dez colaboradores, sensivelmente – mas tem também outra
vantagem, que é uma vantagem estratégica desta empresa, vantagem sinérgica com
outras estruturas, nomeadamente centros regionais – por exemplo o de Coimbra, que
participa com bastante presença na nossa Antena…
JNM – Isto é: horas de emissão…
JG – Com horas de emissão. E também com a Antena 2, por exemplo, que nos produz um
programa recente, o Clássicos em Português, de música clássica portuguesa, dos
grandes autores portugueses. Portanto a estrutura é relativamente pequena, flexível e
pensamos nós que ajustada, apesar de tudo, às necessidades do mundo da Estação.
JNM – Mas naturalmente que tem também programas de produção própria, como é o
caso, por exemplo, da Trilogia do Fado, que é um programa que eu gosto de ouvir.
JG – Tem, tem imensos programas de produção própria, e fundamentalmente programas
vocacionados para a difusão da Língua e da Cultura portuguesas, para as matrizes
culturais essenciais do que é a nossa realidade.
IB – Em 1954 a Emissora Nacional levanta o Serviço de Ondas Curtas para a Ásia, em
língua inglesa, que constitui o mais antigo antepassado da RDP Internacional, pouco
antes de, por exemplo, procurar acompanhar com antenas dirigidas para os mares da
Gronelândia, as épicas campanhas da pesca do bacalhau.
AR – Os conteúdos informativos e de entretenimento são hoje completamente diferentes…
Música, Informação geral e das Comunidades, Desporto em Portugal (com grande
destaque para o Futebol), alguns Programas originais de índole cultural e também
Programas dos outros canais da RDP.
EXCERTO DO ENCONTRO DO PROVEDOR COM O DIR. JORGE GONÇALVES
JNM – De que maneira, Jorge Gonçalves, é que a RDP Internacional procura ajustar as
suas propostas às expectativas dos nossos compatriotas emigrantes?
Jorge Gonçalves – Bom, é sempre difícil perceber e entender aquilo que são as
expectativas e os interesses mais relevantes dos Ouvintes. Seja como for, nesse aspecto
a RDP Internacional é interessante porque tem um serviço de contacto que vai
permanentemente recebendo informações, cartas, emails, telefonemas. Só para dar
uma pequena ideia, no mês de Outubro tivemos 180 pessoas a comunicar com a RDP
Internacional, quer informando sobre condições de escuta ou sobre outras situações
de antena, mas também sugerindo, propondo deslocação de equipas aos seus países,
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querendo que também no Natal ou no 10 de Junho lá estejam em presença repórteres
da RDP Internacional…
JNM – E é frequente a RDP Internacional enviar os seus repórteres junto das
comunidades dos nossos emigrantes?
JG – Não é frequente. Não é frequente, mas apesar de tudo fazemo-lo sempre que
possível. Iremos, por exemplo, agora passar o Natal com as comunidades da Suíça e
de França…
JNM – Fazem-no a convite das comunidades de Ouvintes?
JG – Estimuladas por elas...
JNM – Mas posso então depreender que há falta de verba? Há sempre falta de verba, não
é? Mas há falta de verba concedida pela Estação, pela Empresa, no sentido de se
proceder a maiores e mais frequentes visitas aos nossos compatriotas emigrantes?
JG – Nós temos que fazer aqui um balanço, um equilíbrio entre os recursos financeiros e
os recursos humanos. Nós também não temos, verdade seja, uma capacidade
estrutural e organizativa que nos permita dedicarmo-nos muito ao exterior. Nós temos
de conviver com estes meios, com estes recursos humanos que temos, que não nos
permitem voar muito alto.
JNM – Tive oportunidade de ler uma vasta compilação de opiniões muito positivas que
nos últimos 10 meses foram enviadas para esse departamento de contacto da Direcção
da RDP Internacional: li cerca de 60 mensagens,… e não só de Ouvintes portugueses…
que vivem na Suiça, nos Estados Unidos, na Austrália, em França, no Brasil, na
Bélgica, na Alemanha, na Suécia ou no Canadá… mas também de muitos Ouvintes de
nacionalidades estrangeiras, que escrevem do Uruguay, dos Estados Unidos, de Itália,
Chile,… sei lá,… até da Rússia, do Japão e da China…
Acho curioso que Ouvintes Estrangeiros se interessem por ouvir emissões em Língua
Portuguesa, dr. Jorge Gonçalves…
JG – Nós temos uma enorme satisfação nisso. Porque para além de nós cumprirmos a
nossa obrigação de serviço público para com os nossos compatriotas, nós também
somos um instrumento decisivo para a promoção da Língua Portuguesa no
estrangeiro. Parte significativa desses ouvintes estrangeiros estão associados a
leitorados em universidades estrangeiras, são professores de Português em
universidades estrangeiras, e nós, alguns dos conteúdos que enviamos para essas
comunidades servem de suporte à sua performance académica.
No fundo, nós somos também um veículo de aprendizagem da Língua para
estrangeiros, e isso é muito importante. Só para dar um pequeno exemplo: das 180
mensagens que tivemos durante o mês de Outubro, só 113 é que são em Língua
Portuguesa. 50 são em Língua Inglesa, são cidadãos de outras nacionalidades que nos
escrevem. E 17 são em castelhano, dos nossos vizinhos e da América Latina.
Portanto, isto significa que a RDP Internacional, para além de se constituir como um
meio de comunicação, de informação e de divulgação da cultura e da Língua
portuguesas junto das comunidades emigrantes, é também um instrumento de
divulgação da Língua…
JNM – Aliás como estatutariamente lhe está determinado pela lei e até pelo Contrato de
Concessão que mantém com o Estado Português.
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AR – No entanto, o Provedor do Ouvinte também recebe reclamações de Ouvintes
portugueses residentes em países estrangeiros que, designadamente, se queixam de
ouvir Música em língua não Portuguesa nas emissões da RDP Internacional.
IB – Por exemplo:
AR – “Lamento imenso que, de algum tempo para cá um Programa… passe canções de
artistas portugueses, mas cantadas em Inglês, justificando que é música de Autores
portugueses!”
IB – Ou ainda, numa asserção mais radical:
AR – “ Não entendo porque será que a música que passa na RDP Internacional é de
mau gosto, além de antiga… Parece que nós (portugueses) que (E)migramos somos
todos analfabetos e gostamos de música sem qualquer qualidade…”
EXCERTO DO ENCONTRO DO PROVEDOR COM O DIR. JORGE GONÇALVES
JNM – É certo que o bom gosto é uma matéria sempre mal resolvida pelo Homem; e
sobretudo, como costuma dizer o Professor Paquete de Oliveira, está mal distribuída no
mundo dos Homens …
Mas realmente, neste caso… em que a Rádio é Portuguesa e Pública, e tem como uma
das suas missões essenciais a promoção da defesa e da difusão da língua portuguesa,
como é que o director Jorge Gonçalves justifica que a RDP Internacional não apresente
Música exclusivamente de Autores Portugueses e, mais do que isso, na nossa Língua
Portuguesa? Eu lembro que ainda um dia destes ouvi Nelson Ned antes de Jáfumega…
Jorge Gonçalves – É uma questão muito interessante e é uma questão que tem algum
fundamento. A RDP Internacional tem como missão, efectivamente, promover a
Língua Portuguesa, e nesse sentido proteger a indústria de produção musical
nacional, promover e proteger os Autores portugueses…
JNM – Mas então, porquê o Nelson Ned, por exemplo?
JG – Porque… É possível que, retalhando… Maioritariamente nós passamos música
portuguesa em português de Portugal. Haverá também alguma quota de música em
outras expressões do Português…
JNM – Sabe que, no Brasil, a Rádio Nacional de Brasília passa 98 por cento de música
brasileira. Os restantes, segundo ouvi da Provedora da Rádio brasileira, são dedicados
a música de expressão latino-americana ou de expressão portuguesa – mas a senhora
referia-se aos países africanos de expressão portuguesa. O que significa que a Música
portuguesa não passa na Rádio Nacional do Brasil. Porque é que nós havemos de
passar Música brasileira na Rádio Nacional portuguesa?
JG – É uma reflexão e é uma decisão a ponderar.

IB – O Jornalista Viriato Teles, do Gabinete do Provedor do Ouvinte, esteve
recentemente nos Estados Unidos, onde teve ocasião de colher a opinião de diversos
Ouvintes da RDP Internacional.
AR – Um deles – o Jornalista Nuno Guerreiro, a viver nos Estados Unidos há 11 anos e
agora residente em Newark, New Jersey –, avançou mesmo uma interessante sugestão:
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DEPOIMENTO NUNO GUERREIRO: Uma das coisas que os portugueses que vivem fora de
Portugal sentem é uma necessidade imensa, muito grande mesmo, de ligar à
portugalidade de vez em quando.
Obviamente, agora, as coisas são mais simples, através da Internet, através dos
canais de televisão por satélite, dos canais internacionais e pela rádio. Mas mesmo
assim há falta de ouvir essas histórias. Essas histórias, que nós ouvimos nos cafés,
numa aldeia qualquer de Trás-os-Montes, que não conseguimos encontrar aqui,
histórias que nos digam alguma coisa, que nos façam recordar de onde nós vimos e
que nos façam, de alguma forma , lembrar porque é que sentimos saudades daquele
pedaço de terra que deixámos há algum tempo.
EXCERTO DO ENCONTRO DO PROVEDOR COM O DIR. JORGE GONÇALVES
JNM – Parece interessante esta ideia dos “casos pessoais”, como fotografias de afecto
para aproximar realidades longínquas… O Jorge Gonçalves, na RDP
INTERNACIONAL, tem no ar algum programa que decorra de sugestão recebida de
Ouvintes?
Jorge Gonçalves – Temos. Um dos programas que se introduziu numa das últimas
alterações da grelha, foi exactamente um programa que surgiu de expectativas que nos
foram expressas por Ouvintes. É o Programa Longo Curso…
JNM – Ah, é um programa dos de maior êxito…
JG – Dos de maior sucesso que nós temos. E a nossa tendência é para o proteger ainda e
para o alargar ainda mais…
JNM – É um programa que fala de histórias de vida…
JG – É um programa que fala da vida das pessoas que andam a circular pelas estradas
da Europa, quer andam pelos mares de todo o mundo, que se sentem sós,
desacompanhados, desapagados daquilo que é o quotidiano das suas famílias, e
portanto é até uma forma de aproximação.

Alberto Ramos – Muitos outros temas ficam necessariamente por abordar neste primeiro
Programa que o Provedor entendeu dedicar às complexas temáticas da RDP
INTERNACIONAL.

JNM – A INTERNACIONAL é no âmbito da Rádio de Serviço Público, uma Estação com
características muito especiais: dirige-se a muitos Públicos, com expectativas diversas,
em muitos lugares do Mundo.
Dir-se-ia que a RDP Internacional é uma Rádio de Missão, na qual o peso de cada
palavra, o assunto de cada notícia, o som de cada Música podem representar, mais do
que os seus significados próprios, uma especial simbologia de religação e de afecto,
certamente muito diferente, daquela que as mesmas palavras, as mesmas notícias e as
mesmas músicas traduzem, em qualquer das outras Emissoras da Radiodifusão
Portuguesa.
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Sei que a maioria dos Profissionais da Internacional estão conscientes disso. Nos
últimos tempos tenho acompanhado cuidadosamente as suas emissões através do
Sistema DAB e apercebo-me de que a Estação procura manter, por exemplo, um
peculiar registo de proximidade com o vasto e heterogéneo universo dos seus Ouvintes.
Todavia, nalguns casos (nomeadamente na aplicação prática dos princípios da Estética
radiofónica, que me parece pouco investigada na RDP) o trabalho dos Profissionais
pode ainda ser estimulado, incrementado e enriquecido.
Mas “EM NOME DO OUVINTE”, tenho de agradecer a Jorge Gonçalves - Director da
RDP Internacional e da RDP África, a sua atitude de inequívoca e proactiva
colaboração com o Provedor do Ouvinte.
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# 12 - 25.11.2006
SINAL DE EXCELÊNCIA DO SERVIÇO PÚBLICO :
LUGAR AO SUL, DE RAFAEL CORREIA, NA ANTENA 1 E NA ANTENA 2
TROCA DE PROGRAMAS NA ANTENA 2
ERRO NO JORNAL DA ANTENA 3

EXCERTO 1 de LUGAR AO SUL
PASTOR: «- Curre, curre, qué…! Qué! E os cães correm lá onde a ouvem».
RAFAEL CORREIA: «- Se não correrem, ela está defendida, está garantida para ir à
caça!»
PASTOR: «- Pois, ela, se os cães nã responderem, ela já sabe que os cães estão
dormindo ou que nã há lá cães no rebanho. Mas o cão, estes aqui e os dos Moirascas
costumam, em ouvindo berrar a zorra correm logo lá ao berrar donde ela soou; e
elas ao depois vêem à roda do rebanho cá pelo lado de trás e gafulam os borregos. E
a pessoa está com a mania de a ouvir cantar lá pr’ aquele lado, pensando quela está
pr’ além! É o bicho mais inteligente que há – é a raposa!»
Voz de Alberto Ramos – O moural do gado observa, devagar, o longe.
Como sempre fez…
Tudo é sossego: ovelhas e cães e terra.
O pastor gosta assim da Natureza, a amanhecer, sem sobressalto. (Já lhe basta a
noite, em que a zorra espreita o rebanho e não o deixa dormir a sono solto…)
Mas ele que aprecia a Natureza plena! - O cantar do alcaravão e da perdiz e da
raposa. Ah, a inteligência da raposa!...
Então, imita-lhes as vozes, na perfeição.
[Rafael Correia]
EXCERTO 2 de LUGAR AO SUL:
RAFAEL CORREIA: «-Sr. João Lança, e essa história que acabou de contar não é
daquelas com cinquenta e tal anos? O senhor ouviu esta raposa a gritar – a
“cantar”, como o senhor diz – a outra noite?»
PASTOR: «-Pois, esta cantou aí n’outro dia, quando coiso, então, mas isto é a minha
prática de ter ouvisto há mais de cinquenta anos … a cantar …»
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RAFAEL CORREIA: «-Sim, começou há muitos anos, desde miudinho. Mas quer
dizer, hoje o senhor está com setenta …?»
PASTOR: «-74»
RAFAEL CORREIA: «-Esta vida continua, senhor?»
PASTOR: «- Continua a ouvir os bichos…»
RAFAEL CORREIA: «-Igual?»
PASTOR: «-… e gosto de ouvir os bichos, nã é porque le faça mal, mas pronto, a
minha natureza é que gosta dos animais.»
RAFAEL CORREIA: «- Aqueles pontinhos brancos são o seu gado?»
PASTOR: «- É-i, É-i.»
RAFAEL CORREIA: «- E estão ali bem? Em segurança? Não vai chegar um som de
“curre, curre” – como é que é?»
PASTOR: «-Nã!... Agora de dia não! Curre qué! Qué! Que a raposa de dia nã ataca.»
RAFAEL CORREIA: «-Deixe-me ir embora! Deixo-o aí com este som. Agora a
passarada que se ouve é além o seu pavão…»
PASTOR: «-É-i!»
RAFAEL CORREIA: «- Um galo, …»
PASTOR: «-Hum! Hum!»
RAFAEL CORREIA: «-…, as andorinhas ….»
PASTOR: «-Exactamente.»
RAFAEL CORREIA: «-… que chegaram – não chegaram um bocadinho antes do
tempo?»
PASTOR: «-Já, já! Ainda faz bastante frio. Faz aí uns quinze ou vinte dias que elas aí
estão.»
RAFAEL CORREIA: «-Então mostre-me lá o alcaravão, se faz favor, aquele azul que
lhe come as azeitonas…»
PASTOR: «-Come azeitonas, come caroços, come essas coisas que ele pode apanhar. E
minhocas! Vem aqui pr’á estrumeira.(Som de chamamento de pássaro) Quando eles
fazem có-có-có é quando eles se encontram satisfeitos, que estão a chamar os
outros.»
RAFAEL CORREIA: «-Ah, pois, estão aí dois tons, não é? Um assim mais comprido e
depois o có-có-có. Estão ali na sua estrumeira?»
PASTOR: «-Bom, isso é pássaro… Bem, se eu tivesse vagar ia-lhe mostrar ali onde há
um bando aqui na minha terra, aonde eles estão…»
RAFAEL CORREIA: «- Um bando? Um bando é pr’a voar! Se calhar a gente chegava
lá e já não estavam …»
PASTOR: «-Um bando! Moram ali cinquenta ou sessenta e vêem dormir ali. De dia, de
dia estão acomodados; aquilo é um pasto de trabalho toda a noite; há caruja e
cantam.»
RAFAEL CORREIA: «- Ah! É ave nocturna?»
PASTOR: «-É-i, sim senhor.»
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IB – Este é um som que faz parte do mágico património dos sons da Radiodifusão
Portuguesa. O som de uma simples conversa entre duas pessoas, conversas de que são
normalmente feitos alguns dos mais notáveis Programas transmitidos na Antena 1, na
Antena 2 e na RDP Internacional.
JNM – Os Ouvintes do Serviço Público habituaram-se há muito tempo a reconhecer o
estilo especial de Rafael Correia.
E de cada vez que surgem inovações na Programação, um grupo de fiés seguidores das
caminhadas e das paragens do “andarilho da Rádio” faz chegar sinais de inquietação
quanto ao destino do Programa, que – ao longo de 25 anos - em diversas ocasiões, já
foi alongado e reduzido na sua dimensão, já por várias vezes deslizou no horário de
transmissão…
IB - Agora Lugar Ao Sul dispõe de uma diversificada grelha de emissão: além de uma
hora semanal na Antena 1, aos Sábados às 9 da manhã - que é repetida no mesmo dia
na RDP Internacional às 16:07, este mesmo Programa é novamente apresentado na
Um, á meia-noite e 12 de Terça-feira.
AR - Uma segunda hora de emissão é também emitida na Antena 2, às 13:07 de Sábado
(ou seja, precisamente à mesma hora em que é estreado o Programa do Provedor do
Ouvinte na Antena 1), sendo repetida às 17.00 na RDP Internacional.
JNM – Ainda bem que assim é. Um Programa destes não pode terminar nunca e pelo
contrário, deve ser celebrado por quem o transmite e por quem o ouve. Uma Estação
que – no século XXI - disponha de um Profissional que apenas gosta de fazer a
Rádio “a pé” é certamente, uma Estação privilegiada, escreveu um Ouvinte.
E tem razão: “Lugar Ao Sul” é um dos mais evidentes Sinais de Excelência do
Serviço Público de Radiodifusão.
AR – Um homem, vestido simplesmente e hoje com um pequeno gravador digital no bolso
- um Homem da Rádio - sai da autoestrada. Toma vias secundárias, apanha estradões
municipais e, às vezes deixando o carro debaixo de uma árvore, aventura-se a pé pela
serra abaixo ou ao longo de um ribeiro. Por caminhos sem alcatrão nem sinais, sobre
lama e debaixo de chuva, ou ao sol abrasador dos alentejos e algarves, aos ventos do
Nordeste, ou à mansidão das Beiras.
IB – Hoje mais concentrado no Sul, em 25 anos o Mestre da Rádio a pé já andou por
esses montes e vales do país inteiro. Já meteu conversa nas ilhas dos Açores e da
Madeira e até já foi atrás de bordados à moda de Viana em terras do Magreb.
AR – Sabe sempre quem procura, este Homem do Gravador : procura gente simples,
isolada no seu mundo isolado. Um pastor. Uma bordadeira. Um salineiro…
IB – Nunca os viu antes. Nem os conhece. Mas alguém lhe terá dito que eram gente
especial. E, sempre alheio a dificuldades e lonjuras, sempre arisco a honrarias ou
protagonismos mediáticos, o Homem do Gravador avança persistentemente no seu
próprio caminho.
JNM – Mais nenhum Programa é como este, na Rádio em Portugal. É um Programa
único, em que há 25 anos ficamos presos ao Homem do Gravador a conversar com
pessoas que não conhece.
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EXCERTO 3 de LUGAR AO SUL:
BORDADEIRA: «- Um dia te visitou / Sem rodeios, sem enganos/ Amou os
alentejanos/ E foi aqui que ficou. / Depois de ter percorrido/ /Tanta beleza que existe/
Foi aqui que se prendeu/ Amou até que morreu/ E quem ama não desiste. / Escondeuse na terra fria/ Deste chão alentejano/ Sepultado muito a sós/ Mas permanece entre
nós/ O seu nome soberano. / Por isso no teu cantar/ Pêro guarda, sim, promete! /
Recordar com saudade/ Michel Giacometti.
RAFAEL CORREIA: «- Ali, houve uma altura em que nem tina a grade … Levaram
tempo! Isto pertence?...»
BORDADEIRA: «- Ao concelho de Ferreira do Alentejo.»
RAFAEL CORREIA: «- De Ferreira do Alentejo...»
BORDADEIRA: «- Distrito de Beja.»
RAFAEL CORREIA: «- Levaram tempo até pôr a grade1…»
BORDADEIRA: «- Sim!»
RAFAEL CORREIA: «- Andaram ali a terra e as flores um pouco perdidas, não é?»
BORDADEIRA: «- Pois, porque ainda pensaram em pôr campa, mas acho que ele
pediu que não queria campa, queria campa rasa; e depois mandaram pôr aquele
gradeamento de ferro, com ferro à volta, ferro trabalhado, e tem sempre muitas
flores, sempre se destaca das outras. Puxa a atenção e vê-se logo que está ali
qualquer pessoa de importante.»
RAFAEL CORREIA: «- De importante?»
BORDADEIRA: «- Porque se empenhou muito na nossa terra, na nossa tradição;
escolheu a nossa terra e para nós, foi uma honra – o nosso cantar alentejano… ele
gostava muito!»
RAFAEL CORREIA: «- Os próprios cantares alentejanos há aí por todo o Alentejo!»
BORDADEIRA: «- Sim, mas, acho que a nossa terra tem uma maneira de cantar
diferente. O Senhor Padre Alcobia que era quem dirigia o nosso grupo ultimamente
dizia que há vários cantos alentejanos, mas como aqui ninguém era capaz. Não
sei…»
RAFAEL CORREIA: «- Bem, e a senhora, é capaz de dar uma amostra?»
BORDADEIRA: «- Bom, eu canto à nossa maneira, e ele dizia que a nossa maneira de
cantar é diferente das outras. Não sei porquê.»
RAFAEL CORREIA: «- Dê-me lá uma amostrazinha, minha senhora! Se a senhora
agora pode deixar o ponto do … tapete …»
BORDADEIRA: «- Arraiolos!»
RAFAEL CORREIA: «- Onde é que ia, exactamente?»
BORDADEIRA: «- Aqui nesta barrinha.»
RAFAEL CORREIA: «- Mostre lá a agulha! Entalou-a aqui assim, à pressa, quando a
sua neta … foi abrir a porta … veio chamar.»
BORDADEIRA: «- Foi, foi.»
RAFAEL CORREIA: «- Estava ali um senhor … Sim senhor!... Pronto, deixe estar a
agulha, se faz favor! Quem é que lhe pediu a si, com as rosas desta maneira?»
BORDADEIRA: «- Foi uma senhora que escolheu este desenho e pediu mesmo assim.»
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RAFAEL CORREIA: «- Mas é um desenho tradicional?»
BORDADEIRA: «- Não! Este já é um bocadinho …. O tradicional, os desenhos mais
antigos …»
RAFAEL CORREIA: «- É este em que estamos em cima?»
BORDADEIRA: «- Sim, com bichos! São mais antigos. Este com flores já é um
desenho mais moderno. Embora o ponto seja o mesmo!»
RAFAEL CORREIA: «- Mas isto vem do século XVI, XVII… este jeito dos pássaros e
depois das flores… estas cores secas …»
BORDADEIRA: «- Secas, sim!!»
RAFAEL CORREIA: «- Este verde, assim …! Quanto é que vale, minha senhora, uma
beleza destas em que eu tenho os pés em cima?»
BORDADEIRA: «- Neste momento, cada metro quadrado vale quarenta contos.»
RAFAEL CORREIA: «- Pois, e isto tem mais de um metro quadrado?»
BORDADEIRA: «- Tem! Tem!»
RAFAEL CORREIA: «- Tem quatro?»
BORDADEIRA: «- Este deve ter aí uns seis.»
RAFAEL CORREIA: «- Seis?!»
BORDADEIRA: «- Três por dois.»
RAFAEL CORREIA: «- Estou em cima de duzentos e quarenta contos …»
BORDADEIRA: «- É verdade!»
RAFAEL CORREIA: «- … de lã trabalhada …»
BORDADEIRA: «- Trabalhada à mão!»
RAFAEL CORREIA: «-… por essas mãozinhas!! E é sempre aquela agulha?
BORDADEIRA: «- Às vezes é outra; se aquela se partir…»
RAFAEL CORREIA: «- É porque me parece pequenina; tinha ideia de que era uma
agulha um pouco maior, mas não!...»
BORDADEIRA: «- Não, não, esta é pequena.»
RAFAEL CORREIA: «- É porque é o ponto fino, não é?»
BORDADEIRA: «- Sim, sim!»
RAFAEL CORREIA: «- É o miudinho!...»
BORDADEIRA: «- Em sendo a agulha muito grossa, faz mau trabalhar.»
RAFAEL CORREIA: «- Mas, e as costas, Dª Inês?»
BORDADEIRA: «- Dói, dói um bocadinho!»
RAFAEL CORREIA: «- Mas, e os olhos?»
BORDADEIRA: «-E os olhos…! É verdade!»
RAFAEL CORREIA: «- E os braços?»
BORDADEIRA: «- Cansa muito!»
RAFAEL CORREIA: «- E os dedos?»
BORDADEIRA: «- Já há muitos anos que eu faço isto, e agora já vou sentindo as
costas.»
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RAFAEL CORREIA: «- E escute lá!, não lhe dói a garganta – a voz, como se diz – e o
coração para me dar uma amostrazinha do jeito de cantar daqui?
BORDADEIRA: «-Posso dar uma amostrazinha; vamos ver como é que a garganta
está: Ao passar da ribeirinha/ pus o pé molhei a meia …»
JNM – Rafael Correia tem a arte de ouvir porque sabe falar com quem fala.
Ajusta-se a cada registo. Compreende cada silêncio. Respeita cada diferença.
E sobretudo, ajuda-nos a imaginar onde estamos, com quem estamos e como estamos
ali,… em cada um daqueles cenários de Rádio, feitos de sons da natureza ou da
família,… em qualquer conversa nas quais nos transporta – com a fartura de simples
advérbios de tempo, de lugar, de modo e de quantidade (tão significativos como os
silêncios), como se todos os que o ouvem à conversa, estivessem também a ver aquele
filme de Rádio…
EXCERTO 4 de LUGAR AO SUL:
RAFAEL CORREIA: «- Desculpe lá, tem o pé enterrado no sal!»
SALINEIRO: «- Não…, não faz mal…! Não se apoquente com isso qu’ele não
apodrece!»
RAFAEL CORREIA: «- Bom, apodrecer, de facto, não, que o sal preserva.»
SALINEIRO: «- Ah, bom!»
RAFAEL CORREIA: «- E vou-me embora, vou-me embora com duas impressões: uma
é a de que o senhor é um autêntico museu do sal …»
SALINEIRO: «- Não, não sou nada museu …»
RAFAEL CORREIA: «- Sim, eu sei o que estou a dizer.»
SALINEIRO: «- Ah, bom!»
RAFAEL CORREIA: «- … e outra é que o senhor já comeu flamingo frito, ou de
caldeirada, ou de não sei quê, no tempo em que a reserva se deixava assim, para um
e outro fazer o que calhasse.»
SALINEIRO: «- Chegue-se mais pr’a lá!»
RAFAEL CORREIA: «- Chego-me mais pr’aqui… Vou-me embora! Sabe porque é que
me vou embora? Não aguento mais.»
SALINEIRO: «- Nã aguenta?»
RAFAEL CORREIA: «- ficava aqui de boa conversa, mas o senhor tinha de ter um
toldo e umas bebidas frescas …»
SALINEIRO: «- Depois eu não fazia o sal! Se arranjo um toldo pr’a tapar a salina,
não apanha sol, não faz sal! Pr’a qu’é qu’eu quero o toldo?! (risos)
RAFAEL CORREIA: «- Dava-me jeito, senhor, à sombra, que ao sol já não posso
mais.»
SALINEIRO: «- Ah, você não pode mais!? Já não pode mais!...»
RAFAEL CORREIA: «- As coisas estão mal feitas.»
SALINEIRO: «- … e eu que estou trabalhando tenho que poder!... (risos). E esta, ein?!
Isto quando chega às vezes duas, três da tarde não se pode andar aqui por uma …»
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RAFAEL CORREIA: «-Não ande, senhor!»
SALINEIRO: «- … descalço.»
RAFAEL CORREIA: «- Não ande, senhor!»
SALINEIRO: «- Tá a ouvir? Queima os pés!»
RAFAEL CORREIA: «-Ponha-se à sombra, com os pés dentro …»
SALINEIRO: «- Às vezes às quatro ou cinco horas começo a trabalhar porque não
posso andar por causa de que queima os pés. Olhe que estou a falar a sério, não
pense que estou brincando!»
RAFAEL CORREIA: «- Esta conversa não era a brincar?»
SALINEIRO: «-Não, não, é a sério!»
RAFAEL CORREIA: «- Adeus, muito obrigado! Agora lá tenho que fazer outra vez um
serviço de equilibrista de circo por uma destas pranchas…»
SALINEIRO: «- Passa além, passa além, per’o outro…»
RAFAEL CORREIA: «- Não, esta prancha! Não é por aqui que o senhor passa?»
SALINEIRO: «- Eu passo por aí, mas ‘stá ali os sapatos, as chinelas e tá ali o coiso da
água.»
RAFAEL CORREIA: «- Então em que é que o senhor é mais do que eu? O senhor é
mais do que eu pr’a passar aqui?»
SALINEIRO: «- Eu não sou nada mais, eu sou menos!»
RAFAEL CORREIA: «- Lá vou eu pela sua prancha antes que o senhor se lembre
pr’aí de me convidar… Não é para uma sardinhada… (risos). Embora! Embora! Que
não aguento mais! Bom dia! Bom dia e obrigado, amigo!
JNM - Se ele quisesse, se ele deixasse, a sua vida dava um filme. Mas hoje não é ainda o
momento de contar a sua incrível história. Quero apenas reflectir como Provedor, a
intensa admiração que os Ouvintes sentem por este devotado Homem da Rádio e,
sobretudo pelos exemplos que resultam dessa sua devoção.
Repito por isso, o que já disse: “Lugar Ao Sul” de Rafael Correia é um Sinal de
Excelência do Serviço Público de Radiodifusão.

IB – Esta semana, Quinta-feira passada, na Programação do Dia que constava da página
de Abertura do sítio da Antena 2, no Portal da RTP, aparecia programado às 14
horas, o Programa REVOLUÇÃO CHOSTAKOVITCH de Luís Ribeiro, enquanto que em
antena se escutava OUVIDO DE MAXWELL de António Almeida… que o sítio
anunciava – como habitualmente – para as 00:07 de Sexta-feira.
AR – No final da inusitada transmissão do OUVIDO DE MAXWELL, o Locutor anunciou que
se tinha verificado um erro de Programação, pelo qual apresentou desculpas, em
primeiro lugar aos Ouvintes, e depois aos Autores dos dois Programas.
IB – E informou que – em natural contrapartida – nessa noite, o Programa de Luís
Ribeiro seria excepcionalmente apresentado no horário habitual do OUVIDO DE
MAXWELL.
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JNM – Este procedimento da Antena 2 foi correcto. Tomara que fosse sempre assim. Os
Ouvintes sabem compreender (e disso tenho diversos testemunhos) que um desacerto
involuntário pode acontecer, desde que seja frontalmente assumido.

JNM – Não foi por exemplo o que aconteceu no Noticiário das 10 da manhã na Antena
3, num dia em que viria a ter lugar em Lisboa, uma manifEstação da CGTP. Foi em 12
de Outubro passado.
De acordo com uma queixa que recebi de um Ouvinte de Viana do Castelo, que quis
preservar a sua identidade, o Jornalista do referido serviço, disse a certa altura, o
seguinte:
EXCERTO 1 de NOTICIÁRIO ANTENA 3, 10:00h de 12.Out.2008:
Jornalista RDP - Quinta-feira, com a jornada nacional de luta da CGTP. À tarde, desfile
de protesto que deve juntar milhares nas ruas da capital. As palavras de ordem são
estas:…
IB – Ora, o que neste momento deveria ter entrado no ar, era este fonograma:
EXCERTO 2 de NOTICIÁRIO:
Som de Reportagem - “Queremos mais emprego digno, emprego público dignificado (e
privado também), mas a verdade é que o Estado não tem dado o exemplo, e portanto
não tem autoridade também, ou perde a autoridade quando não dá o exemplo. Foram
150 mil postos de trabalho que foram prometidos aos portugueses; onde estão eles? E
o combate àquilo que se chama trabalho clandestino e trabalho ilegal?”
AR – Segundo o Ouvinte, em vez deste som – que, caso existisse, o Provedor solicitara
que lhe fosse entregue pela Direcção de Informação - foi então transmitido o excerto de
uma reportagem com jovens universitários pré-alcoolizados preparando-se para uma
festa qualquer esta noite e gritando umas coisas.
IB – Na crítica enviada, Ouvinte classificava o acidente como um gesto de tremendo mau
gosto, manifestando o desejo de que, apesar de tudo, [o Jornalista] não tivesse o azar
de perder o emprego e ficar na situação de muitos que certamente estariam nessa
manifestação.
AR – O Provedor entendeu proceder a uma Indagação formal junto da Direcção de
Informação e do Jornalista, a quem remeteu a Crítica do Ouvinte.
IB – O Jornalista respondeu por escrito e reconhecendo o erro, garante que o seu currículo
de 10 anos na profissão, nunca lhe permitiria uma conduta de evidente mau gosto.
AR – Reconhece ainda que não tinha organizado devidamente o Alinhamento dos sons de
que necessitaria para o Noticiário e confirma que na emissão, tendo assinalado o erro,
não procedeu a nenhum pedido de desculpas pelo sucedido.
EXCERTO 3 de NOTICIÁRIO:
VOZES: «- Nós adoramos isto! Esta é a melhor festa do ano! (cantando) Cantaremos
para vós, gente deste Portugal»
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Jornalista: Como é bom de ver, estas não são as palavras de ordem da CGTP para o
desfile de logo à tarde; eram, si, os sons da mega festa da recepção ao caloiro, ontem
no Parque das Nações. Agora, Catarina Limão aos comandos. Até amanhã!”
AR – O Jornalista aduz também que, naquela régie de Emissão, com o Animador
concentrado noutras tarefas oportunas, ele próprio não tinha acesso aos comandos. Se
tivesse, talvez pudesse ter solucionado o erro numa reacção imediata.
JNM – Erros como estes podem acontecer. E desta vez, infelizmente, aconteceram erros
sucessivos.
Erro de programação no Alinhamento das peças, porventura apressadamente verificado
antes do “ar”.
Erro de operação – na demora de reacção, já que a peça trocada se manteve no ar
durante 42 longos segundos.
E erro de procedimento – quando erra (designadamente numa matéria desta natureza),
o Jornalista deve pedir desculpa aos seus Ouvintes.
Mas a atitude posterior do Jornalista perante a minha Indagação é inequívoca. Com
humildade, o Jornalista vem reconhecer tudo o que aconteceu e reconhece que deveria
ter sido claro no pedido de desculpa.
O próprio Director de Informação da RDP acrescentou que foi entretanto solicitada à
Direcção Técnica uma intervenção que permita aos jornalistas da Antena 2 e da
Antena 3 poderem dispor do acesso aos Alinhamentos e cortar sons que estejam, por
lapso, no ar, uma vez que até àquela altura dependiam quase totalmente da intervenção
de terceiros, em todas as operações que impliquem troca ou suspensão de sons.
Em conclusão, agradeço o reparo do Ouvinte da Antena 3 em Viana do Castelo, o qual
creio que terá sido proveitoso, pela pedagogia e pelas consequências que suscitou.
Agradeço também a intercessão do Director de Informação, assim como espero que
tenha tido devido seguimento o seu pedido de intervenção junto da Direcção Técnica.
Mas considero que os erros do Jornalista foram involuntários e que, nestas
circunstâncias, a sua atitude merece ser relevada pelo Ouvinte.
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# 13 - 02.12.2006
O FLUXO DAS MENSAGENS DE OUVINTES
QUESTÕES DE OUVINTES SOBRE A ANTENA 3
RESPOSTAS DO DIRECTOR JOSÉ MARIÑO
REFLEXÃO DO PROVEDOR

Voz de Alberto Ramos – O Provedor considera que está a terminar um primeiro ciclo de
recepção de mensagens dos Ouvintes acerca do que vão ouvindo nas Estações do
Serviço Público de Rádio.
JNM – Nestes primeiros 120 dias chegaram ao Gabinete cerca de 520 mensagens,
podendo concluir-se que o ritmo de contactos está a decrescer ligeiramente, com a
estabilização do processo.
AR – Com efeito, enquanto durante o primeiro mês - de Agosto, recebíamos 126 envios,
os quais chegariam a 181 em Setembro, no terceiro mês (de Outubro), o número de
mensagens desceria para 120 e em Novembro (ainda inconcluído) para pouco menos
de 100.
Voz de Isabel Bernardo – Enquanto em final de Setembro a média diária de reclamações
era de 4,8, agora permanecemos na faixa das 4,3 mensagens diárias.
JNM - Estas indicações justificam que eu venha estimular novamente o seu contacto
comigo, enquanto Provedor do Ouvinte.
A crítica, a reclamação, a queixa constituem elementares direitos do Ouvinte de Rádio
e, designadamente, do Ouvinte das Estações do Serviço Público de Rádio.
O Ouvinte, que paga directamente este Serviço, não deve considerar-se a si mesmo,
como um mero destinatário (passivo e estático) da Rádio que ouve. Mais do que
escutá-la simplesmente, tem o direito de exigir da Rádio Pública uma insofismável
prEstação de contínua qualidade.
Por isso o direito do Ouvinte se confunde aqui com um dever de cidadania que permite
e obriga à sua participação constante no processo da Rádio.
Assegurando para si um posicionamento de integral independência relativamente à
estrutura da RDP, ao próprio Provedor cabe proceder à reflexão proactiva acerca das
insuficiências ou erros que ele mesmo detecte no Serviço Público de Rádio.
Mas considero preferível ter sempre como ponto de partida para o desempenho da
minha função, questões levantadas pelos Ouvintes. E é isso que tenho mantido como
Relatório Final de Actividade

142

modelo de trabalho: mesmo que nem sempre concorde com opções propostas pelos
Ouvintes, constitui meu compromisso defendê-las, como se fossem as minhas próprias
ideias.
Mas devo também colher a justificação ou a defesa dos visados: a Lei a isso obriga e
também só assim me sinto em condições para poder ajuizar melhor, ou para poder
contribuir com eficácia, para o esclarecimento de problemas ou de procedimentos
questionados.
E (que me seja perdoada a jactância…) também me pode dar o ensejo de exercer – de
modo independente e responsável - uma pedagogia que contribua para desvendar ao
Ouvinte os modelos – nem sempre claros, nem sempre óbvios – com os quais se
constroem as emissões de Rádio.

AR – Tal como procedera relativamente à RDP Internacional, o Provedor decidiu reunir
compilações das mensagens de natureza factual mais relevantes, relacionadas com cada
emissora e endereçá-las aos responsáveis pela gestão directa das Estações Antena 3,
Antena 2 e Antena 1.
JNM – No Programa de hoje, ouviremos as informações e comentários prestados pelo
Senhor José Mariño que, na estrutura da RDP, desempenha as funções de DirectorAdjunto do Director de Programas para a Antena 3.
AR – Nas próximas duas semanas o Provedor espera dispor dos testemunhos dos
Directores-Adjuntos das Antenas 2 e 1, dedicados aos respectivos Canais, antes de
ouvir as reflexões do responsável máximo pelas 3 Estações no primeiro Programa “Em
Nome do Ouvinte” a transmitir depois do interregno de Natal e Ano Novo, já em 2007.
IB – José Mariño tem 43 anos e iniciou-se em 1984 na Radio Kit.
Depois de ter participado da fundação do Correio da Manhã Rádio, passou
sucessivamente pela Energia e – já aqui na RDP pela primeira vez – ajudou a criar a
ANTENA 3 de Jaime Fernandes, antes de coordenar a Cotonete on-line e de ter
conhecido os microfones da Mix FM, da Comercial (com Sílvia Alberto) e da Best
Rock FM.
Os espectadores de Televisão reconhecem-lhe a voz como Locutor de Auto-Promoções
na RTP, na SIC e na SIC Notícias e a face através de Programas – primeiro na RTP e
depois na SIC Radical.
José Mariño, que escreveu sobre música em diversas publicações regulares da
Imprensa, ainda empresta a voz a muitas campanhas publicitárias apresentadas no
espaço audiovisual português.
AR – Dispondo deste extenso currículo - é Director-Adjunto da ANTENA 3 desde
Fevereiro de 2006, no regresso a uma casa que já conhecia bem. .
JNM – O primeiro grupo de questões colocadas pelos Ouvintes, que remeti ao DirectorAdjunto da ANTENA 3, alarga-se em torno do Programa Manhãs da 3. Comparação
com anteriores formatos, estilos de apresentação, figuras de antena, comentadores e
géneros musicais são temas recorrentes nas críticas dos Ouvintes às Manhãs da 3.
AR – Responde José Mariño.
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RESPOSTA DE JOSÉ MARIÑO: - A Antena 3 é uma rádio que serve os mais variados
públicos e que, como tal, não pode, não consegue agradar a todos em simultâneo, mas
tenta, tenta a todos os níveis chegar ao maior leque de gostos, claro dentro dos
escalões etários que constituem o alvo da estação.
Tratando-se de uma rádio jovem, é normal que o arrojo seja também um dos seus
predicados, mas atenção, sempre com a consciência atenta e tranquila e a certeza de
que se, por vezes, pisamos o risco, noutras estamos a tentar evitar que os outros o
façam.
Pois bem, o à - vontade dos profissionais e o à-vontade da forma como conduzem o
programa da manhã, não me parece que numa situação como aquela que é relatada,
pudesse levar à invenção de desculpas esfarrapadas e aflições de maior . Acredito
mais na possibilidade de potenciar uma situação criada, por exemplo, por uma falha
técnica e que tenha sido mal conseguida. Neste caso, foi pior a emenda que o soneto,
provavelmente.
Pois é, as alterações de programação nunca conseguem agradar a todos, era bom que
assim fosse, mas de qualquer das formas, é bom dizer que, da mesma forma como
chegou esta mensagem, outras chegaram e em sentido contrário, de regozijo,
mensagens essas que foram recebidas aqui na Antena 3, mensagens que demonstraram
e demonstram o contentamento pelas mudanças de horário ou de horários, que foram
feitos recentemente no programa da manhã da Antena 3.
JNM – O segundo conjunto de mensagens refere-se à política musical da Estação.
IB – Questões como a emblemática opção da Quinta dos Portugueses, das escolhas e do
regime de iteratividade da playlist da Antena 3, ou até uma crítica – com espírito quase
censório - quanto ao relato intimista do consumo do ópio que passou (e passa na
Rádio), sob a forma de uma Canção… são temas propostos à reflexão do responsável
José Mariño.
RESPOSTA DE JOSÉ MARIÑO: - A referida canção pertence ao projecto World Song e as
palavras citadas foram escritas por Fernando pessoa, notável poeta, que este grupo de
músicos resolveu musicar no seu último trabalho. Na Antena 3, acreditamos que em
vez de esconder, devemos informar, abordar, tocar, mostrar, fornecer dados que
permitam consciencializar. (Música) A Quinta dos Portugueses continua a ser
avaliada a todo o momento, porque essa dúvida também nos preocupa, também nos
assalta, mas até agora e, acredite que já foram feitos os mais variados, os mais
diversos balanços, continuamos com a certeza de que o saldo é positivo. De qualquer
das maneiras, estamos atentos e deixo aqui já uma porta aberta, parte do conceito da
Quinta dos Portugueses será renovado durante 2007. (Música). Na Antena 3, como
em tantas rádios nacionais, aliás, na maior parte delas, a playlist reflecte a
personalidade da estação, ou molda mesmo a personalidade da estação. Quem trata
da playlist, quem a faz, tem em mente a emissão propriamente dita, e também a Missão
que a rádio desempenha perante o seu auditório. Essa é a forma como trabalhamos
aqui na Antena 3. Daí que certos músicos e certas músicas, inclino-me mais até para
os músicos do que os artistas, que estejam mais próximos do perfil da Antena 3, sejam
mais tocados, tenham maior exposição, não por serem mais isto ou mais aquilo, mas
porque sem dúvida alguma servem melhor os objectivos da Rádio e aqui não há
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preconceitos nem ideias feitas como convém. (Música). Na Antena 3, e ao contrário de
tantas outras rádios que pretendem atingir os mesmos escalões etários, a repetição de
músicas é bastante mais suave, bastante mesmo, três ou quatro horas é o período
mínimo de descanso para uma curta selecção de músicas, de canções, de temas que
semanalmente têm direito a essa exposição. Se a exaustiva repetição foi detectada,
isso só pode ter ficado a dever-se a erro humano, pois não é essa a vontade e, muito
menos, a regra aqui na Antena 3.
IB – No Programa de hoje o Provedor do Ouvinte está a dar a palavra ao DirectorAdjunto da ANTENA 3 para respostas a questões que foram colocadas por Ouvintes,
relacionadas com o dia-a-dia da sua Estação.
AR – Outro vasto conjunto de contactos refere-se a assuntos diversos e censura
determinadas atitudes assumidas por Profissionais ou ilustres Colaboradores da
Radiodifusão Portuguesa, nas emissões da jovem Estação.
IB – Ouvintes referem, por exemplo, muito desagrado relativamente ao posicionamento do
Senhor Jorge Botas em antena. Mas – num cenário de Comunicação em que o conflito
desempenha um papel absolutamente decisivo para assegurar o sucesso da produção –
o Director-Adjunto José Mariño apresenta uma justificação que faz sentido.
RESPOSTA DE JOSÉ MARIÑO: - Na Rádio, como em tantos outros aspectos da nossa vida,
o que parece não é. Mas, pensamos na rádio, esta é sem dúvida uma das magias deste
meio magnifico, tão bem utilizada por Orson Welles, quando transformou a Guerra
dos Mundos numa invasão real e conseguiu iludir quem o ouvia ou, pelo menos, parte
desses ouvintes.
O profissional Jorge Botas, que posso garantir, gosta mesmo do que faz, ou não se
levantaria às cinco da manhã, todos os dias, há já uns bons anos, desempenha e muito
bem o papel de mal disposto de serviço. Apenas isso. Mas tal como todos nós, não é
perfeito e também tem os seus dias, se é que consigo fazer-me entender.
AR – Um Ouvinte queixa-se, por exemplo, de que Profissionais da Antena 3 não
respondem aos e-mails que lhes são enviados.
RESPOSTA DE JOSÉ MARIÑO: - Tomei conhecimento do referido e-mail e de imediato foi
perguntado ao responsável pela área do cinema, e pelo passatempo em questão o que
teria sucedido. A resposta, posso garantir, foi enviada pelo mesmo meio para o
referido ouvinte e essa mesma resposta não deixava dúvidas quanto aos critérios
adoptados. Caso este e-mail não tenha chegado ao destinatário, teremos todo o prazer
em voltar a enviá-lo para esclarecer todas as dúvidas.
IB – Outro Ouvinte insurge-se com razão contra a utilização indevida dos endereços dos
cidadãos que alguém da Antena 3 terá usado para indiscriminadamente espalhar lixo
publicitário através do correio electrónico.
RESPOSTA DE JOSÉ MARIÑO: - Foi com pena que recebemos esta mensagem aqui na
Antena 3. Trata-se de uma situação anómala que já está a ser investigada, mas antes
de mais, gostava desde já de apresentar em nome da Antena 3, um pedido de desculpas
ao receptor deste e-mail. Não podemos deixar que, casos como este se repitam e é
nesse sentido que estamos a trabalhar e que continuaremos a trabalhar no futuro.
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AR – Um Ouvinte atento e constante reclama sobre uma espécie de incompatibilidade
entre a Programação musical e os sinais horários da Três… E outro queixa-se das
quebras informáticas que, por vezes, afectam a emissão normal da Estação.
RESPOSTA DE JOSÉ MARIÑO: - As máquinas também erram e não há nenhum sistema
informático, pelo menos que eu conheça, que seja cem por cento infalível, mas estamos
atento ao que se passa, pois sabemos melhor do que ninguém as situações
desagradáveis em que por vezes somos colocados em Antena, quando as máquinas
falham. Quanto a músicas para encher, não, essa não é definitivamente a politica da
Antena 3, posso explicar até como não temos nenhum sinal horário rígido, deixamos
habitualmente que a música que está a tocar, cruze a hora certa sem a cortarmos. Não
quer dizer que não possam existir, ou não tenham existido outras abordagens menos
felizes, mas errar é humano e a intenção não é seguramente encher. Disso toda a gente
pode estar certa e segura. Não se toda música na Antena 3 para encher.
IB – Ouvintes da ANTENA 3 revelam também preocupações estéticas.
AR – Sr. Provedor eu gosto imenso da Prova Oral - por isso é que venho fazer uma
crítica ao Programa (…) Há nele uma irritante música de fundo, que não tem nada
a ver…
RESPOSTA DE JOSÉ MARIÑO: - Neste caso, o reparo já foi feito ao Fernando Alvim, que é
o responsável pelo programa Prova oral, mas eu também posso garantir que, como
Ouvinte que também sou da Prova oral, nunca esta trilha, esta música que se ouve em
fundo, alguma vez me incomodou. Não me parece que seja pertinente este reparo, mas
nunca é de mais que se faça essa análise e, por isso, o conteúdo desta mensagem já
foi transmitido ao Fernando Alvim.
JNM – Congratulo-me sinceramente com a serena atitude manifestada pelo DirectorAdjunto da Antena 3 ao longo deste Programa, reconhecendo – sempre que era caso
disso, as insuficiências e os erros apontados pelos Ouvintes.
Por excelentes Profissionais que sejamos, por bem equipada e organizada que esteja
agora a Estação em que trabalhamos, não somos infalíveis.
Nenhum de nós dispõe da verdade absoluta, especialmente quando nos conferimos
com um universo de milhares e milhares de pessoas.
Além disso, trabalhar na Rádio de Serviço Público constitui uma responsabilidade de
natureza muito diferente do que servir apenas os elevados interesses dos accionistas de
uma qualquer Rádio privada.
E sobretudo, no contexto da verdadeira guerra entre as Rádios, em que está a valer toda
a espécie de golpes baixos para conquistar audiências, devemos dar-nos por felizes ao
encontrar quem escolha ouvir-nos… e, portanto, quem adquira assim o direito de nos
questionar … e de criticar o trabalho que fazemos.
IB – Na próxima semana ouça “Em Nome do Ouvinte” os depoimentos do responsável
pela Antena 2.
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# 14 - 09.12.2006
QUESTÕES DE OUVINTES SOBRE A ANTENA 2
RESPOSTAS DO DIRECTOR JOÃO ALMEIDA

(I / III)

REFLEXÕES DO PROVEDOR

Voz de Alberto Ramos – O Provedor está a recolher as respostas dos responsáveis pela
gestão directa das Estações , perante compilações das mensagens de natureza factual
mais relevantes, relacionadas com cada emissora.
Voz de Isabel Bernardo – Nos Programas anteriores, foram escutadas as informações
prestadas aos Ouvintes pelos Senhores Director da RDP Internacional e Directoradjunto da Antena 3.
AR – No Programa de hoje, apresentamos os comentários aduzidos em gravação pelo
Senhor João Almeida que, na estrutura da RDP, desempenha as funções de Directoradjunto do Director de Programas para a Antena 2.
IB – Aliás, devido à extensão deste depoimento, em face das muitas questões que lhe
foram colocadas, os dois próximos Programas serão ainda preenchidos com as
respostas de João Almeida aos Ouvintes da Dois.
AR – Assim sendo, e uma vez que a série “Em Nome do Ouvinte” será interrompida nas
vésperas de Natal e de Fim de Ano, os testemunhos do Sub-director da Antena 1,
constituirão matéria a partir do segundo Programa emitido em 2007.
IB – João Almeida tem 43 anos e é Jornalista.
AR – Estudou Música na Academia dos Amadores de Música, na Escola de Guitarra
Duarte Costa e na Escola de Jazz do Hot Clube de Portugal, tendo frequentado o Curso
de Jornalismo Radiofónico da TSF (coordenado por Adelino Gomes) e a Faculdade de
Psicologia da Universidade de Lisboa.
IB – Como Jornalista, João Almeida começou por trabalhar na TSF entre 1989 e 2000,
onde editou diversos Espaços informativos e Programas e Eventos de natureza cultural
e, como Repórter, transmitiu, por exemplo, desde a Áustria, dos Estados Unidos, do
Canadá Ártico e de Cabo Verde, da Alemanha, Roménia, Israel, Jordânia, Egipto,
Palestina e Ruanda.
AR – Em 1990, recebe uma Menção honrosa no Prémio Gazeta com um trabalho sobre a
Revolução Romena e no ano seguinte vence o mesmo Prémio com uma reportagem
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radiofónica sobre a Guerra do Golfo. Em 1992 conquista ainda o Prémio de Rádio do
Clube de Imprensa, com uma reportagem sobre o conflito em Israel.
IB – Entre 2000 e 2004 integra a Editoria de Sociedade e Cultura, da SIC e SIC-Notícias,
tendo, por exemplo, coberto realizações em França, Grã-Bretanha e Espanha.
AR – Em 2004 João Almeida inicia a sua colaboração regular na RDP, vindo a ser
nomeado Director-adjunto da Antena 3 em Maio de 2005.
IB – Volvidos 115 dias sobre a abertura de canais de contacto entre os Ouvintes e o
Provedor, cerca de 10% das mensagens versavam temas relacionados com a Antena 2
e até à presente 14ª emissão do Programa “Em Nome do Ouvinte”, o Provedor apenas
entendeu diligenciar uma única Indagação acerca de matérias relacionadas com
conteúdos da Antena 2.
AR – Destas, o primeiro conjunto de questões colocadas pelos Ouvintes, que o Provedor
remeteu ao Director-adjunto da Antena 2, relacionava-se com os EQUILÍBRIOS DA
PROGRAMAÇÃO.
IB – E a primeira mensagem refere aquilo que o Ouvinte considera como tratando-se de
um excesso de Jazz na Programação da 2 e alguns problemas com o Boletim Tons
da Dois que a Estação envia gratuitamente aos seus Ouvintes.
RESPOSTA DE JOÃO ALMEIDA: - Antes de mais nada, a Antena 2 não transmite Jazz a
todas as horas das refeições, só transmite Jazz, diariamente, à hora do jantar, se
quisermos entre as 8 e as 9, portanto não a transmite à hora de almoço. Depois, por
outro lado, sobre a estrutura do Guia de Programação «Tons da Dois», essa estrutura
é semelhante à do antigo Boletim da Antena 2, significa que a organização é diária.
Existem, por vezes, algumas diferenças entre aquilo que vai para o ar e aquilo que
está no Boletim, como existia no antigo Boletim, mas existe um aviso no Guia de
Programação, identificando a possibilidade de haver alterações da programação e,
portanto, diferenças entre o que está no Boletim e o que vai para o ar.
Por outro lado, em relação ao atraso que se tem registado nos últimos tempos, essa é
uma área que está bem identificada neste momento e que nós cuidaremos de melhorar
e de aperfeiçoar no que respeita aos prazos da entrega do Boletim de modo a serem
totalmente úteis ao Ouvinte.
IB – Noutra mensagem um outro Ouvinte pergunta:
AR – Porque teimam em colocar músicas elitistas, a que chamo de "rape clássico", de
que só alguns gostam?
IB – O Director-adjunto responde:
RESPOSTA DE JOÃO ALMEIDA: - O que eu posso dizer é que a Antena 2 tem como dever
garantir a variedade da oferta musical que propõe aos ouvintes. E essa variedade é
dirigida a públicos diversificados.
AR – Ouvintes admiram-se de que a Antena 2 apresente Fado.
IB – E um dos Ouvintes escreve.
AR – Passar a transmitir fado, folclore, etc., trará à Antena 2 outros ouvintes. E se
também transmitir música rock ou até pimba, a muitos mais ouvintes chegará.
IB – O Director-adjunto responde:
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RESPOSTA DE JOÃO ALMEIDA: - A Antena 2 não passa fado, passa um documentário
com alguns registos históricos dos anos 30 do fado, não passa folclore, passa sim a
música étnica captada no terreno por um dos realizadores da RDP, e não passa nunca
nem música rock nem música «pimba».
IB – A transmissão de temas sobre o Fado não é pacífica para alguns Ouvintes da Antena
2 e às vezes, as apreciações não são propriamente as mais adequadas:
AR – Sábado passado, de manhã, viajava de automóvel e desejei ouvir música clássica.
Liguei a Rádio e ouvi um longo programa de fados e guitarradas, acompanhado por
texto de baixo nível literário. Fiquei indignado e peço-lhe que a Antena 2 seja
dedicada apenas a música clássica e textos de qualidade. Ultimamente o nível
cultural da A-2 tem baixado de forma vergonhosa.
IB – João Almeida esclarece.
RESPOSTA DE JOÃO ALMEIDA: - Não existe nenhum programa de fados e guitarradas na
Antena 2. Existe um programa documentário e os textos que o ouvinte considera de
baixo nível literário, são retirados de prosas de Vitorino Nemésio, de Jorge de Sena,
de escritores que se debruçaram sobre o fado histórico, sobre o fado do início do
século XX. São esses os textos que utilizamos nesse programa.
AR – No Programa de hoje o Provedor do Ouvinte está a dar a palavra ao DirectorAdjunto da Antena 2 para respostas a questões que foram colocadas por Ouvintes,
relacionadas com o dia-a-dia da sua Estação.
IB – Mesmo ainda antes de ter escutado a estreia de determinado Programa, outro Ouvinte
já se manifestava preocupado só com o facto do Programa ir ser apresentado… João
Almeida não hesita em clarificar o posicionamento da Estação quer perante a novidade
estética, quer em defesa do Autor.
RESPOSTA DE JOÃO ALMEIDA: - A Antena 2 tem um compromisso com a experimentação
em rádio. «Essa madrugada» insere-se nesse compromisso, em torno de conceitos que
lidam com sons, com montagens, com aquilo que se designa, mesmo à escala
internacional, a Rádio Arte ou a Art – Rádio, essa noção faz parte da nossa missão e
acontece uma madrugada por mês, da autoria de Pedro Coelho.
AR – Um Ouvinte atento tece desencantadas considerações sobre a Informação e sobre os
Pequenos Formatos que a Antena 2 apresenta; factores que, no seu entendimento,
necessitariam ser repensados.
IB – Especificamente quanto ao caso dos Pequenos Formatos o Director-adjunto não tem
dúvidas nenhumas de que é assim que se cumpre o estatuído…
RESPOSTA DE JOÃO ALMEIDA: - A Informação da Antena 2 é uma informação específica
e especial, mas não deixa de estabelecer o contacto com o mundo real, portanto os
noticiários têm lugar na Antena 2. Os pequenos formatos visam dar cumprimento ao
compromisso de fazer a cobertura da cultura para além da música, são pequenos
formatos que abordam teatro, cinema, artes plásticas, áreas que não têm a ver com a
programação musical da Antena 2 e que faz parte da missão de Serviço Público, esses
conteúdos que surgem sempre à hora certa.”
IB – Outro Ouvinte da Antena 2 escreveu:
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AR – “Sr. Provedor, proponho que seja criada uma Rádio Clássica e que mantenham a
Antena Dois como Rádio generalista (se assim o entenderem). Não me parece
necessário destruir o que há de positivo em nome das audiências (pimbalhização).
…”
IB – O Director-adjunto responde da seguinte maneira:
RESPOSTA DE JOÃO ALMEIDA: - Para além da música clássica, o que existe numa base
quotidiana na Antena 2, é uma hora de música étnica e uma hora de Jazz clássico.
Nem a música étnica nem o Jazz clássico correspondeu à noção de música «pimba»
referida pelo ouvinte.
AR – Uma questão essencial na prEstação do Serviço Público de Radiodifusão é o seu
carácter nacional. O Serviço Público deve não só dirigir-se aos públicos de todas as
Regiões do nosso país, mas também alimentar-se dos assuntos que não se
circunscrevem geograficamente à Baixas lisboeta ou portuense.
IB – Um Ouvinte escreveu o seguinte: “- Tenho constatado (…) que a esmagadora
maioria dos convidados - músicos, artistas, etc, - são de Lisboa ou lá perto, e muito
menos vezes do resto do país, nomeadamente do Norte. (…) Talvez existam
problemas de orçamento, mas sugeria que se desse mais atenção a isso e se
procurasse melhorar a cobertura e a promoção dos eventos nas regiões onde eles,
por múltiplos motivos, necessitam ser mais promovidos.”
AR – O Director-adjunto não responde concretamente ao assunto dos eventos que
acontecem fora de Lisboa, visto que se limita a referir um (de resto) louvável esforço
que a Estação resolveu empreender agora – e que já anteriormente fora relevado “Em
Nome do Ouvinte” – no estrito domínio da divulgação do trabalho dos jovens
Músicos, não limitado aos círculos lisboetas.
RESPOSTA DE JOÃO ALMEIDA: - Os estudos regionais da RDP não integram elementos
da Antena 2. Ainda assim, nos últimos tempos, temos feito um esforço de
descentralização, nomeadamente com os concertos, é um programa que existe ao fim
da tarde, os concertos abertos, em que uma parte importante desses concertos são
organizados fora de Lisboa, um pouco por todo o País, Aveiro, Porto, Bragança,
Évora e por aí fora.
AR – Um Ouvinte enviou o seguinte texto: “-A toda a hora, juntam Música ligeira e
Jazz. Numa destas manhãs terminaram o programa das 7 às 10 horas com Frank
Sinatra, que não é propriamente um cantor clássico...
IB – O grau de exigência dos Ouvintes da Antena 2 é tradicionalmente muito apurado.
Por isso é natural que muitas opiniões reflictam uma certa ortodoxia de que o Senhor
Director-adjunto não partilha.
RESPOSTA DE JOÃO ALMEIDA: - Não é verdade que a Antena 2 transmita música ligeira
ou Jazz a toda a hora. Mais, o único momento onde isso acontece, para além da hora
de jazz quotidiana, pontualmente, poderá ser o programa da manhã. Porquê? Porque
o programa da manhã é um microcosmos de toda a programação da RDP, e já que
nessa programação consta o Jazz, é normal que uma vez por outra o Jazz surja
também nas manhãs da Antena 2.
IB – O mesmo Ouvinte não manifesta interesse pelo experimentalismo radiofónico:
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AR – “Outro exemplo: Ouça o “Ouvido de Maxwell”, Sr.Provedor. É de uma falta de
qualidade impressionante…”
RESPOSTA DE JOÃO ALMEIDA: - O ouvido de Maxwell é um programa de autor, baseado
em sons e em ruídos e no efeito que esses sons sugerem, o efeito psicológico, vá lá, é
um programa temático e um programa com assinatura, que visa não atingir todos os
públicos, mas sim um dos muitos públicos que a Antena 2 pretende servir.
JNM – São muitas e diversificadas as opiniões dos Ouvintes. Os Ouvintes gostam de ter
opinião sobre todas as matérias. Nem sempre são opiniões fundamentadas, sendo
muitas vezes relativamente simples rebatê-las, por falta de sustentação das
observações.
E no entanto, como profissional de Rádio, parece-me extremamente importante cuidar
de saber porque é um tão elevado número de pessoas se manifesta com entusiasmo
acerca dos Programas que ouve.
Sob a espuma dos temas que são abordados e para além dos sintomas que - em tantos
casos – confirmam a velha teoria da “audição distraída” desenvolvida por Walter
Benjamin, devem os Profissionais reconhecer tanto a forte ligação e a dedicação dos
Ouvintes que se manifestam ao objecto de escuta, como, sobretudo, que nem todos
pensam obrigatoriamente, no acto de ouvir Rádio, exactamente, como deste lado,
gostaríamos que sempre pensassem.
Conhecem-se pouco e estudam-se pouco as verdadeiras volições e expectativas dos
Ouvintes de Rádio. E pelo menos, o Provedor não teve até agora acesso a quaisquer
estudos recentes a que eventualmente a RDP tenha procedido para compreender
melhor as tendências qualitativas do consumo da Rádio. Esta presumida condição, que
certamente levará – em muitos casos - a navegar à vista, só por si, implica a maior
responsabilização dos Radialistas – e, em especial, dos decisores da Rádio – quanto à
análise das apreciações que os Ouvintes fazem ao seu trabalho.Mesmo que estas sejam
por vezes demasiado cruas, contundentes, ou até mesmo, em algumas circunstâncias,
injustificadas.
O simples facto de os Ouvintes exercerem o seu direito á Crítica denota que dão
importância ao trabalho que aqui é feito, nem sempre nas condições ideais. E, afinal, é
precisamente pelos Ouvintes que o fazemos.

Relatório Final de Actividade

153

# 15 - 16.12.2006
(II / III)
QUESTÕES DE OUVINTES SOBRE A ANTENA 2
- MÚSICAS CONTEMPORÂNEAS E DESEQUILÍBRIOS DE PROGRAMAÇÃO; RÁDIO
MOZART E NOVAS PLATAFORMAS; O IMPÉRIO DOS SENTIDOS E RITORNELLO;
AS VOZES, A LÍNGUA E OS NOVOS ESTILOS DE APRESENTAÇÃO NA ANTENA 2.
RESPOSTAS DO DIRECTOR JOÃO ALMEIDA

REFLEXÕES DO PROVEDOR
Voz de Alberto Ramos: – O primeiro conjunto de questões colocadas pelos Ouvintes, a
que o Director-adjunto respondeu na semana passada, relacionava-se com os
EQUILÍBRIOS DA PROGRAMAÇÃO da Antena 2.
Voz de Isabel Bernardo: – As mensagens a que hoje responde João Almeida são
algumas das que temos recebido, acerca de PROGRAMAS e de ESTILOS DE
APRESENTAÇÃO dos Locutores da Antena 2.
AR – Diversos Ouvintes saúdam as prestações de Joel Costa em antena, enquanto que
outros (em menor número) contestam mais o seu estilo radiofónico do que os seus
textos.
IB – Verdadeiramente recorrente é a questão do horário de Questões de Moral. O Director
João Almeida informa a este propósito:
RESPOSTA DE JOÃO ALMEIDA: - Esse programa que tem tido acolhimento em muitos dos
ouvintes da Antena 2, vai modificar o horário de emissão a partir de Janeiro; passa a
ser transmitido semanalmente – hoje em dia ele é quinzenal –, com repetição semanal.
Agora passa a ser semanal com repetição, ouvimo-lo duas vezes por semana, às
segundas – feiras ao meio-dia e às 23 horas.
AR – O sítio da Antena 2 na Internet – que recentemente mereceu uma interessante
renovação gráfica – contém sinopses genéricas sobre praticamente todos os Programas
da Estação. Pode ser consultado dentro do Portal www.rtp.pt, logo a partir da Página
inicial, onde deve abrir-se o Dossier Rádio, que disponibiliza os Sítios de cada uma
das 8 Estações do Serviço Público.
IB – Neste Sítio da Antena 2 encontramos a síntese do Programa Quinta Essência, que é
transmitido aos Sábados às 10 horas e de que é Autor o próprio Director-adjunto da
Estação - João Almeida.
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AR – Aí se lê: Quinta Essência – TONS DAS IDEIAS - A essência do ofício, do percurso das
artes. A arquitectura, a diplomacia, o cinema, o teatro, a ciência, a música... As ideias
e o pensamento.
IB – Mas um Ouvinte contesta a adequação de Quinta Essência à Grelha de Programação
da Estação.
AR – O Ouvinte considera – textualmente - que o Programa apresenta uma entrevista
sobre a vida e actividade de uma personalidade, efectuada numa perspectiva que não
repudiaríamos na Antena 1, mas que não deveria ser adoptada na "clássica"
Antena 2.
IR – Ouçamos o esclarecimento do Autor, João Almeida:
RESPOSTA DE JOÃO ALMEIDA: - Esse programa não é um programa de actualidade, de
entrevistas sobre a actualidade. É um programa de reflexão, com pessoas quase
sempre ligadas à cultura, no sentido estrito e, quando não é no sentido estrito, é no
sentido do lato, no sentido genérico, nas áreas da ciências ou das ciências humanas e
é biográfico, portanto, visa ser um programa de reflexão.
IB – Outro Ouvinte lamenta que Café Plaza – um Programa que costumava seguir desde o
início do ano, tivesse sido sacrificado com a criação da Grelha de Verão da Antena 2.
O Director João Almeida apresenta as razões para o termo do Programa.
RESPOSTA DE JOÃO ALMEIDA: - O CAFÉ PLAZA foi aquilo que nós considerámos uma
boa ideia, mas acabou na prática por tocar algumas zonas desconfortáveis para o
universo da Antena 2. Por exemplo, com música de Adamo ou Roberto leal ou de
Francisco José, para além de nomes que correspondiam ao perfil do programa, aos
cantores como Frank Sinatra ou Ella Fitzgerald.
Esse programa fez parte da revisão da programação da Antena 2.
AR – No âmbito da celebração do Ano Mozart a RDP lançou uma Emissão na Internet,
através do Portal www.rtp.pt inteiramente dedicada à obra do genial compositor – a
Rádio Mozart. E um Ouvinte mostra-se descontente com a falta de informação
genérica e específica, a propósito dessa iniciativa.
IB – O Director-adjunto da Antena 2 contesta o protesto do Ouvinte.
RESPOSTA DE JOÃO ALMEIDA: - Eu, para ser franco, não entendo esta pergunta ou esta
indagação, porque o site tem todas as informações de que o ouvinte necessita.
Tem, nomeadamente, a lista de todas as obras que estão a ser emitidas na Rádio
Mozart, a lista de todos os intérpretes, o anúncio dessas obras e dos intérpretes a
espaços, basicamente de 10 em 10 minutos, por uma locutora, tem a biografia de
Mozart, tem a principal discografia discriminada de Mozart, detalhadamente, tem uma
galeria de imagens em torno de Mozart e da família de Mozart e tem a descrição dos
principais eventos relacionados com Mozart que ocuparam este ano, e estão ainda a
ocupar, este ano de 2006.
Além disso, esta rádio, Rádio Mozart, foi promovida ao longo de 2006 intensamente,
não só na Antena 2, como em todos os órgãos de comunicação do Grupo RTP,
nomeadamente nas outras rádios, na Antena 1 e na Antena 3.
Portanto, não percebo como é que alguém pode queixar-se de falta de informação
IB – Nota do Provedor do Ouvinte:
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JNM – Também eu considero que a informação geral prestada pelo sítio da Rádio
Mozart é bastante completa.
E também é verdade que a iniciativa da RDP, certamente tutelada pelos Especialistas
da Antena 2 foi fartamente publicitada nos Órgãos do Serviço Público, embora
dispondo de textos e pesquisas da Jornalista Maria Augusta Gonçalves, originalmente
escritos para o JL – Jornal de Letras, Artes e Ideias…
Mas no fundo, aquilo que me parece subjacente ao lamento deste Ouvinte é o facto de,
ao mesmo tempo que vai seguindo a emissão de Rádio Mozart, não lhe ser
proporcionada, no écran do computador, a indicação expressa de cada obra que está a
ser apresentada no sistema, à medida em que ela é tocada.
Isto não invalidaria e antes poderia complementar com outra natureza e com maior
volume de informações dedicadas, a intervenção gravada da Voz que, de vez em
quando, anuncia as peças por atacado.
Pelo contrário. Poderia até parecer um procedimento relativamente simples e
adequado, (sobretudo) a um dispositivo de Rádio on-line, mas infelizmente não é este o
caso…
De resto, queixa idêntica surge noutras mensagens que me chegam, a propósito da
insuficiente utilização dos recursos complementares da world wide web, já aplicados
noutras grandes Estações, por esse mundo fora...
IB – Mas João Almeida responde claramente a esta matéria:
RESPOSTA DE JOÃO ALMEIDA: - A RDP não dispõe da tecnologia que permite fornecer
os dados da música que está, em cada momento, no ar na Internet.
AR – Outro Programa é muito referido pelos Ouvintes: “Os Sons Férteis”, um pequeno
Programa do Realizador Paulo Rato, caracterizado como “Poesia temperada com
Música”, no qual Paulo lê Poesia de Autores Portugueses e estrangeiros.
IB – Um Ouvinte queixava-se de há uns tempos se ter perdido a actualização de alguns
dos pequenos Programas no Arquivo on-line, para que pudesse ouvi-los no seu
computador. E o Director responde
RESPOSTA DE JOÃO ALMEIDA: - O que eu posso dizer é que os SONS FÉRTEIS estão
disponíveis, por regra e, se num dado momento não estiverem, é o resultado duma
dificuldade operacional e pontual.
AR – Muitas das reclamações e críticas enviadas ao Provedor do Ouvinte referem-se aos
ESTILOS DE APRESENTAÇÃO assumidos, porventura involuntariamente em alguns
Programas e deliberadamente noutros.
Trata-se de um fenómeno recente que é muitas vezes referido em mensagens cáusticas,
denotando a incomodidade e a não aceitação passiva dos Ouvintes. Como, por
exemplo, neste caso:
IB – “ - De há uns tempos a esta parte, têm aparecido na Antena 2 umas vozes de
meninos e meninas imberbes, com má dicção e atropelos na língua e na gramática,
por vezes confrangedores. Não estão em causa as pessoas, mas sim a qualidade da
voz, da língua e do respeito pela Estação e pelos Ouvintes.
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AR – O Director-adjunto João Almeida apresenta uma justificação interessante.
RESPOSTA DE JOÃO ALMEIDA: - Um ouvinte que se queixe das vozes de meninos
imberbes, é assim que está designada de há uns tempos a esta parte na Antena 2.
O que eu posso dizer, é que a Antena 2 promove a renovação geracional,
nomeadamente devido á passagem à reforma de alguns dos seus profissionais, uma
renovação dos realizadores, dos apresentadores, dos produtores de rádio.
Esse caminho requer alguns ajustamentos que, de resto, não são fáceis de obter, na
medida em que não é fácil encontrar melómanos, bons comunicadores ao mesmo
tempo, com uma óptima voz e também disponíveis para trabalharem na Antena 2. Mas
é um caminho.
De resto, esses jovens apresentadores trouxeram uma animação que favorece a
diversificação dos públicos a que se dirige a Antena 2.
Uma animação, na forma de estar e de apresentar, informal, que aumenta, diversifica
a oferta, do ponto de vista da comunicação da Antena 2.
JNM – Parece, em tese, muito correcta a atitude da Direcção da Antena 2 a respeito da
renovação geracional dos Colaboradores da Estação, que, naturalmente, deve procurar
acompanhar sempre a inevitável regeneração do seu auditório.
Todavia, nos dias de hoje, em primeiro lugar, custa ver desaparecer – quase por
completo – o famoso escol da eufonia, das grandes vozes radiofónicas, que sustentava
– formalmente – a grande Rádio Clássica portuguesa… D. João da Câmara, Olavo
d’Eça Leal, Raul Feio, Maria Leonor, Pedro Moutinho, João de Freitas Branco…
Longe vão os tempos desse rigoroso padrão de exigência, que se mantém contudo e
evidentemente, nas mais prestigiadas Rádios Europeias, como a BBC3, a BBC4, a
France Musique e a France Culture, a RAI 3, ou a Rádio Clássica de Espanha.
E o que, a respeito da justificação apresentada pelo Director-adjunto João Almeida,
fará sentido perguntar é porque é que antes de aqueles jovens melómanos eles terem
sido lançados em antena, não tenham sido previamente submetidos, nem a provas
específicas e técnicas de selecção, nem a um consistente Programa de Formação
dedicada, no Centro de Formação da RTP, que os defendesse agora de desempenhos
erróneos.
Este Centro de Formação da RTP – (e dou o meu exemplo pessoal…) visto que em
tempos foi ali que me formei como Produtor e como Realizador de Televisão - é um
instituto interno da Empresa, que recentemente recuperou um estatuto de elevado
prestígio no meio da Comunicação, pela consistência dos projectos que montou e que
está a aplicar nos domínios da Formação Profissional. Seja no campo da Televisão,
seja no da Rádio – e tanto em termos da Preparação de base para o exercício em áreas
específicas, como no da Formação contínua dos Profissionais…
O Senhor João Almeida não se refere a esta solução. Porém, se os jovens
Comunicadores da Antena 2 tivessem passado pelo crivo do Centro de Formação da
RTP, talvez não se recebessem hoje tantas e tão justas reclamações dos Ouvintes
acerca das tais situações confrangedoras…
IB – O Programa da manhã – O Império dos Sentidos, realizado pelo Jornalista Paulo
Alves Guerra com a Pianista, Musicóloga e Professora Gabriela Canavilhas,
produzido por Manuela Gomes e Manuela Lima, é o mais escutado dos Programas
da Antena 2.
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AR – Naturalmente que uma parte significativa das mensagens que recebemos prende-se
com O Império dos Sentidos. Ouvintes queixam-se do maior pendor informativo do
actual Programa; reclamam dos estilos de Apresentação; criticam o que consideram
Palavra a mais, em detrimento de Música a menos… ou insurgem-se com as opiniões
dos Apresentadores, numa emissão que agora será menos formal do que em anteriores
modelos do Programa da manhã da Antena 2.
IB – Um Ouvinte, por exemplo, questiona as “tertúlias” do início da manhã e João
Almeida responde:
RESPOSTA DE JOÃO ALMEIDA: - As entrevistas são indispensáveis para cativar ouvintes,
nomeadamente aqueles que estão pouco habituados à música clássica e essa é uma
das missões do programa da manhã da Antena 2
AR – Os textos e os improvisos dos Apresentadores, numa Rádio de especialidade como a
Antena 2, suscitam a rigorosa atenção dos Ouvintes:
IB – Suponho que o “novo” estilo [da Antena 2] pretenda avivar e aligeirar o discurso,
retirando-lhe alguma pomposidade solene, às vezes pedante, do “antigo”… Mas era
preciso cair no palavreado corrido e improvisado?...
AR – O Director-adjunto da Antena 2, João Almeida comenta:
RESPOSTA DE JOÃO ALMEIDA: - Ora, o que eu posso dizer é que a Antena 2 tem
programas que são gravados, programas de autor e tem programas em directo. São
programas distintos e, nos programas em directo é possível registar-se alguma
informalidade, mesmo nos conteúdos mais tradicionais da Antena 2.
IB – A questão da informalidade dos Apresentadores efectivamente não é pacífica para os
Ouvintes.
AR – “- Sou ouvinte regular da Antena 2 e gostava de saber se não é possível os
locutores, sempre tão simpáticos, falarem menos, divertirem-se uns com os outros
sem nós termos nada que saber disso e não parecerem tão afectados, sobretudo
quando usam a língua alemã…” IB – João Almeida:
RESPOSTA DE JOÃO ALMEIDA: - Os locutores ou apresentadores, normalmente, são
individuais; só existe um período em todo o dia, durante as 3 horas do programa da
manhã, em que há dois locutores e que podem conversar um com o outro. Em mais
nenhum período existem momentos de conversa, pela simples razão de não haver mais
de um apresentador. Quanto ao alemão, o que eu posso dizer, é que não é uma língua
fácil de apreender e de reproduzir correctamente.
IB – E alguns outros Ouvintes, vão ainda mais longe, em atitude tão ou mais radical
quanto aquelas que consideram estar a verificar-se na Antena 2:
AR – “Sr. Provedor, embora reconheça que a sua função não confira competências
decisórias, sugiro, peço e recomendo que se dirija a quem de direito no sentido de
pôr cobro à destruição progressiva de uma Rádio que, até ao início deste ano,
parecia manter as rotas da excelência e do respeito pelos ouvintes. …”
IB – O Director-adjunto responde com elegância à opinião deste Ouvinte:
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RESPOSTA DE JOÃO ALMEIDA: - A Antena 2 visa, em qualquer dos casos, evoluir sempre
no sentido da excelência; não só na música, mas em todas as artes, e também no modo
de desfrutar essa música e essas artes. De resto, não consigo entender bem, para além
do juízo que o ouvinte faz negativo sobre este programa, qual o motivo objectivo desse
juízo negativo.
AR – Às vezes, o estatuto profissional e a longa experiência de alguns Autores de Rádio
conferem-lhes uma capacidade de improviso que os Ouvintes recebem bem. Mas, por
vezes, mesmo em Programas já antigos e mais consensuais, também os Profissionais
experientes incorrem nos seus deslizes, logo assinalados em mensagens ao Provedor:
IB – Em determinado caso exemplar o Ouvinte insurgia-se contra opiniões expendidas por
Jorge Rodrigues. E João Almeida comenta:
RESPOSTA DE JOÃO ALMEIDA: - O RITORNELLO é um programa de autor e, portanto, as
opiniões que divulga, vinculam apenas o autor; e neste caso, o autor Jorge Rodrigues
é o realizador do RITORNELLO há mais de 10 anos na Antena 2.
AR – As mensagens que o Provedor escolheu para o Programa de hoje e que suscitaram os
comentários do Director-adjunto João Almeida, provam de novo o que já tinha sido
acentuado na semana passada.
IB – O grau de exigência dos Ouvintes da Antena 2 é tradicionalmente muito apurado e é
aguda a sua atenção aos mais pequenos pormenores.
AR – No próximo Programa, ouviremos respostas do Senhor João Almeida ao terceiro
conjunto de questões, que se abordam o uso da LÍNGUA PORTUGUESA, o Boletim
TONS DA DOIS e diversos OUTROS TEMAS relacionados com a Antena 2.
IB – São assuntos que ficam para a primeira emissão de 2007, uma vez que, considerando
o pacífico espírito da quadra, não serão produzidos Programas nas próximas duas
semanas.
JNM – Desejo-lhe, a si, estimado Ouvinte do Serviço Público, em Portugal ou em países
estrangeiros, assim como a todos os Profissionais da Radiodifusão Portuguesa, um bom
Natal e um excelente novo ano, sempre na companhia de bons Programas, nas Rádios a
que ligam os portugueses.
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# 16 - 06.01.2007
O DESAPARECIMENTO DE EDUARDO STREET.
CASO RITORNELLO.
QUESTÕES DE OUVINTES SOBRE A ANTENA 2 (III DE UM CICLO DE TRÊS PROGRAMAS)
- A LÍNGUA PORTUGUESA E OS ESTILOS DE APRESENTAÇÃO NA ANTENA 2;
BOLETIM TONS DA DOIS.
RESPOSTAS DO DIRECTOR JOÃO ALMEIDA.
DUAS NOVAS FREQUÊNCIAS DA RDP ÁFRICA EM PORTUGAL.
REFLEXÕES DO PROVEDOR.

Voz de Alberto Ramos – Nos dois últimos Programas de 2006 o Provedor colocou ao
Director-adjunto da Antena 2 os três primeiros blocos de questões suscitadas pelos
Ouvintes, versando temas relacionados com EQUILÍBRIOS DA PROGRAMAÇÃO,
PROGRAMAS específicos e ESTILOS DE APRESENTAÇÃO dos Locutores da Estação, a
que João Almeida respondeu.
Voz de Isabel Bernardo – Hoje João Almeida continua a responder a mensagens que
recebemos acerca do uso da LÍNGUA PORTUGUESA, do Boletim TONS DA DOIS e de
diversos OUTROS TEMAS relacionados com a Antena 2.
JNM – Ocorrência muito triste e redutora para o Serviço Público de Rádio, constituiu
entretanto o inesperado desaparecimento – que não passou despercebido aos Ouvintes
– de um grande Profissional que durante muitos anos trabalhou na RDP – Eduardo
Street.
Eduardo Street, o Radialista, Sonoplasta, Autor e Realizador, nomeadamente de
Teatro Radiofónico, faleceu aos 72 anos, no dia a seguir ao Natal, deixando vago um
enorme espaço de conhecimento, talento e arte, que muito dificilmente poderá vir a ser
preenchido novamente.
Como Ouvinte, como colega e como seu aprendiz, curvo-me respeitosamente perante a
memória profissional exemplar de Eduardo.
E – como alguns Ouvintes mais atentos – também considero que seria justo e oportuno
que a Radiodifusão Portuguesa não demorasse agora uma eternidade para estabelecer,
de um modo permansivo e eficaz, o verdadeiro tributo que é para sempre devido a
Eduardo Street.
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Ele foi, na verdade, um dos maiores vultos de sempre na Arte Radiofónica em
Portugal, hoje tão dissipada e mitigada nos conceitos e nas práticas do Serviço Público
de Rádio.
A Rádio Pública não poderá esquecer nunca mais Eduardo Street.
AR – E ainda antes das derradeiras respostas de João Almeida já planeadas e que, no
Programa de hoje constituiriam a “ordem do dia”, digamos assim, apresenta-se outro
tema com gravidade suficiente para ser tratado em público e “Em Nome do Ouvinte”.
IB – É o caso Ritornello que eclodiu pouco antes do Natal, com a súbita alteração no
regime de conteúdos habitualmente propostos pelo Programa de Jorge Rodrigues, na
Antena 2.
AR – Em 14 de Dezembro, o Jornal Correio da Manhã publicava uma notícia com o
testemunho do Senhor Jorge Rodrigues – Autor do Programa Ritornello (diário,
depois das 18:00h, na Antena 2), na qual este declarava que “se sentia lesado” pelo
facto de “ter sido proibido de convidar qualquer Artista ou Intelectual português” para
o seu Programa.
IB – Na mesma notícia, Rui Pêgo - o Director das Estações Antena 1, Antena 2 e Antena
3, esclarecia que a decisão decorria da aplicação de uma estratégia de Programação e
que Jorge Rodrigues poderia continuar a realizar entrevistas, mas de modo a que
fossem difundidas noutros programas da Antena 2, já que segundo o senhor Rui Pêgo,
e citamos, “o que interessa à Antena 2 é, naquele horário de fim de tarde, ter um
Programa de divulgação musical e não de entrevistas”.
AR – Ouçamos desde já, as considerações prévias do Provedor do Ouvinte a respeito
deste assunto:
JNM – A questão – tal como era cruamente exposta na versão inicial de Jorge Rodrigues
na notícia do Correio da Manhã e sem se atender ao esclarecimento que, na mesma
cacha, era apresentado pelo Director das 3 Antenas públicas de âmbito nacional –
configurava, pelo menos, uma situação de grave limitação de natureza editorial
imposta a um Profissional de Rádio.
Vim a saber que o caso se reportava ao dia seguinte a uma entrevista que fora feita –
em 4 de Dezembro – pelo Autor de Ritornello ap Secretário de Estado da Cultura
Mário Vieira de Carvalho.
Fiquei naturalmente atento ao seguimento daquela notícia, publicada 10 dias mais
tarde. Mas só durante o serão de segunda-feira, 18 de Dezembro (já depois da emissão
do último Programa “Em Nome do Ouvinte”) recebi uma primeira mensagem sde um
Ouvinte a protestar pela decisão.
Entretanto fora lançada na Net, através do Sítio PetitionOnLine.com, uma Petição
designada como Apoio ao Programa Ritornello, subscrita em primeiro lugar pelo
Compositor António Chagas Rosa e que, tão rapidamente como disseminaria um
Apelo, subscrito por mais de um milhar de subscritores e dirigido ao Presidente do
Conselho de Administração da RTP e ao Ministro dos Assuntos Parlamentares, viria a
ser desactivada pelo seu autor, apenas uma dúzia de dias mais tarde.
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E, entretanto, também se acentuava o número de Ouvintes que – através de e-mail do
Provedor – me contactavam acerca do assunto, muitas delas tingidas, diria eu, pelos
tons excessivos de um certo dramatismo.
Mas a verdade é que o tema merecera uma verdadeira avalancha de mensagens de
muitas origens e naturezas, sendo que as tomadas de posição se revelavam
esmagadoramente desfavoráveis às limitações editoriais que, inesperadamente, teriam
sido impostas a Jorge Rodrigues.
Entendi, por isso, enviar ao Realizador um extenso conjunto de quesitos.
Através desse questionário pretendia ser primeiro esclarecido acerca da perspectiva do
Autor, quanto à história e quanto aos modos de Produção do Programa (que eu próprio
ouço regularmente há anos).
Mas também interrogava Jorge Rodrigues sobre as formas de relacionamento que ele
manteve ao longo dos tempos com as sucessivas Direcções de Programação acerca dos
conteúdos do seu Programa, como seria curial passar-se entre um Realizador e a
estrutura de Programação da Estação onde produz uma emissão.
Aguardei que Jorge Rodrigues me enviasse as suas respostas e remeto a João
Almeida idêntica inquirição, esperando além disso colher outras informações
suplementares.
O período festivo do final do ano impediu que eu esteja nesta altura em condições de
me pronunciar sobre aquilo que aconteceu.
Peço por isso aos Ouvintes da Antena 2, uma breve moratória de oito dias, durante a
qual espero poder obter todos os esclarecimentos que me permitam maior isenção e
rigor na reflexão que apresentarei num próximo Programa “Em Nome do Ouvinte”
acerca deste caso Ritornello.
IB – Na continuação da análise mantida nos dois anteriores Programas os últimos minutos
de Em Nome do Ouvinte são agora dedicados ás respostas do director-adjunto da
Antena 2, o jornalista João Almeida, relativamente à terceira compilação de questões
exemplares contidas no segundo relatório de reclamações que o Provedor do Ouvinte
lhe enviara.
AR – Alguns Ouvintes da Antena 2 manifestam-se particularmente sensíveis, como é
natural, ao uso indevido da Língua Portuguesa.
IB – Por vezes sucede o que pareceria impossível acontecer numa Rádio Pública, na qual
deveria ser sempre referencial o uso da Língua por falantes profissionais. E ouvimos,
não apenas na Antena 2, alguns atropelos graves, tanto no plano da morfologia, como
no da sintaxe.
AR – Outras vezes, acontecem os lapsus linguae, as aliterações, que, sendo menos graves,
também são inaceitáveis. A título de exemplo, um Ouvinte aponta o caso do repetido
erro de pronúncia da palavra percussão. Ouça o esclarecimento de João Almeida:
RESPOSTA DE JOÃO ALMEIDA: - Os realizadores, apresentadores, produtores, da Antena
2 sabem perfeitamente o que é percussão; na verdade, são testemunhas, em muitas
ocasiões, da interpretação desses instrumentos. Se disseram, nalguma ocasião a
expressão «percursão» foi por lapso.
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IB – Outro Ouvinte que defende a Língua Portuguesa, questiona o Provedor sobre o hábito
de não se traduzirem declarações em castelhano:
AR – Tenho-me surpreendido com o facto de em vários programas – que não menciono
por pensar que se trata de um problema de orientação geral da Estação – surgirem
entrevistados a falar fluentemente castelhano, como se fosse obrigatório o
entendimento da língua pela generalidade dos Ouvintes. Eu sei que nós entendemos
pelo menos o castelhano coloquial, mas também que a postura subjacente é
provinciana. O que verdadeiramente me incomoda é saber que toda essa facilidade,
cada vez mais comum e assumida como se fosse natural, quase sempre sem critério
nem esforço, não obtém reciprocidade nas rádios espanholas. Enquanto tal não
acontecer, não têm o direito de me por a ouvir castelhano sem a delicadeza
profissional de uma tradução.
IB – O director-adjunto da Antena 2 responde da seguinte maneira:
RESPOSTA DE JOÃO ALMEIDA: - Uma tradução é sempre um problema, porque a
tradução, a colocação de uma voz em português sobre uma língua original mancha,
prejudica a comunicação dessa língua original. Porque não é só as palavras, é
também… Há todo um conjunto de sinais que são transmitidos através da voz original
que, quando é pisada por uma tradução, perde-se esses elementos de comunicação.
Em inglês justifica-se para entender o vocabulário que se perca esse grau de
comunicação; em espanhol, é possível preservar os dois. As pessoas entendem
razoavelmente o vocabulário e entendem também a outra parte da comunicação que
tem a ver com o timbre, com o tom de voz e com outros sinais de comunicação que não
têm a ver com as palavras em si – tem a ver com o sentido mais genérico de
comunicação.”
IB – Há anos que a RDP habituou os Ouvintes que o solicitam a receber mensalmente um
boletim, com a programação da Antena 2 com o qual podem escolher antecipadamente
o período do dia em que podem escutar as suas obras favoritas ou simplesmente
reconhecer a peça que está a ser difundida.
AR – Naturalmente que hoje, através da Internet, esse processo poderia ser utilizado
também. E ainda não o é, porque a Estação não dispõe, por enquanto, de um interface
que ligue o sistema de programação em antena com a produção informática em linha. E
de resto nem todos os ouvintes da Antena 2 estão informatizados, pelo que o boletim,
representando um esforço editorial relevante é também por enquanto o melhor método
para servir o Ouvinte.
IB – A questão é que, de há uns meses para cá, as inovações gráficas a que o boletim foi
submetido não estão a merecer a aceitação universal dos Ouvintes.
AR – Muitos queixam-se dos constantes atrasos no envio, do novo tipo de letra, mais
pequenino e de difícil leitura. ou ainda de que, quando há alterações na programação
inscrita no novo livrinho TONS DA DOIS também o sítio da Antena 2 no portal da RTP
nem sempre é actualizado como devia, nem inclui informações suplementares sobre as
obras em emissão.
IB – João Almeida resume a sua resposta:
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RESPOSTA DE JOÃO ALMEIDA: - Bem, eu não escondo que tem havido dificuldades no
processo de distribuição do guia de programação; esses problemas estão identificados
e tudo faremos para os corrigir proximamente. O novo guia de programação da
Antena 2 é a imagem de uma clara diversidade de públicos que nós pretendemos
servir; não é destinado a um público específico, mas sim a diversos públicos. E é essa
diversidade que reside no actual formato do guia de programação «TONS DA 2».”
AR – Outro assunto recorrentemente referido pelos Ouvintes é o da instabilidade ou das
deficiências de recepção do sinal da Antena 2 em muitos lugares do país.
IB – Trata-se de uma questão grave que novamente merecerá a intervenção do Provedor
junto do Director de Engenharia e Tecnologias da Rádio e Televisão de Portugal, por
forma a que dentro em breve possamos ter notícias concretas acerca da resolução
destas dificuldades que tanto apoquentam alguns ouvintes.
AR – Ainda a título de exemplo de críticas recebidas, Ouvintes reclamaram acerca da
promoção de uma série de concertos da cantora Jacinta em que a artista era
classificada, em anúncios transmitidos na Antena 1 e da Antena 2, como sendo «a
maior cantora de jazz» portuguesa.
IB – João Almeida:
RESPOSTA DE JOÃO ALMEIDA: - Eu devo confessar que esse qualificativo, esse adjectivo
– maior – não foi um adjectivo feliz para construir uma promoção ao concerto;
evidentemente sem pôr em causa o valor da cantora, da artista, de Jacinta.
AR – Curiosamente, os efusivos promotores da Antena 1, no âmbito de um espectáculo
que se realizará no sul do país, com envolvimento publicitário da Estação, voltam
agora a não hesitar em qualificar determinada artista como «a melhor fadista
portuguesa».
IB – Com o devido respeito pela própria, e tal como reconhecia João Almeida, o
Provedor do Ouvinte considera não ser esta a melhor maneira de promover o
exercício de um artista, nem perante o trabalho de outros grandes intérpretes, nem
considerando o gosto de milhares de Ouvintes que a Rádio Pública deve respeitar.
AR – Já no final deste conjunto de questões dispersas colocadas pelos Ouvintes e que o
Provedor transmitiu ao director-adjunto da Antena 2, assinalam-se as de algumas
pessoas que contestam o envio de equipas para a cobertura de eventos musicais e os
respectivos relatos. Assim como essas múltiplas viagens de enviados da Antena 2 que,
por exemplo, outro Ouvinte diz constituírem «mais valia zero» para os Ouvintes.
IB – Ainda que sem atender aos modos como as reportagens foram ou são efectuadas
pelos enviados – o que, no fundo, é aquilo que os ouvintes põem verdadeiramente em
causa – o senhor director-adjunto João Almeida considera absolutamente
inquestionáveis tanto um como outro tipo de decisões:
RESPOSTA DE JOÃO ALMEIDA: - Sendo predominantemente uma emissão musical, a
Antena 2 tem a obrigação de descrever os eventos principais na área da música, e não
só, e os contextos em que eles decorrem no campo cultural.
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Nesse aspecto, o acompanhamento que a Antena 2 faz dos eventos culturais é um
acompanhamento semelhante ao que as outras rádios fazem de eventos de outra
natureza.
Os grandes eventos que justificaram a cobertura por parte da Antena 2 foram eventos
planetários, à escala planetária. Foi, por exemplo, o ano Mozart, em Salzeburgo,
foram os Concertos Promenade, em Londres, a Folle Jounée, em Nantes, e o
Centenário Chostakovitch, em Moscovo.
Esses grandes eventos que marcam a agenda da cultura e da música à escala mundial
são para acompanhar e é uma das missões da Antena 2. Por outro lado, nunca fizemos
nenhum acompanhamento à escala internacional como a Viagem ao Mundo da Ópera
no exterior, fora de Portugal.
Resta-me ainda dizer que o Museu da Rádio – que o ouvinte sugere como sendo uma
das iniciativas que se deviam promover – o Museu da Rádio não é uma competência
da Antena 2.
JNM – A atitude do Director-adjunto da Antena 2 é coerente: aqui e ali reconhecendo
pontualmente a razão dos Ouvintes em matérias mais factuais, nas questões
programáticas ele defende sempre os seus pontos de vista, sem ceder seja o que for.
Quanto a estas, poderá ser que tenhamos mais sorte na observação, porventura menos
rígida e menos defensiva, relativamente aos modelos e aos modos de programação que
são verdadeiramente contestados pelos Ouvintes que, felizmente, persistem em
acompanhar com muita atenção as emissões da Antena 2, quando aqui recebermos,
como espero, as respostas do Senhor Director das Antenas 1, 2 e 3, numa abordagem
que espero poder fazer, de natureza mais estruturante, às questões que em breve virei a
colocar.
IB – Uma derradeira referência do Provedor do Ouvinte vai para o facto muito positivo, de
a Radiodifusão Portuguesa ter disponibilizado duas novas frequências para a emissão
da RDP ÁFRICA em Portugal continental.
AR – É assim que a partir de quarta-feira, 10 de Janeiro, um novo universo específico de
Ouvintes, localizado nas regiões do centro e sul do país, passa a ter acesso às emissões
deste interessante serviço temático da Rádio Pública, podendo sintonizar a RDP
ÁFRICA em FM, à semelhança do que já acontece na região da Grande Lisboa.
JNM – Os novos emissores da RDP ÁFRICA em Faro – 99.1 – e em Coimbra – 103.4
mhz – dispondo de potências aparentes radiadas de 1 kw, acrescentam mais-valias reais
ao Serviço Público de Radiodifusão, justificando assim o público elogio do Provedor
do Ouvinte.
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# 17 - 13.01.2007
FLUXO DAS MENSAGENS DE OUVINTES DO SERVIÇO PÚBLICO
QUESTÕES DE OUVINTES SOBRE A ANTENA 1.
EXCESSO DE CONTEÚDOS DE PALAVRA E VARIABILIDADE DE HORÁRIOS NO
PROGRAMA DA MANHÃ; CRITÉRIO DAS INFORMAÇÕES METEOROLÓGICAS;
SOBRECARGA DE DESPORTO NA PROGRAMAÇÃO, ETC.
RESPOSTAS DO SUB-DIRECTOR RICARDO SOARES.
REFLEXÕES DO PROVEDOR.
Voz de Isabel Bernardo – Hoje Em 164 dias de canais de comunicação abertos para os
Ouvintes, o Provedor do Ouvinte das Estações do Serviço Público de Rádio, recebeu
praticamente 700 mensagens, com críticas, sugestões e reclamações, mas também com
alguns comentários positivos de aplauso e de ânimo, que lhe foram enviadas pelos
Ouvintes das sete Estações.
Voz de Alberto Ramos – Cerca de 28% destas 700 mensagens, versam assuntos
especificamente relacionados com modelos e casos de Programação da Antena 1.
8% com a Antena 3.
17% relacionam-se com a Antena 2.
e 2% com a RDP África.
3% com a RDP Internacional
IB – Apenas três mensagens se referiam à RDP Açores e outras três à RDP Madeira – o
que significa que, nas duas Regiões Autónomas, ou está tudo muito consensualizado,
ou são muito cordatos, ou muito poucos, os Ouvintes da Rádio Pública…
IB – Hoje são apresentados os comentários gravados pelo subDirector-adjunto do
Director de Programas para a Antena 1, Senhor Ricardo Soares, perante a 2ª
compilação de mensagens contendo casos significativos, que o Provedor recebera dos
Ouvintes e relacionados com a principal Estação do Serviço Público.
AR – O primeiro conjunto de questões a que Ricardo Soares responde está relacionado
com o Programa da Manhã da Antena 1.
IB – Ouvintes referem um excesso de palavra na importante emissão matinal da Estação.
Por exemplo:
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AR – “É cansativo especialmente durante a manhã ouvir um noticiário sem fim a partir
das 8 h até cerca das 10. … Porquê tanta publicidade institucional, tanto bloco
desportivo, tanto noticiário?
IB – Ou então:
AR – “A informação sobre o trânsito pelo País tem-me sido muito útil por diversas
vezes; no entanto, no que respeita à música que transmitem, para além de ser muito
pouca, … é frequentemente interrompida pelo locutor para meter "buchas" sem
sentido, retirando-me o prazer de a ouvir até ao fim.”
IB – Ou, ainda a título de exemplo:
AR – “Observo que há um excesso de informação de trânsito, de informação de futebol
e de informação político-social…
IB – O sub-Director Ricardo Soares inicia a sua resumida resposta referindo a estratégia
seguida quanto aos tempos da Informação geral.
RESPOSTA DE RICARDO SOARES: - O que está estipulado para a Informação da Manhã
das 08h são 15 minutos.
Nos dois períodos, dos dias úteis, (06h-10h e 15h – 21h) o alinhamento de emissão da
Antena 1 acomoda resumos da actualidade à meia hora, acompanhados igualmente
por sínteses de desporto.
Quanto às promoções, ocupam dois pequenos blocos na hora e reflectem uma boa
parte dos compromissos do serviço público.
No que diz respeito à informação de trânsito foi, efectivamente, reforçada para
responder à realidade da vida das pessoas. Actualmente as horas de maior densidade
de tráfego estão mais diluídas pelo dia e já não estão só circunscritas ao principio da
manhã e ao fim da tarde.
AR – Já a amostragem relativa a um segundo grupo temático, revela que Ouvintes
contestam as variações horárias de certos conteúdos fixos que às vezes se verificam no
Programa da Manhã (como em outros Programas, de resto) e que não se compaginam
com as rotinas quotidianas dos Ouvintes.
IB – O Responsável executivo da Antena 1 responde assim:
RESPOSTA DE RICARDO SOARES: - Estamos de acordo em fixar horários certos a todos
os conteúdos, mas também sabemos que podem ocorrer pequenas oscilações.
É justamente esse trabalho que temos vindo a desenvolver, tentar que os horários
sejam cumpridos em rigor.
AR – Nas emissões de Rádio matinais, e sobretudo nos períodos do ano em as condições
atmosféricas são mais instáveis, as Informações meteorológicas adquirem um
interesse fundamental para o Ouvinte.
IB – Ele quer saber – antes de sair de casa, ou no início de uma viagem – se vai chover, se
está mais frio, se há gelo na estrada… E espera que a Rádio lhe preste informações
muito precisas, acerca do estado do tempo na região onde vive ou no destino da sua
viagem nesse dia.
AR – Ouvintes queixam-se de que a Antena 1 privilegia as informações sobre as grandes
metrópoles do litoral.
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IB – Ou que, por vezes, não se dá notícia do tempo em nenhuma cidade do Alentejo. E
que, noutras, nem se fala da Beira Interior…
AR - Ouvintes surpreendem-se por escutar – de hora a hora – preciosas informações
repetidas, acerca das temperaturas que se verificam em cidades capitais estrangeiras
(algumas das quais consideradas pelo senhor Subdirector Ricardo Soares como de
“reconhecida importância mundial”), como, por exemplo, a lúgubre Tallin¸ a
sonolenta La Valeta, a sombria Riga… mas também nas cosmopolitas Nova Iorque,
Amsterdão ou Tóquio e em outros lugares que na expressão de um Ouvinte “não
interessam a ninguém”.
Informações que, segundo o mesmo Ouvinte da Antena 1, poderão dar “uma
orientação importante aos ouvintes que vão viajar para essas cidades, mas que
decepcionam os Portugueses que têm o azar de viver no interior”…
IB – Ouvintes de outras regiões também se irritam quando e com demasiada frequência –
mesmo nos períodos de instabilidade – Locutores gabam informalmente o “sol
radioso” de Lisboa, ou lamentam a “chuvinha” que cai em Lisboa. (Sempre
Lisboa…).
AR – E em análises mais pontuais – que directamente dizem respeito a cada pessoa que
segue as emissões da Antena 1 - Ouvintes referem que “nem sempre serão
devidamente actualizadas as informações transmitidas”… Ou porque as condições
são de instabilidade meteorológica, ou porque os Profissionais da Rádio não procedem
á verificação on-line da informação que, actualizadamente, é apresentada no sítio do
Instituto de Meteorologia, para todas as áreas do país…
RESPOSTA DE RICARDO SOARES: - O anúncio horário disponibilizado no topo da hora
reflecte o país no seu todo, fazendo referência a Portugal Continental, Arquipélago da
Madeira e Arquipélago dos Açores.
Numa só hora de emissão a Antena 1 fornece aos ouvintes as temperaturas máximas
para todas as capitais de distrito do Continente.
Fazemo-lo em dois momentos distintos da hora.
Ao minuto 30: Setúbal – Santarém – Lisboa – Beja - Leiria – Porto – Évora –
Portalegre – Faro - Aveiro
Encostado ao sinal horário: Braga - Vila Real - Viseu – Bragança – Porto - Castelo
Branco – Lisboa - Viana do Castelo – Coimbra – Faro - Guarda
No topo da hora são referenciados os valores actuais da temperatura em Lisboa,
Porto, Faro, Funchal e Ponta Delgada.
Neste momento a RDP Madeira e RDP Açores estão em cadeia com a Antena 1
Após a 1ª informação de trânsito disponibilizamos as temperaturas máximas para
Lisboa, Porto, Coimbra, Faro e uma capital Europeia, Lusófona ou uma cidade de
reconhecida importância mundial.
JNM – A asserção de Ricardo Soares revela a existência de um critério que, em si, é
coerente. Ou seja a Antena 1 preocupa-se, pelo menos em manter, acerca desta
matéria, um regime aparentemente equitativo, sob o ponto de vista, digamos,…
administrativo…
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Mas o elevado índice de queixas que continuo a receber a este respeito só pode
significar que o serviço não está a ser devidamente prestado pela principal Estação da
Rádio Pública.
O modelo estabelecido poderá até ser o indicado, mas por exemplo, para os longos e
quentes dias de Verão – quando a meteorologia é normalmente estável e permansiva (e
quando, apesar de tudo, passam a ser muito importantes as informações sobre os riscos
que o calor traz às diversas zonas da floresta,… ou a temperatura efectiva da água do
mar e dos rios e o regime verificado dos ventos, nas praias portuguesas…)
Mas mesmo nessas fases de Verão em que acontecem súbitas trovoadas, durante as
instabilidades outonais e primaveris e ao longo do duro Inverno, justificar-se-ia a
rápida implantação de um dispositivo muito mais ágil e mais universal e, sobretudo,
mais atento e menos rígido. Um regime que consiga atender aos compreensíveis
desideratos do Ouvinte… e que não se fique pelas desquilibradas listas que Ricardo
Soares elenca.
Um modelo que, por exemplo, tivesse em conta o pormenorizado mapa da Observação
de Superfície – Regional que se encontra – actualizado e diversificado - no sítio do
Instituto de Meteorologia e que pode ser acedido – segundo parâmetros mais
proactivos – pelos homens que aqui se ocupam da Emissão.
Que seja assim nas outras Estações privadas, eu não me admiro: eles apenas têm de se
preocupar com as regiões e cidades onde se concentram as maiores densidades de
consumidores. Mais nada.
Mas, na Rádio nacional e Pública as expectativas do Ouvinte e as suas exigências são
outras…
Porque, na verdade, o tempo (a informação meteorológica pormenorizada) e levada o
mais perto possível de cada Ouvinte, constituem matéria demasiadamente importante,
para que – nos períodos críticos do ano – esta Estação de Rádio generalista e nacional,
a reduza assim a uma comunicação formatada, inerte e burocratizada, seguindo apenas
e sempre os mesmos critérios, muito organizados mas imutáveis, faça chuva ou faça
sol, recolhida á pressa para a Cabine por um Profissional entre duas tarefas
consideradas mais importantes…
JNM - Os Ouvintes consideram que não são suficientes, nem o campo de escolha a que a
RDP se condiciona nas informações que – a montante – são fornecidas com maior
diversidade pelo estatal Instituto de Meteorologia, nem – durante o tempo instável –
à sumária relação das capitais de distrito, alternadamente citadas às meias-horas.
A Antena 1, como grande Estação nacional, tem Ouvintes em Mogadouro, Proençaa-Nova, e Torres Vedras; em Almodôvar e em Portimão.
A Antena Um ouve-se na Calheta e na Graciosa… Não se ouve apenas em Lisboa,
Porto, Coimbra e Faro…
Escutam-na também muito atentamente os Pescadores em terra e no mar alto e - por
vezes ansiosos – os Agricultores no País profundo. Ou, como estão a coisas, se calhar
já não…
Poucos ouvirão a Antena 1 em Riga¸ Tallin ou La Valeta e muito poucos mais irão
viajar amanhã para Nova Iorque, Tóquio ou Moscovo…
A Informação Meteorológica é um elemento estratégico na emissão de uma grande
Estação nacional e podendo constituir outro poderoso factor distintivo e caracterizador
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da Rádio Pública, não tem que continuar a ser tão displicentemente secundarizada na
Antena 1.
AR – O Excesso de Desporto é outro tema MUITO analisado nas mensagens dos
Ouvintes da Antena 1.
IB – Ouvintes manifestam-se em grande número e muito negativamente, quanto a esta
outra opção estratégica da Estação, que merecerá alargado tratamento no encontro que
o Provedor irá estabelecer com o Senhor Rui Pêgo - Director de Programas das
antenas nacionais da RDP num dos próximos Programas.
AR – A referida estratégia é considerada como errada por cerca de 13 % das mensagens
que se referem à Programação da Antena 1. O Desporto e, em particular o Futebol,
terão adquirido um peso demasiado no quadro da Programação da 1ª Estação da RDP.
IB – Ouça Ricardo Soares:
RESPOSTA DE RICARDO SOARES : - O desporto, como é sabido, é um fenómeno de
massas e atravessa transversalmente toda a sociedade. Entendemos que como o
desporto não é só futebol, criámos espaços desportivos, para além dos relatos de
futebol, que podem acomodar outras modalidades.
É um caminho que estamos a fazer e que terá certamente resultados.
IB – Ouça o comentário do Provedor do Ouvinte:
JNM – Os resultados a que o subDirector da Antena 1 se refere são, certamente, a
conquista de mais audiências para o Serviço Público.
Ora um presumido movimento no sentido da aquisição de novos Públicos, não só não
constitui um crime, como também é um objectivo muito apreciável.
Mas o que Ouvintes em número significativo assinalam é não apenas uma recorrência,
porventura exagerada, de temas desportivos na Antena 1 e com especial incidência
no conturbado mundo do futebol, quando nenhum outro grande tema específico da
sociedade portuguesa adquire – nem de perto, nem de longe - idêntico relevo, no
contexto da actual Programação da principal Estação do Serviço Público.
Na verdade – segundo dados que recentemente solicitei à Direcção de Programas –
verifica-se que, por cada período de emissão de 24 horas, praticamente 12% – ou seja,
quase três horas por dia são, em média dedicadas a assuntos do Desporto.
E se considerarmos que durante as 4 horas, entre as 2 e as 6 da madrugada, não
existe qualquer Programação inédita e original – na prática, podemos considerar que a
incidência dos temas desportivos na Antena 1 se encontra no patamar dos 15% …
Ora, perante a torrencial avalancha de factos que hoje caracterizam de modo muito
negativo o universo da bola, aos Jornalistas de Desporto da RDP – com minutos e
minutos de antena para preencher – não resta outra alternativa senão a de noticiar e
analisar os casos do pântano, como se trabalhassem numa qualquer outra Estação de
Rádio ou outro qualquer orgão de Informação no mercado.
Acompanho pois, os Ouvintes que consideram que se acaso se verificasse outra
parcimónia no plano das disponibilidades de espaço, tempo e recursos atribuidos na
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Grelha de Programas da Antena 1 aos temas desportivos, eventualmente se passaria a
outro nível no tratamento desses assuntos.
Com menos tempo de antena, forçosamente se expurgavam modelos claramente
discutíveis, se dispensavam personagens evidentemente escusados e até se evitariam,
pelo menos, os casos de notícia obviamente bastardos para o Serviço Público.
A prEstação da Antena 1 aparece definida no texto da Lei como devendo assegurar
uma programação de referência - inovadora e com elevados padrões de qualidade (e
continuo a citar a Lei) de modo a satisfazer as necessidades culturais, educativas,
formativas, informativas e recreativas dos diversos públicos, obrigando-se,
designadamente, a:
a) Assegurar o pluralismo, o rigor e a imparcialidade da informação …
b) Emitir uma programação inovadora e variada, que estimule a formação e a
valorização cultural…
c) Difundir uma programação agregadora, acessível a toda a população…
d) Difundir uma programação que exprima a diversidade social e cultural nacional
…
e) Garantir a cobertura noticiosa dos principais acontecimentos nacionais …
f) Promover e divulgar a criação artística nacional e o conhecimento do património
histórico e cultural do País… (Fim de citação).
É bem patente o conjunto de items deste texto matricial da lei da Rádio: ele acentua
como missão da Rádio Pública, incidências de natureza qualitativa e releva valências
específicas nos domínios cultural, social e informativo, sem sequer referir (ou muito
menos, condicionar em expressão alguma), a actividade das Estações aos ditames do
mercado das audiências.
Só neste plano, nesse registo de competitividade pela conquista de audiências – que
me parece subjacente à interpretação apresentada por Ricardo Soares - justifica
propostas idênticas às que estão actualmente no ar na Antena 1, designadamente no
tipo de exploração intensiva que é assumido pela Antena 1 na esfera do Desporto.
Mas não creio que o espírito da lei esteja a ser assim inteiramente observado. Porque se
verifica, na prática, que a maior percentagem temática e unitária de toda a
Programação é preenchida, em 12 ou 15%, com assuntos do Desporto e em particular
com assuntos do Futebol com… ligas.
IB – O Provedor dirigiu ainda ao SubDirector da Antena 1 um conjunto de Questões
diversas às quais este respondeu concretamente. A maioria dessas informações foram,
ou serão ainda remetidas aos respectivos destinatários.
AR – Como exemplo escolhemos outra crítica que mereceu a apreciação de Ricardo
Soares.
IB – Nesta, o Ouvinte manifesta o seu desagrado “… pelo pouco tempo dispendido a
programas de intercâmbio com a sociedade civil e mesmo à divulgação de assuntos
de cultura geral. (…) Na V/ estação a partir do noticiário das 11H00 começa a
passar música e não tenham dúvidas que pessoas minimamente inteligentes,
interessadas em aprender algo e com alguma disponibilidade para escutar, mudam
de imediato…”
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RESPOSTA DE RICARDO SOARES : - O alinhamento da Antena 1 comporta durante o dia e
por consequência ao longo da semana um conjunto de programas, que na nossa
perspectiva, é o suficiente e o adequado para a nossa realidade actual. Além da
Antena Aberta, que durante mais de uma hora, diariamente, dá voz aos ouvintes, ainda
temos uma série de pequenos formatos que abordam os mais variados temas. Depois
das 11h…Violência Doméstica – Imigração – Biologia - Dependências – Ambiente Ciência e Inovação – Astronomia - Cultura - Blogs – Afectos - Escrita e livros –
Cinema - Língua Portuguesa.
Estes são exemplos, citando a mensagem recebida, que “ajudam a transmitir
conhecimentos e cultura às pessoas, tendo estas assim a oportunidade de aprender
alguma coisa”.
AR – São muitas e muito diversificadas as temáticas abordadas pelos Ouvintes nas
mensagens que dirigem ao Provedor.
AR – A maior parte delas revela motivações muito determinadas, significando
inequivocamente a forte e afectiva ligação à Estação da sua preferência.
IB – E se a maioria contem matéria crítica, a verdade é que alguma correspondência
também apresenta sugestões e propostas de trabalho, bem como elogios e
agradecimentos por alguns trabalhos transmitidos.
AR – Entretanto anunciamos que, por decisão do Director de Programas das Antenas 1, 2
e 3, com a qual se congratula o Provedor, a partir da próxima semana “Em Nome do
Ouvinte” passa a ser transmitido em estreia na Antena 1, às 6ªs-feiras, depois do
Noticiário das 16 horas.
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# 18 - 19.01.2007
NO ESTÚDIO COM RUI PÊGO, DIRECTOR DAS ANTENAS 1, 2 E 3
- TEMAS DE NATUREZA ESTRUTURAL
- QUESTÕES RELACIONADAS COM ANTENA 1.

(I /

IV)

Voz de Isabel Bernardo – Depois de um ciclo de 5 Programas em que foram ouvidas as
respostas dos gestores da Antena 1, da Antena 2 e da Antena 3 a questões específicas
dos Ouvintes, a partir de hoje e durante os próximos 2 Programas, o Provedor recebe
no Estúdio o Senhor Rui Pêgo, que é o responsável máximo pelas Programações das 3
Estações nacionais do Serviço Público de Rádio.
AR – O percurso profissional do Jornalista Rui Pêgo, com 50 anos, está ligado à
divulgação da produção musical desde que, nos anos 80, começou a trabalhar na Rádio
Renascença. Mais tarde fundou e desenhou o Correio da Manhã Rádio (em 1987) e a
Rádio Nostalgia (em 1993). Depois disso dirigiu durante 5 anos a Rádio Paris-Lisboa.
Colaborou com a SIC Notícias e publicou um livro de compilação das suas crónicas
radiofónicas, “Nação Valente”.
É Director de Programas de Antena 1, Antena 2 e Antena 3 desde Junho de 2005,
tendo a designação sido justificada com base no seu perfil profissional e visando uma
estratégia de modernização das três Rádios Públicas.
1º EXCERTO DA CONVERSA ENTRE O PROVEDOR E O DIRECTOR RUI PÊGO:
JNM – Os Ouvintes compreenderão que, dada a relação pessoal entre ambos, nos tratemos
coloquialmente, como sempre, pela 2º pessoa do singular, nestes encontros que vamos
ter, neste programa e nos próximos dois… Isso não invalida, nem reduzirá a dialéctica
de posicionamentos que – no plano profissional – nos cumpre manter e que os dois
sabemos respeitar.
1ª questão, Rui Pêgo: acharia conveniente que, até por sugestão de Ouvintes,
caracterizasses sumariamente as tuas funções como Director de Programas das 3
Estações.
RP: «- Ao Director do serviço Público das três estações nacionais – Antena 1, Antena 2 e
Antena 3 – compete definir, coordenar e desenvolver a estratégia de programação
destes três canais nacionais, preparar a Rádio para os desafios da digitalização que aí
vem – ou que já estão aí na ordem do dia –, definir formatos e conceitos para a
programação das antenas, obviamente, monitorar a qualidade do som transmitido e
acompanhar os desenvolvimentos técnicos e tecnológicos justamente com vista a esta
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transformação que a Rádio vai ter e, obviamente – obviamente – promover um
cruzamento de agendas e transversalidade das três antenas no que diz respeito a uma
lógica de produção.»
IB – Rui Pêgo – Director de Programas de Antena 1, Antena 2 e Antena 3.
AR – Segundo a Lei, a RDP tem de assegurar uma programação de referência,
inovadora e com elevados padrões de qualidade, que satisfaça as necessidades
culturais, educativas, formativas, informativas e recreativas dos diversos públicos.
IB – Tem de garantir o pluralismo, o rigor e a imparcialidade da informação. De emitir
uma programação inovadora e variada, que estimule a formação e a valorização
cultural. Difundir uma programação agregadora, que exprima a diversidade social e
cultural nacional e responda aos interesses minoritários das diferentes categorias do
público.
AR – Promover e divulgar a criação artística nacional e o conhecimento do património
histórico e cultural do País.
JNM – Eu pergunto ao Director de Programas como é que se cumprem vínculos tão
objectivos como estes, em 3 Estações com configurações tão próprias e diferentes,
como são a Antena 1, a Antena 2 e a Antena 3.
Ou seja, quais são especificamente – interpretando a Lei da Rádio – as valências
conceptuais distintivas que tu propões em cada Estação, permitindo que cada Estação
cumpra os propósitos de servir as exigências dos seus Ouvintes e de respeitar os
requisitos da Lei, por outro lado. Podes começar pela caracterização da Antena 1 …
RP: «- É obviamente um exercício difícil e quotidiano, esse exercício entre essas
obrigações que estão consagradas na Lei e aquilo que é a vida de todos os dias numa
estação de rádio, como tu sabes. As programações dos três canais assentam em quatro
conceitos essenciais, em quatro pilares essenciais que são, se tu quiseres, diversidade
de conteúdos, a proximidade com a comunidade que servem, a intervenção na
sociedade – no sentido de promover o debate público e a reflexão, através de
iniciativas que envolvam a sociedade – e a divulgação multiplataforma. De resto, estes
quatro pilares foram os que foram definidos para que a equipa da Direcção de
Programas executasse e actuasse no âmbito das três antenas.»
AR – Hoje Rui Pêgo responde a questões do Provedor do Ouvinte, José Nuno Martins.
IB – No fim de Junho de 99, o Estado celebrou com a RDP um Contrato de Concessão
do Serviço Público que assegura a esta Entidade a capacidade de prEstação deste
Serviço pago pelos contribuintes.
AR - Referindo-se expressamente àquilo que é hoje a Emissão da Antena 1, sobre a
Produção e a Emissão de Programas, estipula-se que a concessionária se obriga a
produzir uma emissão de carácter eminentemente pluritemático, com opções
diversificadas.
IB – Rui Pego considera o seguinte a respeito desta matéria:
2º EXCERTO DA CONVERSA ENTRE O PROVEDOR E O DIRECTOR RUI PÊGO:
RP – No que diz respeito aos conteúdos, por exemplo, a diversidade de conteúdos que
existem na Antena 1 – e, só para te dar dois ou três exemplos: exemplos, causas
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públicas, de ambiente, violência doméstica, dependências e emigração, ciência e
inovação, biologia, saúde, investigação, astronomia, cidadania, consumo, pais e
filhos, sexologia, estas …
JNM – São catorze elementos!
RP – Esta diversidade de conteúdos dá-lhe uma diferença clara, do meu ponto de vista,
em ralação a duas estações generalistas, ou pelo menos a uma estação generalista que
é a Rádio Renascença, com a qual pode ser mais facilmente comparada, e em relação
à TSF, por exemplo, que, sendo uma estação mais sobre informação, é seguramente
uma estação generalista também, porque também tem outros conteúdos. E portanto,
acho que isto é um factor diferenciador, do meu ponto de vista, do Serviço Público em
relação àquilo que é, digamos, … que são as opções de programação das rádios
privadas. Do ponto de vista musical, ou no plano musical, aí então digamos que a
diferença entre a Antena 1 e as outras estações é evidente.»
IB – Hoje, tal como nas próximas duas edições de “Em Nome do Ouvinte”, o Director de
Programas responde a questões estruturais relacionadas com as Programações das 3
Estações públicas nacionais.
3º EXCERTO DA CONVERSA ENTRE O PROVEDOR E O DIRECTOR RUI PÊGO:
JNM: - Se nós observarmos o mapa que os teus serviços levantaram – aliás, a meu pedido
– na análise percentual das durações efectivas dos conteúdos transmitidos
relativamente a uma semana completa de 24 sobre 24 horas em todos os sete dias de
emissões da Antena1 – e no caso, essa semana em análise foi a 44ª de 2006, na
viragem entre os meses de Outubro e Novembro –, nós chegamos por extrapolação a
valores médios diários muito interessantes.
Primeira observação, a Informação ocupa, em média, na Antena 1 sete horas e meia
por dia, significando isto que tu tens nas tuas mãos, grosso modo, disponíveis para o
teu trabalho, dezasseis horas e meia.
RP: - Eu acho que é uma relação equilibrada e uma relação razoável, tendo em conta as
características da estação, tendo em conta o perfil da própria estação, tendo em conta
as obrigações que a estação tem no quadro daquilo que é o Contrato de Serviço
Público. E portanto parece-me, para uma estação generalista, música e notícias, com
as obrigações que esta estação, tem parece-me uma relação equilibrada.
JNM: - Destas dezasseis horas e meia, realmente, nove horas e quarenta são preenchidas
com música, cerca de seis horas e quarenta correspondem a tempos de palavra – não
especificamente jornalísticos, com conversas, debates, os tais pequenos formatos e
outras utilidades – também algumas futilidades, como faz parte da Rádio; e logo aqui,
se juntarmos estas seis horas e quarenta de tempos de palavra às sete horas e meia de
informação que referimos atrás, não estaremos, afinal, somadas as mais de catorze
horas de palavra, a falar de mais na Antena 1 e a dar música a menos? Menos de dez
horas de música por dia, numa Estação de Rádio?!
RP: - É preciso não esquecer que a esta estação de rádio é exigido que transmita os
debates no Parlamento, que faça uma cobertura, por exemplo, das eleições e dos
referendos e das consultas populares que são feitas à população …
JNM: - Mas não te estás a queixar disso?...
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RP: - Não! Não me estou a queixar disso! Não! Eu estou a constatar esse facto. Isto é, nós
estamos a falar aqui, ou melhor, estamos a falar de uma rádio generalista – música e
notícias –, mas com obrigações especiais que outras estações não têm.
JNM: - Claro, que decorrem do Serviço Público, …
RP: - Justamente!
JNM: - …, do contrato que foi celebrado com o Estado.
RP: - Portanto, digamos que eu estou a acentuar esse facto para considerar que a relação
é equilibrada entre palavra e música – 60/40. Tenderia a concordar contigo, isto é,
tenderia a estar de acordo que essa relação podia ser um bocado menos desnivelada,
se tu quiseres, se, de facto, a estação não tivesse as obrigações que tem, do ponto de
vista do Contrato de Concessão do Serviço Público».
AR – Considerações de Rui Pego, director de Programas das Estações nacionais da RDP.
4º EXCERTO DA CONVERSA ENTRE O PROVEDOR E O DIRECTOR RUI PÊGO:
JNM: - Cabe-te a ti próprio definir os tempos que se atribuem à informação e ao desporto,
Rui – chamemos desporto, muito embora ouvintes se queixem neste contexto de que a
Antena 1 esteja afogada em futebol, demasiado futebol de ligas, demasiado futebol aos
gritos.
Ora o que eu observo aqui no mapa – e numa observação totalmente independente, é
que realmente o tempo que a principal Estação portuguesa de Serviço Público oferece
diariamente, em média, aos seus ouvintes, o futebol, o desporto, gasta dois terços do
tempo que a Estação lhes oferece com música portuguesa.
E eu volto ao tema inicial: numa Rádio nacional, numa Rádio de serviço público, o
desporto terá de continuar a ser assim tão importante e a música dos portugueses,
afinal, tão pouco significativa?
RP:- Não estou de acordo, Zé Nuno, que as coisas possam ser postas dessa maneira.
Acho que o que constrói um produto de rádio é a soma dos diversos conteúdos e dos
diversos elementos e não podem ser vistos de uma forma apenas estatística,
percentual, sob pena de corrermos o risco de não estar a avaliar com rigor a natureza
de cada conteúdo.
O tempo utilizado em relatos de futebol não é significativo; o tempo utilizado em
programas especiais, debates que nós consideramos que é o tempo antes do relato e o
tempo depois do relato, tardes desportivas, ao domingo, informação desportiva,
sínteses de notícias ao longo do dia, de segunda a sexta-feira, esse tempo se for
analisado e do total desses tempo for retirado o tempo que é dedicado às sínteses de
notícias, isto é, à informação desportiva propriamente dita e que tem um lugar fixo na
antena – portanto a horas, com encontros previstos a horas certas –, eu não acho que
haja excesso de desporto.
JNM:- Não é essa a opinião de Ouvintes! Eles queixam-se de que há excesso de
tratamento desportivo nas antenas…
RP: - Os jogos vão sendo dispersos ao longo da semana, mesmo na Liga Portuguesa, ao
longo da semana, às vezes joga-se à sexta, ao sábado, ao domingo, à segunda, e isso…
JNM: E depois há as provas europeias.
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RP: - E depois há as provas europeias! E portanto eu acho que esta…, digamos que este
desdobramento dos jogos que antigamente estavam todos agrupados numa jornada
que era normalmente ao domingo à tarde e que são determinados hoje pelas
televisões, eu acho que é esse desdobramento que conduz a essa percepção de que a
toda a hora há futebol. De resto, constitui, não o escondo, um dos problemas de
articulação, de ajustamento de programação …
JNM: - Para o programador, é terrível!
RP: - Exactamente! Exactamente! A sua oscilação permanente dos horários dos jogos.»
JNM: -O Provedor defendeu, há tempo, no fim de um ciclo de sete emissões de «EM
NOME DO OUVINTE» que na playlist, isto é, na lista de difusão, que é, digamos, uma
matriz musical da Estação que serve para preencher os tempos que não são dedicados a
programas de natureza conteudística mais relevantes, que essa lista de difusão da
principal Estação de Serviço Público se limitasse exclusivamente a músicas em língua
portuguesa, pelo menos, mas eventualmente, como é, aliás, o movimento crescente das
mensagens que recebo, a música de autores e intérpretes portugueses.
Não há aqui, a meu ver, nenhum chauvinismo, como o Presidente da SPA no
depoimento que lhe pedi referia. Não são chauvinistas os programadores espanhóis do
Serviço Público de radiodifusão, não são chauvinistas os franceses, nem os belgas; não
são chauvinistas os ingleses, não são chauvinistas os brasileiros, não são chauvinistas
os sul-americanos que nos respectivos países não apresentam músicas de outras línguas
que não sejam aquelas que maioritariamente se falam no seu próprio país.
Em Portugal, nós somos…. Realmente não há rapazes maus, e nós temos este espírito
missionário de abrir as portas a tudo e a todos. E portanto passamos aqui alegremente
na playlist uma quantidade enorme de música rock e de música inglesa, mas também
de música espanhola – eu já cheguei a ouvir Eros Ramazotti que é um italiano a cantar
em espanhol na Antena 1.
E isso foi de tal forma curioso que até espantou o director executivo da Antena 1,
Ricardo Soares, que me dizia «Isso não pode ser!...» (Risos) Passados minutos, na
mesma reunião, ele recebeu um SMS a confirmar que tinha sido! Portanto há aqui
questões – eu admito que isso tenha sido uma “boutade”, uma “gaffe” tão grande que
…, enfim, conto-a a título de anedota! Mas ela é, apesar de tudo, reveladora e perdoame esta “inside information”.
O Provedor do Ouvinte claramente defende que na playlist da Antena 1 não tenham
lugar peças de autores e de músicos e de cantores que não sejam de língua portuguesa,
pelo menos.
IB – Rui Pêgo responde:
5º EXCERTO DA CONVERSA ENTRE O PROVEDOR E O DIRECTOR RUI PÊGO:
RP: - No que respeita a cumprir a lei, nós cumprimos a lei! Falaste aí pelo meio da lei e é
bom que fique claro que a Antena 1 cumpre a lei. Mais! Cumpre mais do que a lei! A
lei obriga… à difusão…
JNM: - Não, cumpre a lei! Cumpre a lei! Sessenta por cento é o que lhe está…
RP: - Obriga a 60% e a Antena 1 toca mais do que 60%.
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JNM: - … e ela não transmite mais do que sessenta por cento de música ligeira
portuguesa.
RP: - Se juntares a música de expressão portuguesa, são mais de 60%....
JNM: - Não são, não! É uma Rádio legalista, ela cumpre o que a lei diz. O que eu digo é
que ela deve ir além da lei! Mas desculpa, estou a interromper-te!
RP: - Eu acho que ela faz a sua função; a música que a Antena 1 toca é um factor claro,
do meu ponto de vista, de diferenciação em relação às privadas. Isto é, a Antena 1
toca na sua lista de execução sessenta por cento de música portuguesa, toca cantores
de expressão portuguesa, aquilo que é um património comum a um conjunto de povos
que é a língua, a nossa língua, e toca outras sonoridades europeias que não só de
expressão inglesa, o que não fazem as outras estações.
E portanto há aqui um factor claro de diferenciação; tocar apenas e exclusivamente
música portuguesa – solução ou sugestão com a qual eu não estou de acordo, porque
acho que isso faria sentido num quadro em que não houvesse, de facto, difusão de
música portuguesa; neste quadro em que existe, de facto, uma clara aposta, um claro
investimento da estação que não se esgota apenas nos 60% de música portuguesa.
Há pequenos formatos, pequenos conteúdos em antena com diversas difusões que
tocam o fado, que tocam música tradicional. Há um programa semanal de música,
com músicos ao vivo, em palco, para lá de outras coisas que fazemos: nós damos
notícia, seguimos a actualidade da actividade discográfica dos portugueses; temos
uma informação sistematizada, planificada, planeada, sobre aquilo que são os
concertos que acontecem com músicos portugueses – temos apoio, inclusivamente, a
alguns desses concertos.
Mas depois há outra razão e é uma razão do meu ponto de vista patrimonial e que é
matricial da nossa cultura, Zé Nuno, que é a questão da universalidade. Nós sempre
fomos um povo aberto …
JNM: - (Risos) Palavras, palavras e mais palavras!... A verdade é que eu percebo que o
interesse de mercado que o conceito do Director de Programas põe na Antena 1 – como
lhe cabe, ele tenta neste movimento captar mais gente para a sua Estação e
obviamente…
RP: - Zé Nuno, eu não capto nem mais um ouvinte por tocar Frank Sinatra!... Não capto
nem mais um!
JNM: - Evidentemente que o Rui Pêgo, como Director de Programas tem, além do mais –
e isto que fique bem claro – ele tem na sua missão, um mandato democrático, e eu
tenho isso bem presente, para fazer o que está a fazer. A questão é se o faz bem feito,
ou mal feito. Mas a verdade é esta: é que há movimentos que são substantes, que são
sensíveis, de Ouvintes que apontam no sentido da queixa constante, acerca da pouca e
não diversificada música portuguesa nas emissões da Antena 1.
RP: - Deixa-me só dizer que não há obstinação: há convicções! É preciso não confundir
convicções com obstinação.
JNM: - Essa é a tua perspectiva. Agradeço-te de qualquer forma. Na próxima semana cá
estaremos para continuar a abordar ainda temas da 1 e da Antena 2 também!»
IB – Este foi o primeiro de um novo ciclo de três programas, ao longo dos quais o
Provedor confronta o director de Programas das três Estações nacionais da RDP,
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senhor Rui Pêgo, quanto a questões relacionadas com a programação das tês
emissoras.
AR – Na próxima semana, EM NOME DO OUVINTE, continuando ainda a ouvir o Director
de Programas acerca de assuntos relacionados com as três Rádios públicas nacionais
irão ainda ser abordados temas da Antena 1 e da Antena 2.
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# 19 - 26.01.2007
NO ESTÚDIO COM RUI PÊGO, DIRECTOR DAS ANTENAS 1, 2 E 3
- QUESTÕES RELACIONADAS COM ANTENA 1 - II PARTE.
- QUESTÕES RELACIONADAS COM ANTENA 2 - I PARTE.

(II /

IV)

Voz de Isabel Bernardo – Durante esta semana o Provedor do Ouvinte tem estado a
finalizar o Relatório Anual em que reporta a sua actividade durante 2006 e que, de
acordo com a Lei, será entregue no fim deste mês para apreciação da Entidade
Reguladora para a Comunicação Social.
AR – E tal como sucedeu no anterior Programa “Em Nome do Ouvinte” e voltará a
acontecer de hoje a oito dias neste horário, o Provedor hoje convida o senhor Rui Pêgo
para se pronunciar sobre grandes questões das Programações das 3 Rádios públicas
nacionais.
IB – Hoje, são tratados assuntos relativos à Antena 1 e à Antena 2.
AR – No seguimento da conversa da semana passada - última questão relacionada com a
Antena 1.
IB – Os estratos dominantes dos Ouvintes da Antena 1 encontram-se actualmente nas
faixas das idades 55 a 64 e maiores de 64 anos, constituindo este último o estrato mais
estável dos Ouvintes da Estação.
AR – Ora, de acordo o mesmo estudo elaborado a partir dos dados do BAREME /
Marktest, se se observar a elevada percentagem de Música com menos de 10 anos de
publicação, que é transmitida na Lista de Execução (preenchendo os Espaços
intermédios na Programação da Antena 1), parece detectar-se, no campo musical, um
esforço persistente da Estação em apresentar e promover Música recente, talvez
visando cativar Público mais jovem, que recentemente terá passado a ser definido
como alvo - …dos 35 aos 54 anos …
6º EXCERTO DA CONVERSA ENTRE O PROVEDOR E O DIRECTOR RUI PÊGO:
JNM: - Tentando reduzir em vinte anos a média de idades do Público Ouvinte da Antena
1, não considera o Director de Programas, que se está a pedir aos seus Ouvintes um
esforço – e sobretudo aos Ouvintes mais dedicados e mais fiéis – um esforço
demasiado violento?
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É que ainda por cima, Ouvintes referem, chamam a atenção para o facto de o Grupo
RDP dispor de outro canal, dito jovem, a Antena 3, no qual, segundo os dados de que
disponho, a idade média dos ouvintes está precisamente a crescer, a subir.
RP: - Aparentemente, sim! Aparentemente pode parecer, digamos, que um canal estreito –
esses vintes anos entre os 35 e os 54, para aquilo que é definido como alvo principal a
atingir pela música difundida pala Antena 1. Aparentemente! Porque esse é o alvo
principal; há, obviamente, depois um alvo mais largo que tem a ver com a necessidade
de confortar gente mais velha, gente acima dos 55 anos e mesmo acima dos 64 anos,
de acordo com a estratificação dos estudos de opinião.
JNM: - Que é actualmente quem mais ouve a Estação!
RP: - Que é actualmente quem mais ouve a estação. Mas a estação procura – e não pode
demitir-se disso, digo eu – procura renovar, refrescar aquilo que são os seus alvos
preferenciais e nesse sentido faz um investimento nesse alvo central que eu te falei. De
toda a maneira, não deixando descoberto aquilo que eu acho que são segmentos
importantes da população e que são de ouvintes prioritários da Antena 1 e que têm
que ser confortados – e são-no também na componente de memória da música que a
Antena 1 transmite.»
IB – Neste encontro com o Senhor Rui Pêgo o Provedor vai abordar agora temas
relacionados com a Rádio Clássica. Comecemos pelo enquadramento que regulamenta
o exercício da Antena 2.
AR – Na Cláusula 6.ª do Contrato de Concessão do Serviço Público de Radiodifusão,
celebrado entre o Estado e a RDP em Junho de 1999 define-se que a Concessionária
RDP se obriga a “ Produzir … uma 2ª emissão, de índole cultural, respeitando
padrões exigentes de qualidade em termos de estética, de conteúdo e tecnológicos,
vocacionada para a transmissão de programas de música erudita, … aberta à
temática das letras, das artes e das ciências, sensível à modernidade”.
IB – Acentuando movimentos que já se tinham feito sentir em 2003 e 2005, a Estação
mais cultural e mais clássica da RDP, empreendeu ao longo do ano passado e mais
visivelmente no início de 2007, uma certa renovação da imagem.
AR – Nota-se, por exemplo, que se reforçou a abertura da Estação ao universo exterior
(com novas contratações e novos Programas de Autor) e sente-se que está a ser
implantada uma nova organização da Programação que aponta para uma mais evidente
estabilização dos segmentos no regime de emissão semanal.
7º EXCERTO DA CONVERSA ENTRE O PROVEDOR E O DIRECTOR RUI PÊGO:
JNM – Ouvintes referem que se abandonou o estilo tradicional da Estação e que se elegem
em horários diurnos tipos de discurso radiofónico aligeirados, em que o improviso é
privilegiado. Isto leva-nos à questão do uso da língua – ou do mau uso da língua –
numa Estação com um auditório tão particular, tão exigente, como o da Antena 2.
Reduz-se desta forma a relevância do texto radiofónico, porventura afectando até o uso
canónico da língua portuguesa.
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Há um Ouvinte que refere, num texto muito interessante, que não basta falar bem; é
também necessário manter a prosódia nos limites do inteligível e das normas da
acentuação. Um programa como, por exemplo, referido ao universo da língua
portuguesa, como “PÁGINAS DE PORTUGUÊS”, de José Mário Costa, é um Programa
que tem sido claramente menorizado no seu conteúdo e também no modelo. E
Ouvintes queixam-se disso.
RP – Eu estou globalmente de acordo com essas críticas. Mas gostava de chamar a
atenção para dois ou três factores que conduzem, ou poderão conduzir, à justeza
dessas considerações. O primeiro aspecto é a questão da informalidade. Isto é, a
estação tentou – está a fazer um esforço nesse sentido – tornar o seu discurso mais
informal, mais próximo das pessoas. Bom, isso obviamente tem algumas desvantagens,
sob o ponto de vista daquilo que é, digamos, o rigor que uma estação com estas
características necessita. Mas a questão, o pecado, não é o da informalidade, do meu
ponto de vista. O que aconteceu na Antena 2 foi uma renovação tremenda do quadro
de pessoas que levou a que um conjunto de novos profissionais começassem a ter
acesso à antena.
JNM – Ou seja, eles tiveram acesso à antena, porque saíram Profissionais encartados que
estavam com aqueles tempos de emissão, com aquelas tarefas de produção, etc.
RP – Justamente. E portanto, esta nova geração que tem condições extraordinárias para
se tornarem grandes profissionais …
JNM – Até pelo background académico!...
RP - Justamente. E tem um percurso a fazer, tem um caminho a fazer. De resto, devo
dizer-te – posso dar-te essa informação em primeira mão – que no plano de formação
que está previsto para 2007, no que à Rádio diz respeito, obviamente que uma das
questões é a questão da apresentação que vai ser transversal a todas as antenas, não
vai incidir apenas na 2, apesar de vir a ter módulos específicos de apresentação para
a Antena 2.»
IB – Rui Pêgo, em conversa com o Provedor do Ouvinte.
8º EXCERTO DA CONVERSA ENTRE O PROVEDOR E O DIRECTOR RUI PÊGO:
JNM - Ouvintes também manifestam muitas, e muito claras, reservas quanto a
transformações que com maior ou menor incidência, provocaram alterações nos
modelos de conteúdo que eram permansivos, que estavam há muito tempo no ar, e que
eram também estimados. Por exemplo: verificou-se um nada pacífico para muitos
ouvintes – não quer dizer que seja esta a minha opinião – um acréscimo de tempo
dedicado ao jazz.
Verifica-se também que, embora por um lado se possam ouvir na Antena 2 programas
como o admirável “LUGAR AO SUL”, de Rafael Correia, ou como o bem documentado
e bem apresentado “COSMORAMA”, de Alexandre Branco e Ana Teles, que, vou citar,
“passamos a ter que suportar programas monográficos” que Ouvintes classificam como
– vou enumerar os adjectivos – longos, cinzentos, nada interessantes, e mesmo ainda,
chatos e pouco radiofónicos, com uma enervante insistência diária num horário de
grande exposição com a chamada música do mundo.
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É o caso do nada cativante, para ouvintes, “RAIZES” que se passa entre as 13H e as
14H de segunda a sexta-feira na Antena 2.
RP - Sobre esse assunto, José Nuno, deixa-me dizer-te que a Antena 2 continua a ser uma
rádio clássica que dedica grande parte da sua programação à divulgação e música
erudita. Agora, é uma rádio também atenta àquilo que são as correntes
contemporâneas, e portanto transmite também música contemporânea e acomoda nas
suas emissões o jazz e a dita world music. Eu entendo essas críticas, mas tenderia a
tempera-las, porque de facto aquela hora do almoço – dito assim, para simplificar –
com música da raiz étnica que, obviamente pode ser melhorada, que obviamente poder
ser… Nesse aspecto, deixa-me dizer-te que eu não estou contente – de resto, se
estivesse contente demitia-me! – com a performance do apuro radiofónico, se tu
quiseres, que algumas emissões da Antena 2, da Antena 1, da Antena 3 têm. …
JNM – Sim, naquele caso, aquilo é um programa monográfico que passa um disco lendose a capa do disco!
RP - … Portanto, porventura há aí necessidade de um outro trabalho, de um outro apuro,
de um outro aprofundamento daquilo que é a formatação radiofónica do programa.»
IB – Opiniões e justificações apresentadas pelo Director de Programas da Antena 2.
AR – O Provedor José Nuno Martins propõe agora uma nova matéria ainda relacionada
com a Antena 2.
9º EXCERTO DA CONVERSA ENTRE O PROVEDOR E O DIRECTOR RUI PÊGO:
JNM - Ouvintes referem que uma Estação com o perfil da Antena 2 e com o auditório da
Antena 2, seria de supor que os espaços de debate tivessem maior expressão; mas em
vez disso, estão em claro défice.
A única excepção é o agradabilíssimo “UM CERTO OLHAR”, um debate sobre
actualidade com a Maria João Seixas, Gabriela Canavilhas e Vicente Jorge Silva,
numa divertida realização de Luís Caetano, produzida por Manuela Gomes. Vale a
pena dar este programa como um bom exemplo de um magnífico debate sobre a
actualidade levado pela Antena 2. Mas é, de facto, o único!
Ouvintes também se queixam de que para além da programação diária dos novos
concertos com jovens músicos – que alguns saúdam – e de operações como o
lançamento da discografia de Lopes Graça, por exemplo, ou como os muitos
tradicionais Prémios Jovens Músicos, Festival Promenade Jovens Músicos, e o Prémio
Maestro Silva Pereira que premeia o novo jovem maestro do ano, Ouvintes dizem que
não se conhecem grandes arrojos de produção que ajudem a Antena 2 a sair do seu
cantinho. Queres comentar?»
RP – Quero comentar, sim senhor. Com todo o gosto. Há um défice, sim senhor, de
programas de debate; há um défice de programas da área do conhecimento e esse é
um caminho que a estação pode fazer e vai fazer a partir de agora que tem a sua
programação estabilizada. “UM CERTO OLHAR”, que é o programa que tu falaste, tem
já um horário repetido – pode ser ouvido em duas ocasiões na programação da
Antena 2 em dias diferentes; há duas entrevistas neste momento, uma da Ana Sousa
Dias e outra do João de Almeida que já estão na programação também; e há
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desenvolvimentos da programação, de ajustamentos da programação que estão
previstos ao longo de 2007, para introduzirmos mais debates e mais conhecimento.
Bom, quanto ao arrojo de produção, devo recordar que a Antena 2 já fez algumas
coisas por aí: já cobriu com transmissão directa de dezenas de concertos a Folle
Journée em Nantes, fez no CCB também a Festa da Música – que estava programada
fazer outra vez, mas não vai haver, lamentavelmente –, mas, para lá disso e para lá
desses concertos de fim de tarde com jovens músicos, que é uma aposta até de missão
de serviço público da própria estação de divulgação e de criação de circuitos…
JNM – Ah, disso não há dúvida absolutamente nenhuma!
RP – … e de criação de circuitos, tem a missão de estimular circuitos de espectáculo em
Portugal, que não existem, e pôr os músicos a tocar. Integrado nesse concerto aberto
ao final da tarde vai existir uma coisa que se chama – e vai começar agora, durante
Fevereiro – as “AUDIÇÕES DA 2”. As “AUDIÇÕES DA 2” são uma espécie de uma
brigada da Antena 2 que vai andar pelo país inteiro, pelas escolas de música do país
inteiro para detectar e gravar novos instrumentistas e novos músicos.
JNM – Aí está uma boa opção para substituir o nada cativante “RAIZES” das 13h às 14h. –
diz o Provedor…»
IB – O Provedor do Ouvinte vai colocar a Rui Pêgo a última questão relacionada com a
Antena 2.
10º EXCERTO DA CONVERSA ENTRE O PROVEDOR E O DIRECTOR RUI PÊGO:
JNM - Além da literatura, não se detecta na Estação um esforço suficiente de dimensão
relevante e significativa sobre outras áreas da criação artística e do conhecimento e da
cultura, mesmo em termo de mercado, referem Ouvintes. Relativamente ao teatro, há
pouco: não existe Teatro Radiofónico…
Aí está, era uma boa altura de podermos homenagear a memória do saudoso Eduardo
Street; não existem Programas, a não ser meramente informativos, sobre as belas artes;
não se fala de arquitectura na Antena 2; pouco se fala dos avanços da ciência, a não ser
no belo programa “MICROSCÓPIO”, meia horinha por semana. Isto é tudo verdade?
RP -- Não estou de acordo!
JNM – Isto é tudo verdade…
RP – Não… É verdade, mas está a ser feito um caminho. É verdade que há esse défice –
já o reconheci há bocadinho –, mas está a ser feito esse caminho. Em relação ao
teatro, está programado para o verão um ciclo Eduardo Street, onde reporemos um
conjunto de peças que ele produziu. Há um acordo feito com o Instituto Alemão para
produzirmos um conjunto de peças de autores alemães; vamos participar,
inclusivamente, em Berlim com produções próprias, nossas, num festival de rádio arte
que vai acontecer naquela cidade alemã. Temos neste momento em fase de produção
de uma peça contemporânea. No que diz respeito ao teatro, ele está previsto, está
contemplado no orçamento para 2007 e vai, portanto, ter execução durante este ano.
Bom, depois há uma outra coisa que tem a ver com a campanha, com o início da
campanha da Antena 2, em que falava da arte na rádio. O que nós queremos é
convocar as artes para a rádio! Essa frase, esse slogan que foi utilizado, a tradução
que ele vai ter do ponto de vista de conteúdos, será a convocação que a rádio vai fazer
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das outras artes, que não a música, para a rádio. E aí, vão ter lugar a escultura, a
pintura, a arquitectura, por aí fora… Neste momento já há alguma coisa, há pequenos
formatos, pequenos conteúdos que tratam das questões do palco, que tratam de
questões da pintura – por exemplo, Teresa Pizarro faz um pequeno formato sobre
pintura. Bom, e portanto digamos que este é um caminho e é preciso, no fundo, fazê-lo
com serenidade e com tranquilidade porque não podemos, obviamente, dar passos
mais longos que as pernas.»
AR – Na próxima semana, neste mesmo horário, continuando com as explicações do
Director de Programas sobre assuntos das 3 Rádios Públicas nacionais, o Provedor
irá pronunciar-se “Em Nome do Ouvinte” sobre o chamado “Caso Ritornello” – um
Programa da Antena 2 que recentemente agitou as ondas do meio Rádio – e, mais
genericamente, sobre questões da Antena 3, a emissora jovem da RDP.
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# 20 - 2.02.2007
NO ESTÚDIO COM RUI PÊGO, DIRECTOR DAS ANTENAS 1, 2 E 3
- QUESTÕES RELACIONADAS COM ANTENA 2 - II PARTE.
- CASO RITORNELLO, DE JORGE RODRIGUES

(III / IV)

DEPOIMENTOS DE JORGE RODRIGUES E DO OUVINTE JUSTINO OLIVEIRA MARQUES;
DOS PERITOS MANUEL ANTÓNIO PINA, ROGÉRIO SANTOS E CARLOS ANDRADE;
E DO DIRECTOR RUI PÊGO.

Voz de Isabel Bernardo – Terceiro de um ciclo de Programas em que o Director dos 3
canais nacionais da Rádio Pública, Senhor Rui Pêgo, é confrontado pelo Provedor do
Ouvinte José Nuno Martins, com questões levantadas por Ouvintes.
Voz de AR – Hoje Em Nome do Ouvinte o Provedor vai tratar exclusivamente de um caso
que recentemente sobressaltou a rotina da Antena 2, ficando para a próxima semana a
abordagem dos temas relativos à Programação da Antena 3.
IB – Abre-se, portanto o caso Ritornello - um Programa de Jorge Rodrigues que a
Antena 2 difunde há cerca de 11 anos, diariamente de 2ª a 6ª, depois das 18h.
AR – Em 14 de Dezembro, o Jornal Correio da Manhã publicava uma notícia com o
testemunho de Jorge Rodrigues, na qual o Realizador declarava que “se sentia
lesado” pelo facto de “ter sido proibido de convidar qualquer Artista ou Intelectual
português” para o seu Programa.
IB – Ouvido logo nessa mesma notícia, Rui Pêgo - o Director das Estações Antena 1,
Antena 2 e Antena 3, esclarecia que a decisão decorria da aplicação de uma nova
estratégia de Programação e que Jorge Rodrigues poderia continuar a realizar
entrevistas, desde que fossem difundidas noutros programas da Antena 2, já que
segundo o senhor Rui Pêgo, e citamos, “o que interessa á Estação é, naquele horário
de fim de tarde, ter um Programa de divulgação musical e não de entrevistas”.
AR – Em face da surpreendente notícia e das suas imediatas reverberações, o Provedor do
Ouvinte considerou que deveria pedir esclarecimentos e solicitar diversas opiniões
acerca deste caso Ritornello.
IR – Primeiro, quis ouvir quem se queixava: o Realizador Jorge Rodrigues.
DEPOIMENTO DO REALIZADOR JORGE RODRIGUES - Este programa era realizado há
onze anos exactamente com os mesmos formato e duração: eu servia-me de uma base
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musical para partir para viagens culturais que enriqueciam o conteúdo do programa.
E fazia entrar na Antena, em directo, entrevistados que serviam esses meus propósitos.
Nunca foi habitual, com anteriores direcções, a realização de reuniões regulares para
análise à performance do “RITORNELLO”. O programa desde a sua criação logo se
impôs como um programa de referência na Antena 2 (e expresso-me deste modo
baseado nas audiências) e, creio eu, a Direcção anterior não teria sentido necessidade
de tocar no formato por mim escolhido.
Com a actual Direcção tive uma sessão com Rui Pego, em fins de Abril de 2006 para
combinar aspectos da minha Viagem à Volta do Mundo. Voltei a ter uma reunião com
Rui Pego em Novembro passado, no decorrer da qual fui informado de que as
entrevistas teriam de ser mais espaçadas no “RITORNELLO” e sempre passíveis de
autorização superior. Isto era uma novidade, mas aceitei-a: há já uns tempos que, de
facto, informo a Direcção dos entrevistados que planeio ter em programa.
Com João Almeida tinha tido dois ou três contactos. Num desses foi-me sugerido
mudar o título do programa, o que eu não aceitei. Noutro foi-me sugerido “mudar”,
“alterar”, “tornar novo” o programa, o que eu também não aceitei, dado que não via
nem me foram dadas provas de necessidade de mudança num programa que
continuava a ter grande êxito. Era o mudar por mudar, dado que nem sequer me foram
dadas directrizes precisas de mudança. “É preciso mudar!”, era a justificação. Ao
terem sido aceites as minhas negativas a essas mudanças, pensei que o meu critério
editorial era respeitado como independente. Ao longo da vida do meu programa,
embora seja difícil contabilizar com precisão, terei efectuado mais de meio milhar de
entrevistas (e estou a contabilizar por defeito).
Como exemplo, dir-lhe-ei que: em Novembro de 2000 entrevistei Elsa Saque, Gabriela
Canavilhas, José Sasportes (então Ministro da Cultura). Graça Vasconcelos, Luís
Miguel Cintra, António Victorino de Almeida, um Grupo de Percussionistas, Teresa
Cardozo de Menenzes; em Novembro de 2002 entrevistei Krysztof Penderecki, Jorge
Calado, Mário Moreau, João Gonçalves, José Amaral Lopes (então Secretário de
Estado da Cultura), Elisabete Matos, um grupo de bailarinos da CNB; no mês de
Novembro de 2004 entrevistei José Mattoso, Xanana Gusmão, Margarida Müller,
Eduardo Viana, José Pedrosa Cardoso; no mês de Novembro de 2006 entrevistei
Pedro Chaves, António Carrilho, Michael Zilm, Leon Fleisher, António Chagas Rosa,
Maria Teresa Horta, Raul Manuel Rosado Fernandes, Catarina Molder, José
Saramago.
O “Ritornello” sempre teve um formato livre: por vezes faço programas temáticos,
sempre ligados à música. Eu tenho gosto em fazer este programa, tenho um feedback extraordinário por parte
dos ouvintes (alguns deles grandes vultos da cultura portuguesa). Numa tentativa de
salvar o projecto aceitei, no dia 21 de Dezembro, uma redução radical das entrevistas
– passarei apenas a poder fazer entrevistas com a máxima duração de dois minutos e,
semanalmente, tenho permissão de fazer uma entrevista maior, com a máxima duração
de sete minutos. Repito, foi o máximo que a Direcção me permitiu e eu aceitei esta
nova forma de fazer o Ritornello. Foi esta a única forma, repito, de conseguir que o
RITORNELLO não passasse a ser um alinhamento musical comentado, o que comigo
nunca seria.
IB – Jorge Rodrigues, Realizador de Ritornello.
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IB – Após a publicação da notícia houve bastantes Ouvintes que reagiram de imediato.
AR – Uns subscreveram uma Petição-em-linha posta a circular na Rede a qual,
classificando as novas directivas como anacrónicas e surreais, condenava a presumida
prática de Censura pelos responsáveis pela Programação da Antena 2. Mas essa
Petição foi desactivada poucos dias depois com cerca de 1300 assinaturas, entre as
quais se contavam raros discordantes.
IB – Outros protestaram ainda mais emotivamente. Em correios enviados ao Provedor em
que se duplicava o mesmo texto igualmente proveniente de outros remetentes,
Ouvintes chegaram a manifestar-se contra o que supunham tratar-se da extinção de
Ritornello.
AR – Um outro grupo de Ouvintes, a propósito das notícias que tinham sido divulgadas,
preferia reflectir num registo mais tranquilo.
IB – Considerando a delicadeza dos motivos aflorados na polémica o Provedor do Ouvinte
contactou outras pessoas. Por exemplo, um dos Ouvintes que mais cedo se manifestou,
e que de certa forma reflectia na sua mensagem o lamento e a reclamação de muitos
outros.
AR – O Justino de Oliveira Marques, ex-Gestor de Empresas e actualmente a completar
um Doutoramento em Gestão na Universidade de Salamanca, aceitou resumir de viva
voz o correio que enviara ao Provedor.
DEPOIMENTO DO OUVINTE JUSTINO OLIVEIRA MARQUES: - Há autores dentro da RDP
que têm bastante valor e que relativamente a eles, a cada um deles, deviam ser
lançados desafios, no sentido de melhorar o conteúdo e a dimensão dos seus
programas; e nunca, uma vez que têm dado provas da sua qualidade, nunca reduzir
a sua dimensão, uma vez que a qualidade tem sido quase permanente, pese um ou
outro aspecto que possa desvalorizar um programa transmitido pontualmente. Mas
esses autores devem merecer a maior atenção e até devem ser incentivados para que
realizem programas de maior envergadura, em termos de qualidade, em termos de
cultura, em termos de inovação e que até agora têm dado provas.
IB – Opinião do Ouvinte Justino Oliveira Marques, 52 anos, de Gaia.
AR – Mas o caso Ritornello também mereceu a análise de Comentadores noutros órgãos
de Informação.
IB – Por exemplo, a do Escritor e Jornalista Manuel António Pina que, além das suas
colaborações dispersas por muitos órgãos de comunicação, entre imprensa escrita,
Rádio e televisão, também foi professor da Escola Superior de Jornalismo do Porto e
membro do Conselho de Imprensa.
AR – Manuel António Pina – ele mesmo Ouvinte de Ritornello - pronunciou-se acerca
do assunto em duas ocasiões e aceitou conceder um depoimento ao Provedor.
DEPOIMENTO DO JORNALISTA MANUEL ANTÓNIO PINA:- Pelo que neste momento eu
conheço do caso e as circunstâncias que me levaram a escrever sobre ele, sou levado
a aceitar que, afinal de contas, ao contrário do que pensei primeiramente, a partir de
uma primeira petição que recebi, não terá havido, o que seria intolerável,
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naturalmente, qualquer acto de censura, mas apenas, até onde eu conheço o caso,
um acto editorial, de intervenção da programação. E sou levado a aceitar os critérios
da Direcção da Antena 2 que entende o «RITORNELLO», fundamentalmente, como
um programa de divulgação musical mais do que de entrevistas, ao que eu sei agora,
emitidas noutros programas, e não censuradas, o que é muito diferente do que vinha
na petição inicial. Assim sendo, claro que a censura é algo absolutamente
intolerável, agora critério geral de programação é outra coisa. Invoco neste caso a
minha própria experiência como jornalista de muitos anos: é que o « RITORNELLO»,
sendo um programa de Jorge Rodrigues, é também um programa da Antena 2 e
parece-me natural que seja abrangido por critérios editoriais gerais. Agora, eu sou
ouvinte fiel, de facto, do «RITORNELLO», com ou sem entrevistas; e se as entrevistas
de Jorge Rodrigues forem para o ar num outro qualquer programa, lá estarei a ouvilas, porque acho que o Jorge Rodrigues, além de ser um notável divulgador, é ainda
um conversador admirável.
IB – Depoimento do Jornalista Manuel António Pina, 63 anos, autor da Coluna “Por
Outras Palavras”, no Jornal de Notícias.
AR – Dada a celeuma levantada no restrito universo dos Ouvintes da Antena 2 que,
todavia, ultrapassou o Auditório, vindo a ser discutida na esfera pública, o Provedor do
Ouvinte considerou ainda oportuno colher a opinião de um Investigador no campo da
Rádio.
IB – O Professor Doutor Rogério Santos que é o Coordenador da Área Científica do
Departamento de Ciências da Comunicação da Faculdade de Ciências Humanas da
Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, está presentemente a leccionar a cadeira
de “Públicos e Audiências” e aceitou pronunciar-se.
DEPOIMENTO DO PROF. DR. ROGÉRIO SANTOS:- O programa de Jorge Rodrigues,
«RITORNELLO», é um programa de autor, e, em princípio, o autor deve ter
liberdade total para organizar o programa em si. Além disso, é um programa com
grande audiência – pelo menos eu já ouvi o próprio realizador do programa dizer
isso. Por outro lado, o Director de Programas tem legitimidade para, neste caso,
reduzir o programa. Contudo, deve haver uma espécie de meio termo porque, por um
lado o programa já é antigo, como se disse – já tem 11 anos – e seria nefasto o
programa desaparecer. Não é isso que me parece que esteja em causa, porque o
programa se vai manter. Contudo, o programa vai ficar na memória e o director de
antena poderá não ficar na memória. O que eu apelava neste caso, como ouvinte da
Antena 2 e como estudioso do fenómeno da Rádio, era que fossem ponderadas estas
duas ordens de razões: por um lado, o Director de Programas tem a responsabilidade
democrática de fazer as alterações que entender; mas, por outro lado, este é um
programa muito escutado, com uma grande audiência e amputá-lo ou impedir que o
realizador faça entrevistas não me parece o mais adequado.
IB – Opinião do Professor Rogério Santos, 57 anos, da Universidade Católica, Lisboa.
AR – Perante uma questão que – em última análise - se refere à esfera das relações entre
Programador e Realizador, o Provedor entendeu convidar um outro Profissional com
ampla experiência de campo a pronunciar-se.
IB – Vamos apresentar o testemunho do Jornalista Carlos Andrade. Durante oito anos foi
Director da TSF; é professor de Jornalismo de Rádio na Escola Superior de
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Comunicação Social, em Lisboa e é Director-Geral de Publicações da empresa Global
Notícias.
DEPOIMENTO DO JORNALISTA CARLOS ANDRADE: - Sintetizando o que penso sobre a
questão colocada em abstracto, um director de programas responde pelo conteúdo da
emissão. Reconhecer ao director essa responsabilidade implica que ele tenha o poder
de decisão sobre o que é emitido. Donde, é legítimo que ele se oponha, por exemplo,
à difusão de entrevistas num certo programa.
No entanto, a hipótese que estou a considerar diz respeito a um programa de autor,
com assinatura personalizada.
Os programas de autor dão maior exposição a quem os realiza. Por isso, eles têm
subjacentes regras, estejam elas explícitas ou não. Regras que implicam liberdade
ou, pelo menos, autonomia criativa para o realizador que dá a cara pelo resultado,
mas sempre com o pressuposto de aceitação do director de programas.
Em caso de conflito, é sempre desejável um acordo. Se o acordo não for possível, o
director não pode mudar o conteúdo dum programa de autor contra a vontade de
quem o realiza. (…)
E num quadro de conflito, o director só tem quatro caminhos: ou cede à vontade do
autor, ou chega a um acordo com o autor, ou acaba com o programa ou substitui o
autor, se isso for possível.
AR – Era Carlos Andrade, 47 anos, antigo Director da TSF.
IB – No encontro com o Director das Antenas 1, 2 e 3 o Provedor colocou evidentemente
o caso “Ritornello” a Rui Pêgo.
11º EXCERTO DA CONVERSA ENTRE O PROVEDOR E O DIRECTOR RUI PÊGO:
RP - Para mim não há um caso «RITORNELLO»; o que aconteceu foram conversas de
trabalho, foram reuniões de trabalho que a Direcção da estação, eu próprio, tive com
o Jorge Rodrigues. E, digamos que chegámos a conclusões que resultam do exercício
das minhas competências. É impensável para mim imaginar, dirigir só parte da
estação e não dirigir também a totalidade da estação, isto é, no decurso normal do
exercício das minhas funções, que tenha reuniões de trabalho com Jorge Rodrigues ou
com outra pessoa qualquer e com o qual acerto formatações, opções editoriais e por
aí fora.
JNM - Mas qual é o equívoco em que se baseou Jorge Rodrigues para assumir a posição
de queixume que publicamente apresentou?
RP – Se tu leste a petição, percebes que há ali um equívoco, para não lhe chamar outra
coisa, quando se diz que a Direcção proibiu o Jorge Rodrigues de entrevistar
intelectuais portugueses. Eu não presumo assim tanto de mim próprio, mas
seguramente presumo de mim próprio o suficiente para não me imaginar a tomar uma
decisão dessas, isto é, a dizer “ o senhor a partir de hoje não entrevista mais nenhum
intelectual português” – porque se for estrangeiro pode, português é que não pode! e, portanto, quem me conhece minimamente saberá que jamais eu poderia ter tomado
uma posição dessas e portanto…
JNM - Qual é a tua opinião como Ouvinte acerca do trabalho de Jorge Rodrigues?
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RP – Eu acho que ele é um extraordinário comunicador quando fala da música, isto é, o
Jorge Rodrigues faz ao final da tarde aquilo que eu sempre imaginei como um
programa de paixão pela música. A forma empolgada, conhecedora, a forma como ele
fala da música envolve quem está a ouvir e disse-lhe eu, claramente, que esta é sua
grande característica e era essa que interessava claramente à Antena 2; não era tanto
a outra vertente do entrevistador, sobretudo porque ele desequilibrava o programa,
isto é, tornava-o muito palavroso em detrimento da divulgação da música e da
execução da música. Mas disse-lhe mais, disse-lhe que no plano das entrevistas, ele
cometia um pecado capital na minha opinião e com o qual, eu não estava de acordo,
estava mesmo em frontal desacordo. Ele confundia os planos, ele confundia o plano da
amizade com o plano profissional e isso era uma coisa que não era aceitável; isto
disse eu ao Jorge Rodrigues com este empenho e esta militância, entre aspas, que eu
ponho nas coisas que faço. Tinha sido uma conversa decente, civilizada, calma,
tranquila e que a partir daí que ele agiria em conformidade E, portanto, a minha
opinião sobre ele, em resumo, é justamente essa que eu tenho.
JNM - Muito bem, e portanto na perspectiva do Director de Programas das Antenas 1, 2 e
3, Rui Pêgo, o que se trata aqui é de uma correcção estratégica em relação à
funcionalidade de um programa no contexto de uma grelha de programação. É isso?
RP - Sem tirar nem pôr! Sem tirar nem pôr! Sobretudo quando o que está definido é que a
Antena 2 quer ter ao final da tarde, no regresso a casa, um anfitrião que é o Jorge
Rodrigues e que depois acaba num concerto, que é um concerto com novos músicos
portugueses. Eu acho que este é um excelente regresso a casa que a Antena 2
programou, desenhou estrategicamente e que não faz nenhum sentido que não tenha
efectivo cumprimento.»
AR – Rui Pêgo, em conversa com o Provedor do Ouvinte.
IB – De hoje a 8 dias ouça neste Programa o pronunciamento final do Provedor José Nuno
Martins acerca do caso “Ritornello”, assim como, na continuação da sua conversa com
Rui Pêgo, a abordagem de temas relacionados com a Antena 3.
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# 21 - 09.02.2007
NO ESTÚDIO COM RUI PÊGO, DIRECTOR DAS ANTENAS 1, 2 E 3
- CASO RITORNELLO, DE JORGE RODRIGUES
RECOMENDAÇÃO DO PROVEDOR
- QUESTÕES RELACIONADAS COM ANTENA 2 - II PARTE.
- REFLEXÕES DO PROVEDOR.

(IV / IV)

Voz de Alberto Ramos – Este é o quarto e último Programa consecutivo de uma
sequência dedicada a grandes questões estruturais das Programações dos 3 canais
nacionais da Rádio Pública, em que o Provedor do Ouvinte confronta o Director Rui
Pêgo, com temas genericamente enunciados por Ouvintes.
Voz de Isabel Bernardo – Mas antes de retomar a conversa com o Director Rui Pêgo
para abordar assuntos específicos da Antena 3, o Provedor vai apresentar a sua leitura
acerca do chamado caso Ritornello.
AR – Ritornello é um Programa de Jorge Rodrigues que a Antena 2 difunde há cerca de
11 anos, diariamente de 2ª a 6ª, depois das 18h.
IB – Em causa está uma directiva determinada pela Direcção de Programas ao Autor, que
este contestou publicamente.
AR – A Direcção da Antena 2 pretendia ver reconfigurado o conteúdo do Programa,
designadamente no que respeita ao espaço nele dedicado a entrevistas e com o
objectivo de apurar a comunicabilidade do Realizador e Apresentador, de modo a
recentrar o modelo para acentuar a característica de divulgação musical de Ritornello.
IB – Tendo ouvido o próprio Autor Jorge Rodrigues e o Director de Programas Rui
Pêgo, no Programa da semana passada o Provedor solicitou a opinião de um Ouvinte e
de diversos Especialistas, de modo a esclarecer-se quanto ao pronunciamento que
pretendia assumir hoje.
AR – Foram escutados os depoimentos do Ouvinte Justino de Oliveira Marques de Vila
Nova de Gaia e do Escritor e Jornalista Manuel António Pina, do Professor Rogério
Santos e do antigo Director da TSF, Carlos Andrade.
JNM – … Que estão aqui expressas, três perspectivas, que levam a três ordens de
reflexão:
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Em primeiro lugar, sou sensível ao descontentamento que Jorge Rodrigues sentiu. No
Ritornello sempre estiveram bem patentes os fundamentos de conhecimento, a
elegância e o entusiasmo com que desenvolvia o trabalho.
Em segundo lugar, parece-me óbvio que um Director de Programação de uma Estação
de Rádio não pode ser responsabilizado pelas 24 horas de Programação, se prescindir
de dirigir como entender, aquela – ou aquelas – que são realizadas por determinado
Autor.
E em terceiro lugar, compreendo a reacção afectiva dos Ouvintes mais fiéis de
Ritornello: eles estavam ligados ao trabalho do Realizador e (induzidos pelas
declarações de Jorge Rodrigues à Imprensa), naturalmente respondem a estímulos que
lhes são apresentados fora do próprio Programa, sobressaltados numa onda de
suposições e pressupostos menos correctos.
Quanto a este terceiro aspecto, creio que, com as intervenções de Manuel António
Pina, Rogério Santos e Carlos Andrade, terá ficado claro que de modo algum se
pode considerar ilegítima a intervenção dos Directores da Antena 2.
E que muito menos, se pode confundir a decisão que impuseram com um acto de
censura, como chegou a ser escrito em muitas das mensagens que recebi.
Relativamente ao segundo ponto de vista – e em nome do implícito desejo de
universalização que será comum a todos os melómanos - teremos de aceitar que os
modelos de expressão radiofónica não constituam paradigmas imutáveis e fixos.
Sobretudo para uma nova Direcção com intenção declarada de rejuvenescer o universo
dos Ouvintes da Antena 2 e por isso mesmo, modificar as propostas da sua
Programação.
Quanto ao ponto de vista do Autor, a longevidade de um formato e o generalizado
acolhimento que constantemente foi obtendo – expresso no correio dos Ouvintes e até
aqui, nos diversos Depoimentos que obtive – podem representar uma espécie de
garantia de conforto para o Realizador.
Mas o Profissional de Rádio não deve iludir-se: como sugere, com toda a sabedoria
Manuel António Pina, o seu Programa é sempre e também um Programa da Estação
que o emite, constituindo um dos elementos de equilíbrio (mais ou menos estável),
numa estratégia global (mais ou menos sustentada), mas definida na Lei.
Finalmente, e por muito que me custe dizê-lo, “much ado about nothing”…
Como Profissional e com todo o respeito que o Realizador Jorge Rodrigues me
merece, eu próprio não teria procedido como ele.
Enquanto se queixava publicamente da “redução” do modelo do Ritornello a um
formato no qual a Música passaria a ter mais predominância do que a palavra, afinal o
Realizador conformava-se com a decisão e aceitava continuar, sob o pretexto de, como
disse, “salvar o Projecto”.
Poucos dias depois da divulgação pública do diferendo, pude ouvir – e dei-me feliz por
isso, uma extraordinária conversa de Jorge Rodrigues com Fanny Ardent, num
horário diferente.
Mas no seu lugar e naquelas circunstâncias, ao fim de onze anos, eu teria deixado de
realizar o Programa. Ponto final. E só depois disso me permitiria falar para os Jornais.
Noutra ocasião, há muitos anos, perante um caso semelhante, foi precisamente isso que
fiz, mesmo tendo ficado desempregado nessa altura...
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Mas, para Ouvintes de Jorge Rodrigues (entre os quais me encontro), ainda bem que,
afinal, ele aceitou reconhecer o óbvio direito de intervenção da Direcção de Programas.
Agora, ao ter de escolher mais criteriosamente os seus Convidados e – designadamente
os seus Convidados portugueses, ao ter de preparar com maior rigor a linha das suas
conversas semanalmente limitadas a sete minutos, ou a breves contactos de dois
minutos como lhe foi imposto, Jorge Rodrigues vai certamente apurar ainda mais a
eficácia comunicacional de Ritornello. E os seus Ouvintes, todos, vamos beneficiar
com isso.
Já agora, que não fique por referir ainda a propósito de Ritornello: é pena é que, para
satisfazer os pedidos que me chegam da restrita multidão de dedicados Ouvintes da
Antena 2, o Programa não volte a ter duas horas de duração, como tinha dantes.
Recordemos a opinião de Rui Pêgo acerca dos fins de tarde da Antena 2, de
Ritornello e de Jorge Rodrigues.
DEPOIMENTO DE RUI PÊGO – O que está definido é que a Antena 2 quer ter ao final da
tarde, no regresso a casa, um anfitrião que é o Jorge Rodrigues e que depois acaba
num concerto, que é um concerto com novos músicos portugueses. Eu acho que este é
um excelente regresso a casa que a Antena 2 programou, desenhou estrategicamente e
que não faz nenhum sentido que não tenha efectivo cumprimento.
JNM – Havendo alguns Ouvintes que não gostam do estilo de Jorge Rodrigues, muitos
mais se queixam pelo facto da duração do Programa ter sido recentemente reduzida de
duas para uma hora de emissão.
Ora, além de termos ouvido Rui Pêgo dizer o que disse, eu também sei que o Director
considera que, presentemente, o chamado drive out - ou, regresso a casa de automóvel
– se está a verificar mais cedo.
Assim sendo, e se o interesse da Estação fosse realmente o de respeitar as volições
expressas por tantos Ouvintes, não vejo como é que, mantendo os Concertos Abertos
dos Jovens Músicas às 19, Jorge Rodrigues não possa entrar no ar às 17 com o
formato de divulgação musical, em vez de começar às 6 da tarde e ter menos uma hora
de duração…
Devo contudo dizer que não espero uma tal transigência da Direcção de Programas.
Até agora, as opiniões que aqui tenho trazido fundamentadamente “Em Nome do
Ouvinte” têm sido praticamente ignoradas pelos directores da Antena 1, da Antena 2
e da Antena 3.
IB – Há algumas semanas, o Provedor interrogou directamente cada um dos responsáveis
executivos pela Antena 1, Antena 2 e Antena 3 acerca de assuntos casuísticos
levantados pelos Ouvintes.
Encetou depois este ciclo de quatro emissões, que hoje termina, em conversa com o
Director de Programação das três Estações para abordagem de questões estratégicas
relacionadas com as três Estações públicas nacionais. Hoje, Rui Pego responde na
qualidade de director da Antena 3.
AR – Na cláusula 6ª do Contrato de Concessão do Serviço Público de Radiodifusão
Sonora, celebrado entre o Estado e a RDP em 1999, acerca da produção e emissão de
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Programas, a concessionária RDP obriga-se «produzir uma terceira emissão,
vocacionada para o público mais jovem, que tenha em conta a atitude crítica das
novas gerações face à realidade envolvente e vá ao encontro das suas aspirações e
interesses, reflectindo o seu estilo de vida e promovendo ideias ou projectos que
estimulem a sua participação na sociedade».
IB – Contudo, ainda esta semana a perspectiva traçada no sítio da Estação pelos
responsáveis pelo terceiro canal nacional do Serviço Público de Rádio aponta para um
posicionamento da Antena 3 prioritariamente determinado em função das regras da
partilha de quotas no mercado da Rádio.
AR – No site da Estação escreve-se como primeira definição que «a Antena 3 é o canal
jovem da RDP, destinado a um universo que representa mais de um terço da escuta de
Rádio em Portugal».
IB – Ouçamos então um significativo momento de conversa entre o Provedor e o
responsável máximo pela Antena 3, Rui Pego:
12º EXCERTO DA CONVERSA ENTRE O PROVEDOR E O DIRECTOR RUI PÊGO:
JNM – Do que ouvintes se queixam é que nas emissões da Antena 3 não se promovam
nem se desenvolvam, nem sequer que a Antena 3 trate no interior da sua programação,
sistemática, ou mesmo atipicamente que fosse, de temas – vou enumerar - da
cidadania, da formação cívica, do interesse comum, da defesa dos cidadãos, dos
direitos do consumo, dos deveres de fiscalidade - estes são novos temas, muito em
aberto na sociedade portuguesa - ou da sensibilização contra a corrupção e contra a
marginalidade, por exemplo.
Ouvintes afirmam que a Antena 3 ignora assuntos relativos à saúde e à prática
desportiva. Todo este conjunto de áreas “fica exclusivamente à mercê da existência de
factos/notícia que, ainda assim, nem sequer são garantidamente escolhidos pelos
editores de informação que trabalham especificamente para a Antena 3” – citei um
Ouvinte.
Rui Pêgo – Não escondo que a Antena 3 tem um défice em relação a esses temas, a esses
conteúdos que tu acabaste de citar. Agora, é preciso pôr as coisas em perspectiva. A
Antena 3 é um canal de música, não é um canal generalista. A Antena 3 nunca foi, ou
não foi criada, para ser um canal generalista para jovens. Foi criada para ser um
canal de música.
JNM – Bom, quanto a isso, deixa-me relembrar o que diz o Contrato de Concessão do
Serviço Público, celebrado entre o Estado e a RDP …
Rui Pêgo – Não me deixaste acabar!...
JNM – … em Junho de 99: “o radiodifusor de Serviço Público tem a este respeito
especiais obrigações (…).” Contribui igualmente para a formação de uma consciência
cívica e social.” O Contrato estipula que o terceiro canal, digamos – não o define
especificamente como tal – “deve assegurar uma programação equilibrado, para a
informação, a recreação e a promoção educacional e cultural do público em geral,
atendendo à sua diversidade em idades, ocupações, interesses, espaços e origens.”
Finalmente diz: “Deve contribuir para o esclarecimento, a formação e a participação
cívica e política da população através de programas onde o comentário, a crítica e o
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debate estimulem o confronto das ideias e contribuam para a formação de opiniões
conscientes e esclarecidas.” Tudo o que aqui que se diz não tem nada a ver com a
definição da Antena 3 como uma Rádio exclusivamente musical.
RP - Pois, mas foi essa a definição feita! Foi essa a definição feita …
JNM – Por quem? Por quem? Unilateralmente?
RP – Não sei, José Nuno Martins! Não sei!
JNM – Trata-se de uma má interpretação do Contrato de Serviço Público!
RP – Quando cheguei já era assim; ela existe há dez anos ou há doze anos assim, como
um canal de música e afirmando-se como um canal de música; obviamente com um
trabalho bastante profundo, sistemático, continuado, naquilo que é a divulgação da
música portuguesa das novas gerações, naquilo que é, digamos, a instalação de novas
sonoridades da música produzida em Portugal por músicos portugueses. Isso pareceme indiscutível, que é um serviço que a rádio presta, e prestou e tem prestado ao longo
dos anos àquilo que é a produção discográfica, ou produção musical, melhor dizendo,
em Portugal. E esse caminho vai começar agora a ser feito, neste ano de 2007. Isto é,
introduzindo – já tem, ao final da tarde – um programa que é um call in, que é um
fórum interactivo …»
JNM – É um espaço de uma hora, em vinte e quatro!
RP – Justamente! Mas vai ter mais coisas, vai ter debates sobre questões relacionadas
com costumes e com aquilo que são as movimentações dinâmicas da sociedade; com
olhares razoavelmente sociológicos sobre aquilo que são as alterações da sociedade e sobretudo aquelas camadas de população mais jovens; estão previstos pequenos
conteúdos de cross fire entre homens e mulheres que é um assunto que também me
parece importante para aquele tipo de consumidor, de ouvinte. E portanto digamos
que há um caminho que está previsto que a 3 venha a fazer também, no sentido de se
começar a aproximar daquilo que é essa obrigação da contratualização do Serviço
Público.»
IB – Rui Pego pronunciando-se como director da Antena 3.
AR – O Provedor do Ouvinte pronuncia-se agora numa sumária apreciação genérica às
indicações que se desprendem das afirmações feitas pelos senhores Rui Pego, director
de Programas das três Estações nacionais, e Ricardo Soares subdirector da Antena 1,
João Almeida, director-adjunto da Antena 2, e José Mariño, director-adjunto da
Antena 3, ao longo dos últimos nove programas.
JNM – A primeira conclusão que posso extrair do conjunto de intervenções é que se
mantém o registo de generalizada insensibilidade dos responsáveis, perante as
manifEstações dos Ouvintes. E se é verdade que (com a condescendência que entendi
manifestar relativamente a procedimentos internos), se distenderam as relações entre a
Direcção e o Provedor do Ouvinte, creio que continua a faltar, por parte dos Directores
mandatados, a plena aceitação de que exista e se manifeste um evidente capital de
queixa do Ouvinte, perante certas realidades que, infelizmente, continuam a verificarse nas 3 Estações.
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O Provedor não ignora que nem sempre será fácil ultrapassar algumas carências. Como
tenho afirmado em muitos casos, sei também que as decisões cabem sempre – em
última análise – ao Director de Programas que (no domínio da Programação) tem o
inquestionável mandato (legítimo e democrático) para dirigir. Mas dirigir (uma) ou três
Estações de Rádio, não é igual a chefiar uma fábrica de papel ou uma linha de
montagem com peças de idênticas dimensões.
E nem tão pouco se pode dirigir uma Estação pública sempre com os olhos e os
ouvidos postos nas Estações privadas do lado…
Aqui e agora, o Ouvinte tem uma palavra. Tem o poder da sua opinião. Uma palavra de
aviso, pelo menos. São sinais dos tempos, em que o exercício da cidadania acaba por
ser tão legítimo, como legitimada foi a nomeação para os cargos de Direcção. Ignorar
sistematicamente advertências, queixas e alvitres repetidos é que não será,
propriamente, virtude democrática.
Perante muitos temas, essa tem constituído, na prática, a posição dos Directores, que a
quase todas as observações críticas de Ouvintes respondem com a inflexível certeza, ou
com a aparente anuência, de quem não mudará… Mas por vezes, a opção contraria
mesmo o que está estatuído. Veja-se o reafirmado esforço estratégico de natureza
quase exclusivamente musical na Antena 3 que, aliás, nem tem trazido infelizmente,
grandes resultados audimétricos. Além de pouco ouvida, no contexto da oferta do
mercado, a Estação está com uma audiência desequilibrada em termos do género dos
seus Ouvintes, fazendo dela uma Rádio demasiado masculina e com poucas Mulheres
na sintonia.
E, ainda por cima vendo-se a idade média dos seus fiéis seguidores a subir muito mais
do que seria desejável,… ao mesmo tempo, que os Directores fazem esforços
suplementares para reduzir a todo o custo, a média de idades dos Ouvintes da Antena
1.
Uma coisa é certa: os Ouvintes da 3 são os mais entusiastas, em todo o conjunto das
mensagens que me chegam sobre as três Rádios nacionais. Mais desagradada, sem
qualquer dúvida, é a generalizada atitude em relação ao espírito de bravata
recentemente trazido pelos novos Programadores à Antena 2. Eles desconhecem a
poderosa massa crítica que Ouvintes dedicados da Antena 2 lhes proporcionam.
Mas já não se pode ignorar por muito mais tempo, que o caminho não há-de ser o da
permanente confrontação com a sensibilidade dos Ouvintes: os Programadores do
Serviço Público têm de ouvir as críticas e tirar melhor partido da contestação que estão
a receber.
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# 22 - 16.02.2007
QUESTÕES DE OUVINTES SOBRE AS ÁREAS DE
ENGENHARIA E TECNOLOGIAS
RESPOSTAS DA ENGª TERESA ABREU,
CHEFE DO GABINETE DE TECNOLOGIAS DE TRANSMISSÃO E DIFUSÃO DA RTP.

REFLEXÕES DO PROVEDOR DO OUVINTE.

Voz de Isabel Bernardo – Hoje o Provedor do Ouvinte traz ao Programa, questões que
incidem sobre as Áreas de Engenharia e Tecnologias da RDP.
AR – Até à data de 13 de Fevereiro de 2006, foram recebidas na Provedoria 872
Mensagens, nos 196 dias que decorreram desde que, em 1 de Agosto do ano passado,
foram abertos os canais de contacto com o Ouvinte.
AR – 67 Mensagens – ou seja, menos de 8% do total - referem-se a assuntos relacionados
com a área Técnica e, em especial, com deficientes condições de recepção.
IR – A Radiodifusão Portuguesa dispõe, desde Março de 1999, de uma licença estatal que
lhe permite operar com o sistema DAB – Digital Audio Broadcasting.
AR – O DAB é uma rede de radiodifusão digital terrestre, de que a RDP tem hoje
instalados 28 emissores no Continente (com os quais cobre 75% da população), além
de 9 emissores na Região dos Açores e outros 7 na Região da Madeira.
IB – Ouvintes enviaram questões acerca das emissões DAB da Radiodifusão Portuguesa
e o Provedor colocou-as á Direcção de Engenharia e Tecnologias.
AR – A Senhora Engenheira Teresa Abreu, Chefe do Gabinete de Tecnologias de
Transmissão e Difusão da Rádio e Televisão de Portugal vem esclarecer.
RESPOSTA DA SENHORA ENGª TERESA ABREU:- Os programas actualmente disponíveis
são a Antena 1, a Antena 2, a Antena 3, a RDP África e a RDP Internacional. A
transmissão da RDP África e da RDP Internacional no DAB tem um carácter
temporário, devendo dar lugar a três programas comerciais nos termos da licença de
instalação e exploração atribuída à RTP por concurso público. Essa alteração está
dependente da publicação de diploma que regule o acesso de radiodifusores
comerciais à rede DAB. Contudo, na evolução deste projecto, a Europa em geral
mostrou alguma indecisão relativamente a esta nova tecnologia e, no caso concreto de
Portugal, a adesão dos ouvintes não se revelou especialmente significativa. Neste
momento, temos conhecimento que o Governo português está a estudar as perspectivas
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de desenvolvimento desta tecnologia, aguardando a RTP, com expectativa, o seu
desenlace, o que nos permitirá perspectivar a nossa estratégia de desenvolvimento
futuro neste campo.
AR – Engenheira Teresa Abreu, da Direcção de Engenharia e Tecnologias da RDP.
AR – Outros Ouvintes levantaram outros assuntos ainda relacionados com questões
técnicas, entre os quais encontramos recursivas queixas quanto a deficientes condições
de recepção de emissões da RDP.
IR – É, por exemplo esse o caso da mensagem que recebemos do Ouvinte João Portugal
Fernandes, de Beja e que dizia o seguinte:
AR – “Moro em Beja há sensivelmente 16 anos. Já mudei três vezes de casa, e em
qualquer uma das três [casas] a recepção da Antena 1 (foi) [e] é manifestamente
deficiente. É de referir que em relação à Antena 2 tal não acontece. Face ao exposto
aguardo que as condiçoes de recepção sejam significativamente melhoradas. A
propósito, a Rádio Comercial tem uma boa recepção.”
IB – Em conversa directa com o Provedor, o Ouvinte esclareceu:
DEPOIMENTO DO OUVINTE JOÃO PORTUGAL FERNANDES: - Os serviços da RDP já
estiveram em minha casa e confirmaram as más condições de recepção; foi
confirmado! Foi – me dito que a RDP, a Antena 1, tem o emissor para o Baixo
Alentejo, aqui junto a Portel, na Serra do Mendro, e que está voltado para Évora;
daí que as condições de recepção para o Baixo Alentejo tenham menor qualidade do
que têm para o outro lado. Mas, segundo as leituras médias que eles têm feito em
Beja, as condições são razoáveis. Depois, no concreto, quando nós entramos nas
habitações das pessoas – acontece que eu penso que é mais do lado da cidade, pois a
cidade encontra-se no cimo do monte, digamos assim -, a qualidade de recepção não
é igual em toda ela: no lado que está voltado para Norte, no lado que está voltado
para a Serra do Mendro tem melhores condições de recepção; no lado voltado para
Sul e Sudeste já estão piores as condições. Foi – me dito que para ter condições de
recepção obrigaria a estar ligado a uma antena exterior, mas essa situação não se
passa com as restantes rádios, nomeadamente a Rádio Comercial e a Antena 2. Não
tendo uma recepção perfeita, ainda assim é melhor que a Antena 1,
substancialmente melhor.
AR – Ouçamos, a respeito deste caso a Responsável pelo Gabinete de Tecnologias de
Transmissão e Difusão.
RESPOSTA DA SENHORA ENGª TERESA ABREU: - Para uma melhor avaliação deste caso,
os nossos serviços técnicos deslocaram – se a casa do ouvinte e constataram que o
ouvinte tem um receptor portátil, de sintonia analógica, com limitação na Banda de
FM, justificando assim a deficiente recepção do nosso programa Antena 1 na
frequência de 87.7, ou seja, no inicio da Banda de FM. O Ouvinte possui, além deste
receptor portátil, um receptor fixo, de sintonia digital, no qual todas as emissões
provenientes da estação emissora do Mendro são recebidas com ruído, não se tendo
verificado diferença significativa, relativamente à qualidade de recepção da Antena 1.
Desse modo, e pelo facto de não se ter verificado a existência de um potencial
interferente na zona, foi sugerido ao ouvinte a instalação de uma antena exterior de
forma a melhorar a qualidade de recepção do sinal.
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IB – De acordo com o que afirma a engenheira Teresa Abreu, da Direcção de Engenharia
e Tecnologias da RDP e apesar do esforço que a deslocação dos Técnicos a Beja
representou para a RDP, parece que, afinal, quem terá de resolver o assunto é o
Ouvinte… Mas, como é natural, esta não é a perspectiva do Senhor João Portugal
Fernandes.
DEPOIMENTO DO OUVINTE JOÃO PORTUGAL FERNANDES:- Obviamente gostava que
isso tivesse uma solução efectiva e não a solução de me dizerem que vou ter de ligar
os meus rádios a uma antena exterior. Em termos práticos, isto não se faz. Esta
situação é vivida por um número alargado de pessoas que se vê obrigada a sintonizar
outras estações, uma vez que não têm acesso á Antena 1. Se pensarmos – e eu alego
isto, mas não quero que isto seja entendido assim - que nós pagamos a taxa da RDP
e depois não temos acesso a um serviço que nos é devido!... Há muita gente que o
paga e não tem acesso porque não quer, mas há aqueles que pagam e que até
pretendem ter.
AR – Vejamos agora o caso de um outro Ouvinte que escreveu ao Provedor e que
pretende preservar a sua identidade. Mora na Rua João de Deus Oliveira, na Ericeira e
afirma o seguinte:
IB – Na vila da Ericeira desde [o início] de Dezembro de 2006 que a Antena 1 se ouve
com bastante dificuldade, tanto em FM como AM. Situação que não acontecia desde
o ano de 1992.
AR – A Senhora Engª Teresa Abreu, tem uma explicação para o caso e a questão não é
iludida, visto que, logo por azar se conjugam aqui dois problemas de resolução, pelos
vistos, morosa…
RESPOSTA DA SENHORA ENGª TERESA ABREU:- Neste caso, a recepção da Antena 1 na
Ericeira, cuja cobertura é assegurada em FM pela estação emissora de Montejunto na
frequência de 98.3 MHZ e em onda média pelo centro emissor nacional na frequência
de 666 KHZ, está actualmente afectada pelos seguintes motivos: em 24 de Novembro
de 2006, devido a um forte temporal, caiu a torre de suporte do sistema radiante de
Montejunto. Assim, desde essa data, a emissão está a funcionar com potência
reduzida, afectando a qualidade da recepção FM. A normalização da situação é um
processo moroso, pois implica a aquisição e instalação de nova torre e novas antenas.
No que respeita à transmissão da onda media, devido a um problema técnico com o
emissor do CEN, Centro Emissor Nacional, a emissão está a funcionar com potência
reduzida, afectando também a qualidade da recepção. Em ambos os casos, a Direcção
de Engenharia e Tecnologias está a envidar esforços no sentido de abreviar a
normalização da situação.
IB – O Ouvinte Filipe Marques de Ponta Delgada afirma que Não raras vezes (2 ou 3
vezes por semana) na região onde vivo e trabalho, não se ouve por longos períodos
(mais de 1 hora) a emissão da Antena 2, embora a sintonia esteja correcta.
AR – Responde novamente a Engª Teresa Abreu.
RESPOSTA DA SENHORA ENGª TERESA ABREU: - Neste caso, o sinal da Antena 2 é
recebido do sinal DAB, Digital Áudio Broadcasting, cuja transmissão é efectuada via
satélite. Porém, a recepção do sinal de satélite é, por vezes, afectada pelas más
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condições atmosféricas, originando problemas na sua recepção e posterior
retransmissão. No entanto, sempre que detectamos falhas nas nossas transmissões,
efectuamos as devidas diligências no sentido de resolver o problema com a maior
brevidade.”
AR – O Ouvinte Paulo Rocha de Penafiel, escreveu que Gostaria que a cobertura da
rede rádio Antena 1 fosse melhorada na área da [sua] residência. Existem percursos
em que, sem mexer no rádio do carro, consigo ouvir alternadamente as rádios
Antena 1 e Antena 2.
Testem por favor na saída de Baltar da Autoestrada A4 e dirijam-se para Cête.
Ficaria muito grato se os meus programas preferidos não fossem "prejudicados"
por esta razão.
IB – Ouça a resposta trazida pela Chefe do Gabinete de Tecnologias de Transmissão e
Difusão, da Rádio e Televisão de Portugal.
RESPOSTA DA SENHORA ENGª TERESA ABREU:- Queremos informar que a zona de
Penafiel é coberta pelas seguintes estações emissoras: Marão, na Antena 1, na
frequência de 95.2 MHZ, e pelo Porto, Monte da Virgem, a Antena 1, na frequência de
96.7 MHZ. A explicação para o problema apresentado é a seguinte: a estação do
Marão, em 95.2 MHZ é a que melhor sinal coloca em Penafiel, não apresentando,
contudo, qualquer anomalia no seu funcionamento. No entanto, quando o ouvinte se
desloca de carro nessa zona, com a função da RDS activada, o receptor está também a
captar a nossa estação do Arestal, a transmitir a Antena 2 na mesma frequência, 95.2
MHZ, a qual interfere com a emissão da Antena 1 do Marão. Esta situação não
deveria acontecer, visto tratar-se de programas diferentes. No entanto, existem autorádios em que esta função não está devidamente programada, originando estes
conflitos. Este problema poderia resolver-se alterando a frequência, mas dado o
elevado congestionamento do espectro radioeléctrico, é muito difícil a atribuição de
novas frequências por parte da ANACOM. Assim, informamos o ouvinte que a Rádio e
Televisão de Portugal envidará esforços no sentido de encontrar uma solução para a
resolução deste problema.
AR – A Rádio é uma companhia indispensável para quem anda longe. Para Emigrantes ou
Camionistas, por exemplo, a RDP constitui uma referência do nosso País.
IB – Para o Ouvinte Luís Azevedo que é motorista do serviço internacional e Ouvinte da
RDP Internacional em Onda Curta, a Música e a Palavra da Rádio portuguesa são a
companhia constante e por isso, como diz…
AR – … venho, em meu nome, assim como [no] de muitos outros colegas de profissão [e
no] de emigrantes portugueses com quem tenho tido contacto, demonstrar o
desagrado pela qualidade do sinal, praticamente inexistente, após o pôr do sol,
quando a frequência [da RDP Internacional] muda para a banda dos 31 metros –
9.455 KiloHertz (após as 17 horas), independentemente da marca ou modelo dos
equipamentos receptores.
IB – O Ouvinte Luís Azevedo afirma ainda que constatou esta realidade em Espanha,
França, Alemanha, Holanda e Bélgica e diz que o sinal da RDPi é completamente
anulado por emissões de outras estações, nomeadamente de países orientais.
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AR – Por isso pergunta: - Será que não haverá opção técnica para emitir numa outra
banda e ou frequência, já que é nesse horário que frequentemente são efectuadas as
transmissões directas de desporto [?].
IB – Trata-se de uma questão muito interessante, que suscita uma resposta não menos por
parte da Engª Teresa Abreu.
RESPOSTA DA SENHORA ENGª TERESA ABREU:- O problema apresentado tem a ver com
interferências causadas por gemming – transmissões destinadas a interferir outras – e
que é efectuado pela rádio e televisão chinesa, neste caso. Embora esta emissão da
rádio e televisão chinesa se destine a interferir outra emissão que não a nossa,
acabamos por ser interferidos por nos encontrarmos na mesma frequência. O
gemming é ilegal e, assim sendo, esta transmissão não se encontra registada nas
entidades de coordenação mundial, o que levou a que o processo de identificação do
problema tenha sido mais demorado. Desse modo, informamos que nos próximos dias
iremos efectuar testes com outra frequência, destinada a substituir a que actualmente
está em vigor.”
IB – A última das questões escolhidas para comentários da Direcção de Engenharia e
Tecnologias da Rádio e Televisão de Portugal, é colocada pelo Ouvinte Luís
Monteiro, residente em Nampula, no interior norte de Moçambique.
AR – Eu, como muitos outros, sou ouvinte da RDP África. Mas infelizmente desde
Dezembro que não temos sinal. Até há pouco tempo tinha correspondência via email com alguns colaboradores da RDP […] mas talvez por mudança de endereços,
a minha correspondência tem vindo devolvida. Assim vinha pedir que nos dessem (a
mim e aos outros Ouvintes de Nampula) qual a situação do nosso transmissor.
RESPOSTA DA SENHORA ENGª TERESA ABREU:- Queremos informar o ouvinte de que
oportunamente foi detectada uma anomalia no equipamento de recepção de satélite,
tendo-se procedido ao envio de um novo equipamento para a sua substituição. No
entanto, segundo informação da Rádio Moçambique, que é a entidade que efectua a
manutenção aos centros emissores da RDP África, em Moçambique, a questão não
ficou resolvida. Assim, a Rádio e Televisão de Portugal, juntamente com a Rádio
Moçambique, estão a efectuar as diligências necessárias à resolução deste problema
no mais curto espaço de tempo possível.”
IB – EM NOME DO OUVINTE o Provedor considera que…
JNM – … uma das melhores maneiras para aferir da ligação afectiva do Ouvinte à sua
Estação preferida é verificar o grau de resposta com que ele reage a flutuações de sinal
ou à variação das condições de recepção. Por isso são normalmente bem vindas as
informações dos Ouvintes, que servem para os Técnicos conhecerem os problemas
que, de outra maneira, não chegariam a ser tratados.
De resto, na primeira chamada que tive oportunidade de fazer aqui “Em Nome do
Ouvinte” ao Director de Engenharia e Tecnologias da Rádio e Televisão, o Engenheiro
Francisco Mascarenhas revelou que muitas vezes a pedido de Ouvintes, os
Profissionais da área Técnica até se deslocam a suas casas, para melhor poderem aferir
das dificuldades, proceder a medidas do sinal e encetarem processos de resolução –
nem sempre fáceis e rápidos.
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Foi, de um modo geral, aquilo que ouvimos hoje da parte da Engª Teresa Abreu,
excepto num caso. Como veremos adiante. Os Engenheiros e técnicos da RDP querem
saber o que se passa e – apesar de lá terem, certamente, as suas dificuldades, procuram
resolver os problemas que perturbam a transmissão das Estações do Serviço Público.
Todavia, vez por outra, a coisa corre mal e parece ser resolvida à pressa. No caso
apresentado pelo Ouvinte Portugal Fernandes, de Beja, parece que - afinal - ele será
o homem certo no lugar errado. E certamente que não é.
Eu sei muito bem que uma das missões do Provedor consiste em procurar pontos de
equilíbrio, sempre que seja possível encontrá-los nos diferendos entre Ouvintes e
Profissionais …
Mas convenhamos que, num caso como este, a espécie de solução proposta pelo
Gabinete de Tecnologias de Transmissão e Difusão, é tudo menos uma solução
adequada ao problema e suscita também a inequívoca tomada de posição do Provedor.
Naturalmente que, como explicou o próprio Ouvinte João Portugal Fernandes (e de
modo muito claro e compreensível), a partir da conversa que teve com os Técnicos da
RDP que se deslocaram a sua casa, o problema não é apenas dele.
Será certamente comum a muita gente que reside nas zonas Sul e Sudeste de Beja,
sem linha de vista com o Emissor do Mendro…
Ora Beja, não é propriamente um monte perdido na doce paisagem alentejana, na qual,
de resto, até não existem sequer grandes obstáculos á difusão do sinal radioeléctrico,
como no Douro, ou como na Beira Alta , nos Açores ou na Madeira…
Beja é uma grande cidade portuguesa, onde residem 36.000 pessoas, que pagam
obrigatoriamente a taxa audiovisual.
Todos os habitantes de Beja, têm portanto, no Séc. XXI, os mesmos direitos de ouvir
nas melhores condições e num simples transistor de FM sem antena exterior, as
Estações do Serviço Público, como quem vive aqui em Lisboa, ou no Porto ou em
Coimbra, ou em qualquer lugar remoto do País…
Por isso, salvo melhor opinião (e nem precisarei de convocar nenhum especialista),
afirmo que não faz sentido que sejam Ouvintes de Beja a ter de comprar antenas, em
vez de ser a RDP a ir lá pô-las a seu custo, para que se ouça ali, rapidamente e em
perfeitas condições, a Antena 1.
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# 23 - 2.03.2007
QUESTÕES DE OUVINTES SOBRE
RDP ÁFRICA
- O PROVEDOR RECEBE O DIRECTOR JORGE GONÇALVES

Voz de Isabel Bernardo – No Programa de hoje, o Provedor do Ouvinte vai abordar
questões relacionadas com a RDP África.
Voz de Alberto Ramos – A RDP África é uma das Estações da Radiodifusão Portuguesa.
Em Portugal, emite em Frequência Modulada, para as regiões de Lisboa, Coimbra e
Faro, e também emite para Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e
Príncipe, sendo ainda captada por satélite em Angola e noutros países africanos.
IB - A emissão da RDP África estende-se ao longo de 20 horas diárias, entre as 5 e a 1
(horas de Portugal), sendo complementada, nas quatro restantes, pela emissão da
Antena 1.
AR – De acordo com o perfil definido para este canal, a programação da RDP África
tenta, nas suas emissões, realizar o equilíbrio multinacional na área da música e
funcionar, no plano informativo, em dois sentidos:
dirigindo para África Informação portuguesa, do mundo e da comunidade
africana que reside em Portugal,
e trazendo para Portugal uma larga Informação africana.
IB – O objectivo fundamental da RDP África é, ainda de acordo com os princípios
definidos pela sua direcção, funcionar como placa giratória de informação lusófona e
as suas emissões encerram fortes componentes de informação e cultura lusófonas, a
partir da atenção que se coloca na obtenção de elementos informativos e outros
oriundos de Portugal, Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa e Brasil.
IB – Apenas 2% do total de mensagens recebidas pelo Provedor do Ouvinte se referem a
assuntos relacionados com a RDP África.
AR – Trata-se essencialmente de sugestões de programação e de questões relacionadas
com as condições de recepção.
IB – As questões recentemente recebidas no Gabinete do Provedor foram endereçadas ao
Director da RDP África, Senhor dr. Jorge Gonçalves.
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AR – Por exemplo. uma cidadã angolana residente em Lisboa e que solicitou a reserva de
identidade, enviou uma mensagem dividida em quatro pontos:
IB - Nas entrevistas, quase sempre tão interessantes, e para serem melhor entendíveis,
por favor retirem a música de fundo! Nós gostamos de música e de palavras, claro.
As duas juntas, só mesmo quando já nasceram assim! As entrevistas ouvem-se mal
por isto. Por favor... Adoramos Nanuto, adoramos Otis, mas atrás das entrevistas,
não.
AR – O Director da RDP ÁFRICA esclarece:
RESPOSTA DO DIRECTOR DR. JORGE GONÇALVES: “- Em primeiro lugar, agradeço as
referências ao interesse das entrevistas da RDP África.
Quanto à questão da sonorização das entrevistas, a opção de alguns jornalistas e
realizadores pela ilustração musical das entrevistas funda-se numa tentativa de
valorizar esteticamente as conversas. Reconheço que esse fundamento pode ser aferido
pela natureza da própria entrevista, justificando-se eventualmente quando tenha uma
natureza informal, uma substância lúdica ou cultural, uma estrutura coloquial. Mas
talvez não se justifique, de facto, quando estiver em causa uma entrevista com carácter
mais formal, uma substância mais institucional da entrevista, ou uma estrutura solene.
Nós vamos estar atentos.
A ouvinte reconhecerá, certamente, que a sua opinião, que é respeitável, não é
universalmente assumida; estamos no domínio da subjectividade estética. Mas não
deixa de ser um estímulo para a definição de regras.
IB – Jorge Gonçalves, director da RDP África.
AR – A Ouvinte prossegue com nova sugestão:
IR – Era tão bom ter acesso em África às conversas, tão curtas mas tão educativas e
divertidas, do Júlio Machado Vaz. O Continente também está a experimentar novas
formas de relação, e já não temos os mais velhos assim tão perto! Isto não custa
dinheiro, pois não?
AR – Será que é uma mera questão de custos? Vejamos o que diz Jorge Gonçalves:
RESPOSTA DO DIRECTOR DR. JORGE GONÇALVES: “- A RDP África tem integrado na
sua grelha de programas alguns dos conteúdos de pequeno formato, das outras
antenas da RDP, quando se verifica que há uma adequação desses conteúdos à missão
desta rádio e ao interesse potencial dos seus destinatários. Se isso ocorrer, não vemos
dificuldade na transmissão, tendo, no entanto, que ser acautelados os termos e os
compromissos contratados entre a Antena 1 e o Prof. Júlio Machado Vaz e os direitos
que estão envolvidos nessa contratação.
AR – De seguida, esta Ouvinte angolana que vive em Lisboa, aborda a questão das opções
musicais da Estação. E interroga-se:
IB - A música clássica é proibida na RDP África? E a divulgação de novos músicos que
insistem no zouk como única forma de expressão [e] repetem continuamente coisas
já feitas, é obrigatória?
AR – A resposta de Jorge Gonçalves:
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RESPOSTA DO DIRECTOR DR. JORGE GONÇALVES: “- Conviria que a nossa ouvinte,
sobre esta matéria, porque diz que na RDP África está proibida a música clássica,
conviria que em primeiro lugar nos entendêssemos sobre o que é a música clássica,
qual é a música clássica a que se refere. A música erudita ou a música antiga
africana? A ouvinte deve reconhecer, apesar de tudo, que nas 24 horas de
programação da RDP África, nós vamos integrando vários estilos e formas de
expressão musical. Mas elas têm todas uma dominante, um fundo comum: a expressão
lusófona e de origem africana, para além de programas de autor em que se exploram
tipos específicos de música. Eu dou-lhe o exemplo da chamada música negra, dou-lhe
o exemplo do jazz, do blues, do reggae, etc. No domínio da divulgação da nova
música, a que também se refere no seu e-mail, a RDP África está muito condicionada
por certas condições de partida. Em primeiro lugar, a fraca capacidade de produção
da indústria musical nos países africanos de língua portuguesa, a própria fragilidade
do acesso dessa música aos mercados e a sua expressão. Portanto, não podemos
deixar de reflectir, infelizmente, essas condicionantes negativas.
IB – Estamos a ouvir Jorge Gonçalves, o director da RDP ÁFRICA.
AR – Por último, a mesma Ouvinte lança ainda mais uma sugestão:
IB - Era bom que os colaboradores mais credenciados e mais antigos da RDP África, de
vez em quando tivessem a oportunidade de fazer uns estágios no exterior para
trazerem mais cultura e mais ar fresco...
AR – Uma ideia que colhe o aplauso – e também um lamento – do Director da Estação:
RESPOSTA DO DIRECTOR DR. JORGE GONÇALVES: “-Nem imagina a cara ouvinte o
quanto os nossos colaboradores mais credenciados mais credenciados e mais antigos,
os nossos trabalhadores, os nossos comunicadores, o quanto eles estariam felizes em
que a sua sugestão se concretizasse! Ou seja, que pudessem aceder mais vezes, e
frequentemente, aos estágios no exterior para refrescarem o seu grau de
conhecimentos. Mas, como sabe, há limitações de vária natureza, temos uma equipa
muito pequena, uma equipa em que não podemos ter muita gente fora; tem que haver
um envolvimento integral de todos, há constrangimentos até de natureza financeira.
No entanto, nós vamos procurando, no limite das possibilidades, abrir a RDP África
ao mundo, nunca esquecendo para quem e por quem trabalhamos.
IB – Outro Ouvinte da RDP África, este residente em Maputo, dirigiu-se ao Provedor,
também sob reserva de identidade, para apresentar duas reclamações específicas:
AR - Há vezes sem conta que o nosso grande Darwin Cardoso leva muito tempo nas
conversas com o meu conterrâneo Gervásio de Jesus, sem que o assunto seja do
interesse público. E, quando assim acontece, apanhamos o programa desportivo
quase no meio ou no fim.
IB – O que diz a isto Jorge Gonçalves?
RESPOSTA DO DIRECTOR DR. JORGE GONÇALVES: “- As suas observações sobre o muito
tempo que levam as conversas do Dário Cardoso com o correspondente Gervásio de
Jesus - em prejuízo, por vezes, de outros espaços de programação - serão enviadas por
mim ao realizador para que ele as possa ponderar e manifestar a sua opinião; e
eventualmente da discussão surgir a correcção dessas atitude.
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IB – Este Ouvinte de Maputo tem uma outra reclamação para apresentar ao Provedor:
AR – Há também alguns Locutores ou Jornalistas que, quando informam o tempo,
apenas dizem «já passam dez minutos» depois da hora, ou «passam tantos minutos»
depois da hora. Isso ainda cedo [e] não sabemos qual [é] essa hora, porque estamos
ainda na cama, sendo certo que seria fácil dizer a hora exacta...
IB – Para isto, o Director Jorge Gonçalves tem uma explicação:
RESPOSTA DO DIRECTOR DR. JORGE GONÇALVES: “- Sobre as referências horárias que
integram o seu e-mail, sejam aquelas que são feitas a seguir às previsões do tempo ou
outras, elas têm um critério fundamental: dizer que horas são, precisamente, em todas
as capitais dos PALOP, em Portugal e também na África do Sul, onde temos alguma
audiência. Estas são as regras. Se houver apenas uma referência horária, terá de ser a
do local de emissão, isto é, a referência horária a Lisboa. No entanto, daremos conta
da sua nota ao Chefe de Serviço de Programas da RDP África.
IB – Um outro Ouvinte de Maputo, Carlos Nazaré Ribeiro, dirige-se ao Provedor em
termos particularmente elogiosos:
AR - É raro ouvir os seus programas de segunda-feira, porque nem sempre me dá jeito.
Mas hoje ouvi-o, às 15 horas de cá. Desejo felicitá-lo pela elevada qualidade dos
depoimentos e pelas boas vozes dos locutores.
IB – São, naturalmente, palavras simpáticas para a Equipa que produz este Programa, Em
Nome do Ouvinte. Mas o Ouvinte termina com um desabafo:
AR – Fosse sempre assim na RDP-África!
IB – A palavra ao Director, Jorge Gonçalves:
RESPOSTA DO DIRECTOR DR. JORGE GONÇALVES: “- Eu gostava de lhe dizer que
reconheço que poderão existir casos de menor qualidade de expressão vocal, algumas
vezes compensada com uma boa capacidade de comunicação. Penso que o ouvinte não
estará a referir-se, certamente, às várias matizes da nossa língua comum, que
constitui, justamente, enfim, a sua riqueza criativa e sobre a qual, penso,
concordaremos. A especial responsabilidade de comunicadores na RDP África – e
estamos a falar da RDP África! – exige, no entanto, novos padrões de qualidade.
Nesse sentido, duas notas: há uma crescente preocupação nas admissões, com a
clareza de comunicação e não na questão dos sotaques. E também temos desenvolvido
acções de formação permanente, de melhoria da prestação vocal dos nossos
realizadores e locutores. Se o nosso Ouvinte puxar pela memória, verificará que há,
entre nós, alguns exemplos de franca melhoria nesse domínio profissional.
AR – O Ouvinte Tomás Figueiredo, residente na cidade de Pemba, no Norte de
Moçambique, indagou junto do Provedor sobre as razões pelas quais a RDP é ouvida
noutras províncias moçambicanas, mas não em Pemba: Visto que temos a televisão
RTP-I, porque não temos a Rádio?
IB – Trata-se de uma questão que abrange problemas de ordem técnica, mas também
política, como esclarece o Director das Antenas RDP África e RDP Internacional:
RESPOSTA DO DIRECTOR DR. JORGE GONÇALVES: “- A RDP África não é, de facto,
ouvida em Pemba, em Moçambique, por via hertziana. E por uma razão muito
simples: porque não há cobertura de qualquer emissor nessa região de Moçambique.
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A atribuição das frequências foi estabelecida entre os estados português e
moçambicano, e nesses acordos a RDP África apenas teve acesso a 4 frequências que
estão instaladas em Maputo, Quelimane, Beira e Nampula. Pemba não tem, de facto
nenhum emissor da RDP África. O ouvinte diz que vê a RTP África – aliás, fala aí na
RTP I, mas deve ser a RTP África –, porque de facto nessa região de Pemba existe, no
quadro da distribuição das frequências negociadas para o caso da televisão, ficou
uma das frequências instalada na região de Pemba. Por isso é que vê a RTP África e
não ouve a RDP África; porque há um emissor da televisão, não há um emissor da
rádio. A única solução seria instalar um emissor mas como sabe isso obedece a
negociações politicas e às disponibilidades e vontades e interesses dos estados
envolvidos, de que eu não me posso pronunciar.”
JNM – Julgo sempre muito interessante ouvir os Ouvintes da RDP ÁFRICA. E julgo
sempre muito interessante ouvir o Director da RDP ÁFRICA, Jorge Gonçalves.
A própria emissora tem um perfil (e características) muito especiais. Os
Apresentadores da RDP ÁFRICA têm um modelo singular de comunicabilidade, muito
afinado com a natureza dos fiéis seguidores da Estação, em Portugal e nos países
africanos, nossos irmãos. E o próprio Director tem uma maneira muito aberta de
encarar os problemas que afligem a sua emissora, expressos nas suaves reclamações
que aqui ouvimos hoje.
Eu só lamento que os Ouvintes da RDP ÁFRICA, não me enviem mais Mensagens,
com os seus comentários, as suas observações particulares, as suas queixas, enfim… as
suas sugestões que, como ouviram, encontram sempre o bom acolhimento do Provedor
e a “boa onda” de Jorge Gonçalves.
Parece evidente que a actividade da RDP ÁFRICA representa muito, não apenas para o
Grupo do Serviço Público de Radiodifusão, mas também para a generalidade dos
Portugueses.
Os Portugueses, parece verem na Estação uma espécie de “nave virtual” de leva-etorna permanente, que nas lonjuras da geografia nos pode aproximar cada vez mais dos
países de África que falam a nossa Língua.
Tenho confessado muitas vezes que nunca tendo ido a África, sou eu próprio um
Ouvinte muito regular da RDP ÁFRICA. E, se existe uma razão para isso, será
certamente, porque a Estação tem uma forma especial de comunicar com os seus
Ouvintes, que me toca a mim especialmente.
Mas também é verdade que muitas vezes tenho sentido que esta,… cativante
“simplicidade” do modelo comunicacional da RDP ÁFRICA, está a exigir o
desenvolvimento dos mitigados meios e recursos que lhe são atribuídos pela RTP. É
agora oportuno que no seio da Rádio e Televisão de Portugal se vá tendo consciência
dessas necessidades.
AR – Na próxima semana, o Provedor irá debruçar-se sobre algumas queixas recebidas de
Ouvintes da RDP Internacional, que representam 3% do total de mensagens
recebidas.
IR – O Director Jorge Gonçalves estará novamente connosco para prestar os
esclarecimentos necessários, Em Nome do Ouvinte.
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# 24 – 09.03.2007
QUESTÕES DE OUVINTES SOBRE
RDP INTERNACIONAL:
- O PROVEDOR RECEBE O DIRECTOR JORGE GONÇALVES.
QUEIXA DE OUVINTE SOBRE USO DE EXPRESSÃO POPULAR:
- COMENTADORA DE CONTRADITÓRIO PEDE DESCULPA.

Voz de Isabel Bernardo – Nos 220 dias decorridos desde que foram abertos os canais de
comunicação com os Ouvintes, em 1 de Agosto do ano passado, o Provedor do
Ouvinte recebeu um total de 951 mensagens relativas à Programação das sete Estações
do Serviço Público de Radiodifusão.
Voz de Alberto Ramos – 30 % do total das mensagens recebidas dizem respeito à
Programação da Antena 1, 17 % à Antena 2 e 8 % à Antena 3. A maioria das
comunicações dos Ouvintes refere-se a questões relacionadas com as antenas de
difusão nacional. As duas emissoras regionais, a RDP Açores e a RDP Madeira, no
seu conjunto não chegam a 1 % do total.
IB – As duas antenas internacionais, RDP África e RDP Internacional recolhem 5% do
total de mensagens recebidas até agora pelo Gabinete do Provedor do Ouvinte. Hoje, o
Provedor vai debruçar-se sobre questões relacionadas com a RDP Internacional.
AR – A RDP Internacional assume-se como o grande elo de ligação dos portugueses no
Mundo. Através de onda curta, de satélite, frequência modulada ou internet, todos, em
qualquer ponto do Globo, podem aceder instantaneamente ao contacto com a Rádio
Pública portuguesa.
IB – A RDP Internacional pretende ser igualmente uma Rádio de referência para os
lusofalantes de todo o Mundo, quer residam nos países de origem ou em países
terceiros. E para isso aposta numa programação generalista onde a música e a
informação do País e das Comunidades se conjugam com produtos das restantes
Estações da RDP no sentido de alcançar os objectivos definidos.
AR – O Gabinete do Provedor enviou ao Director da RDP Internacional, Senhor Dr.
Jorge Gonçalves, um novo conjunto de questões recebidas nas últimas semanas,
relacionadas com a difusão do sinal da RDP-I por Onda Curta e através de outras
empresas de radiodifusão.
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IB – Manuel Pimenta é um emigrante português a viver em Toronto, no Canadá, desde
1970. Pelas palavras que dirigiu ao Provedor, percebe-se que é um Ouvinte fiel da
RDP Internacional:
AR – Há muitos anos que em minha casa ouvíamos a RDP-I através do Asas do
Atlântico. Em certas horas era pesado, tantos anúncios, e tão irritantes. Acontece
que, recentemente, em vez de melhorar, a RDP-I saiu da Asas do Atlântico [para] a
Rogers Cable, que mudou para o sistema digital. Conclusão: a RDP INTERNACIONAL
vai ser agora para uma minoria de ouvintes. A Rogers sempre abusou e continua a
abusar de toda a gente.
IB – O Provedor solicitou uma explicação ao Director da RDP Internacional:
RESPOSTA DO DIRECTOR DR. JORGE GONÇALVES: “- O ouvinte afirma que há muitos
anos ouvia em sua casa a RDP Internacional, através da estação Asas do Atlântico e
que agora a Rogers Cable, que é uma distribuidora de sinal, mudou o sistema. Bom,
sem prejuízo de ulteriores e mais específicas explicações, cumpre-me dizer o seguinte:
o ouvinte sempre ouviu a RDP Internacional através de uma estação de rádio privada,
com quem nós mantemos um protocolo que lhes permite distribuir conteúdos nossos. A
RDP Internacional, para além disso, mantinha – e mantém – a oferta do seu programa
para os nossos compatriotas, através de emissões por dois sistemas: a onda curta e via
satélite. É certo que é mais cómodo aceder ao programa através de difusão local,
terrestre ou por cabo, o que constituía seguramente uma mais valia oferecida pela
Asas do Atlântico, cujas decisões estratégicas e comerciais não só, não são da nossa
responsabilidade, como não nos compete comentar.
Os nossos compatriotas têm, por isso, dois sistemas de captação da RDP
Internacional: o ouvinte pode receber as emissões da RDP Internacional em onda
curta, em determinados períodos do dia, ou, em alternativa, pode instalar um sistema
de recepção de satélite e receber o sinal da RDP I sem qualquer custo mensal. O sinal
da RDP I é transmitido para os Estados Unidos e Canadá no satélite INTELSAT 805,
para o qual são necessárias antenas parabólicas de dimensões bastante consideráveis,
mas também é emitido pelo satélite AMC 4 que permite receber as nossas emissões
com antenas parabólicas de dimensões muito reduzidas.
E poderemos, se assim o entender, fornecer-lhe as características técnicas. Portanto,
significa que, se o ouvinte tem alguma coisa a reclamar, deverá efectuá-lo
directamente com a Asas do Atlântico, porque, quanto à RDP Internacional, mantém e
manterá os mesmos sistemas de transmissão; sobre as opções comerciais da Asas do
Atlântico, seguramente não nos pronunciaremos.”
IB – Jorge Gonçalves, director da RDP Internacional.
IB – Algumas semanas depois da primeira mensagem, o Ouvinte Manuel Pimenta
dirigiu-se novamente ao Gabinete do Provedor, reiterando a questão anteriormente
levantada:
AR – A comunidade portuguesa de Ontário merece receber a audição da RDP-I, que
seja acessível na rádio e em qualquer lugar e sem ser bombardeada com anúncios. O
ASAS ultimamente estava a ficar mau. Temos o SIRV - rádio que, sem ofensa,
talvez seja boa para os açorianos, mas é péssima para os continentais – e sei haver
muita gente da mesma opinião. Peço-lhe que tente que a RDP-I chegue a Ontario
num sistema livre e que possa ser ouvida em qualquer rádio.
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IB – De novo a palavra a Jorge Gonçalves:
RESPOSTA DO DIRECTOR DR. JORGE GONÇALVES: “- A natureza do problema que o
ouvinte Manuel Pimenta invoca é rigorosamente a mesma. Convém dizer que noutras
comunidades de emigração, quer de forma protocolada, quer de forma informal, há
outras estações de rádio locais, privadas, geridas ou dinamizadas por cidadãos
portugueses residentes nas respectivas comunidades que transmitem conteúdos da
RDP Internacional, através da via hertziana, através de via terrestre, o que satisfaz a
melhor audiência e maior comodidade para os emigrantes. Isso também faz crescer de
forma exponencial a intervenção social e pública da própria RDP Internacional. Daí o
nosso interesse em mantermos protocolos com essas estações de rádio. A relação entre
as partes é o fornecimento de conteúdos, e não o de padronizar meios de transmissão
desses conteúdos. Pelo que dificilmente nós poderemos influenciar decisões que nos
são alheias.
A RDP I mantém, sublinhe-se, emissões autónomas em cumprimento das suas
obrigações e que podem ser livremente acedidas pelos ouvintes, quer através da onda
curta, quer através da captação por satélite.”
IB – Um outro Ouvinte, Vitorino Bernardo, residente nos Estados Unidos, levanta
algumas questões relacionadas com as emissões em Onda Curta para o território norteamericano:
AR - Porque razão as emissões para os Estados Unidos em 15.560, 17.825 e 15.540 kHz
são transmissões extraordinárias? Não temos o direito de ouvir a RDP durante o dia
como as outras comunidades? Só temos direito a ouvir a dita à noite, em 9.455 kHz.
Só aqui na Florida há mais portugueses para onde a RDP transmite durante o dia. A
mim não me faz diferença porque ouço a RDP na tv, telemóvel e internet, mas há
compatriotas noutras condições. Quando o locutor diz que é uma emissão para todo
o mundo, não é verdade.
IB – A resposta de Jorge Gonçalves:
RESPOSTA DO DIRECTOR DR. JORGE GONÇALVES: “- O ouvinte trata de questões
relativas à emissão em onda curta, por natureza muito densas e complexas. As
frequências disponíveis obedecem a negociação internacional; os tempos de emissão
para cada destino pretendem abranger as chamadas «horas nobres» locais. Para
nenhum destino há emissão de 24 horas sobre 24 horas, em onda curta. Para nenhum!
É um sistema de grandes custos, de difícil gestão e operação e de relativa qualidade.
Os ouvintes, nas várias regiões dos Estados Unidos, poderão, no entanto, aceder à
programação da RDP I por outras vias: o satélite ou a Internet.”
IB – Ouvimos Jorge Gonçalves, o director da RDP Internacional.
JNM – O vínculo do Ouvinte à RDP INTERNACIONAL constitui – normalmente - uma
ligação muito forte. E do relativamente baixo volume de correspondência com o
Provedor, não deve inferir-se que sejam poucos os Ouvintes da RDP INTERNACIONAL:
- eu sei que muitos e-mails e muitas cartas, com sugestões críticas e aplausos chegam
directamente à Direcção e aos Realizadores, Apresentadores e Jornalistas da Estação.
Esta circunstância talvez queira significar que, porventura, haja que ser reforçada a
Promoção à disponibilidade do Provedor para servir de porta-voz à manifEstação e
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defesa proactiva dos anseios, expectativas e desideratos dos Ouvintes da RDP
INTERNACIONAL. Eu estou aqui para isso e sempre que o Ouvinte – no Brasil ou na
Austrália, em França ou na Califórnia, em Toronto ou na Alemanha, no Dubai ou em
Nova Iorque – entender que existem motivos para isso, deve manifestar as suas
apreensões ou a sua satisfação ao Provedor do Ouvinte.

IB – Uma intervenção de Ana Sá Lopes no Programa Contraditório do passado dia 9 de
Fevereiro provocou a reacção indignada de alguns Ouvintes da Antena 1, que se
dirigiram ao Provedor fazendo eco do seu desagrado pela utilização de uma expressão
susceptível de ferir a sensibilidade de uma parte da audiência.
AR – Nessa emissão, de acordo com a queixa do Ouvinte António José Mourão, do
Porto, o único elemento do sexo feminino presente [no Debate], ao tentar demonstrar
as dificuldades económicas com que se debate actualmente a Câmara Municipal de
Lisboa, recorreu ao aforismo – não sei se por insuficiência de vocabulário para
traduzir com objectividade a situação, se por falta de informações que lhe
permitissem ultrapassar o conhecimento vago para um grau superior de precisão ou,
ainda, por entender que o recurso às máximas da cultura popular podem facilitar a
comunicação. [E] afirmou: "A Câmara não tem sequer dinheiro para mandar
cantar um cego".
IB – O Ouvinte António José Mourão, cego total e professor, sentiu-se ofendido na sua
dignidade. E, na mensagem enviada ao Provedor, deu conta da sua indignação:
AR – Todos nós sabemos o contributo que os meios de comunicação podem ter na
formação dos cidadãos quando utilizados correctamente, mas também na sua
deformação, sobretudo se usados por pessoas que não ultrapassaram ainda a fase do
senso comum. A propósito: Será que esta senhora desconhece um dos provérbios
deste tipo de saber, "mexer sete vezes a língua na boca antes de falar"? Quem sabe,
porventura tal procedimento a ajudasse a atingir o bom senso, condição
indispensável para alguém que tem acesso livre aos microfones de uma poderosa
estação de rádio como é o caso da Antena 1.
IB – Posteriormente, e de viva voz, o Ouvinte explicitou as razões da sua queixa:
DEPOIMENTO DO OUVINTE ANTÓNIO JOSÉ MOURÃO: “- No caso do «CONTRADITÓRIO»
do dia 9 eu fiquei de certo modo um bocado irritado e um bocado perplexo pela
expressão que utilizou a jornalista presente. Com certeza sem intenções, mas que
traduz uma ideia que as pessoas têm dos cegos e que, veiculada por um meio de
comunicação social, como é o caso da Antena 1, pode tornar-se grave, porque o meio
de comunicação tem uma influência na cultura das pessoas – a cultura exerce-se
sempre de cima para baixo – e ao ser expressa por uma jornalista e num meio de
comunicação como é a Antena 1 pode deitar abaixo o trabalho que muitos pretendem
fazer de acabar com determinados preconceitos que existem. Portanto, quando a
jornalista refere que «a câmara não tem dinheiro para mandar cantar um cego», está
implicitamente parece que a querer dizer que os cegos são todos pedintes, que os
cegos andam todos a pedir e que a única profissão que são capazes de ter é a música,
mas a música no pior sentido, que é a música não profissional, uma música de
amadores e amadores reles que utilizam a música para pedir.”
IB – Foi o depoimento do Ouvinte António José Mourão.
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AR – Mas as reacções à intervenção de Ana Sá Lopes no Contraditório de 9 de Fevereiro
não ficaram por aqui. O Ouvinte Pedro Silva Lima, engenheiro de profissão e também
residente no Porto, foi outro dos que fizeram chegar as suas queixas ao Provedor:
IB – Deve haver mais respeito pelo que o ser humano representa. A deficiência não está
na doença. Está, a maior parte das vezes, na cabeça dos trabalhadores dos media. Os
media têm responsabilidade no que afirmam e no que propagam, ao classificar
qualquer situação ou acontecimento [com o exemplo do] ceguinho. O importante
não é o que se vê com os olhos é o que se vê com a alma e a inteligência.
AR – O Provedor encaminhou as reclamações dos Ouvintes à comentadora Ana Sá
Lopes, que de imediato se prontificou a reconhecer o erro em que incorreu durante a
referida emissão do Contraditório:
RESPOSTA DA COMENTADORA ANA SÁ LOPES: “- Nesse programa, de facto, eu utilizei
uma expressão popular, uma expressão cujo significado é não ter dinheiro, mas de
facto o que eu queria dizer era que o Presidente da Câmara de Lisboa não tinha
dinheiro; em português popular utiliza-se essa expressão que de facto ofendeu os
nossos ouvintes cegos.
Eu peço imensa desculpa, lamento tê-la utilizado, não me passou pela cabeça que a
expressão pudesse ser ofensiva, mas reconheço que uma grande parte das expressões
populares portuguesas – e provavelmente de outros países – revelam preconceitos,
revelam …, são sintomas da sociedade … Mas enfim, nós aprendemos a falar desde
que nascemos, e vamos incorporando tudo isto – é a nossa cultura. Boa ou má, é a
nossa cultura.
Mas de qualquer forma, eu queria pedir desculpa aos ouvintes que se sentiram
ofendidos com esta expressão que reconheço que é desagradável.»
JNM – Apenas uma palavra simples para fazer ressaltar a atitude agora claramente
assumida pela Colaboradora convidada da RDP. A Jornalista Ana Sá Lopes,
naturalmente reconheceu, com a maior correcção, um erro não voluntário e creio que
os próprios Ouvintes que se sentiram inicialmente feridos saberão compreender a sua
digna atitude

AR – O guião do Programa Em Nome do Ouvinte pode ser lido na Página do Provedor
do Ouvinte, no portal www.rtp.pt, onde também pode ser consultado o arquivo das
emissões anteriores.
IB – Dentro de pouco tempo, na Página do Provedor do Ouvinte estará também
disponível o extenso Relatório que o Provedor elaborou acerca da sua actividade em
2006 e que esta semana entregou ao Conselho Regulador da Entidade Reguladora para
a Comunicação Social.
AR – E na próxima terça-feira, no quadro da nova legislação aplicável à RTP, o Provedor
do Ouvinte e o Provedor do Telespectador serão recebidos em Audição Parlamentar
pela Subcomissão de Direitos Fundamentais e Comunicação Social da Assembleia da
República.
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# 25 - 16.03.2007
PROVEDORES NA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA.
SÍNTESE I DO RELATÓRIO DO PROVEDOR DO OUVINTE 2006.
QUESTÕES DE OUVINTES SOBRE O GABINETE MULTIMÉDIA
- RESPOSTAS DO DIRECTOR FRANCISCO TEOTÓNIO PEREIRA

Voz de Isabel Bernardo – Nestas duas últimas semanas a actividade dos Provedores do
Telespectador e do Ouvinte envolveu alguns actos de simbolismo especial.
Voz de Alberto Ramos – Em 7 de Março os Provedores foram recebidos pelos Senhores
Presidente e Conselheiros do Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a
Comunicação Social, a quem entregaram os respectivos Relatórios de Actividade
relativos ao ano de 2006.
IB – E no dia seguinte procederam à entrega formal dos mesmos documentos ao Conselho
de Administração da Rádio e Televisão de Portugal, numa sessão de trabalho com o
Senhor Presidente Almerindo Marques e com o Senhor Administrador Luís
Marques.
AR – Já nesta semana, na passada terça-feira, foram ouvidos em Audição Parlamentar
pelos Senhores Deputados integrantes da Sub-Comissão de Direitos Fundamentais e
Comunicação Social da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos,
Liberdades e Garantias da Assembleia da República.
JNM – As três audiências constituíram para mim, importantes ocasiões de reflexão e
debate acerca da acção do Provedor do Ouvinte, no relacionamento com a Entidade
Reguladora do sector, com os Ouvintes e com as estruturas de Produção das Estações
Públicas, assim como com os representantes democráticos dos cidadãos.
AR – No Programa de hoje, o Director do Gabinete Multimédia da RTP, Senhor
Francisco Teotónio Pereira, aceita responder a mensagens relacionadas com matérias
envolvendo a Rádio, que lhe tinham sido remetidas da parte de Ouvintes, pelo
Gabinete de Apoio aos Provedores.
IB – Mas o Provedor do Ouvinte irá pronunciar-se também acerca das interpretações
publicadas em diversos artigos de Imprensa sobre as análises que efectuara acerca da
Antena 3.
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AR – Os títulos de algumas dessas notícias geraram imediata preocupação e protestos de
Ouvintes, acerca do que presumem tratar-se de um anátema do Provedor quanto à
Estação jovem do Grupo RTP .
IB – Mas mesmo antes de resumir aqui, no próximo Programa o seu Relatório de
Actividade em 2006, José Nuno Martins entende dever clarificar e recentrar, já hoje, as
afirmações que produziu no documento acerca da ANTENA 3.
AR – Para ouvir mais adiante…
AR – O Gabinete Multimédia é um dos componentes da Estrutura da Rádio e Televisão
de Portugal, e funciona na dependência directa do Conselho de Administração.
IB – Ao Gabinete Multimédia compete a concepção, gestão e produção de conteúdos para
as Plataformas Digitais: internet, intranet, iTV, SMS, IVR, WAP e teletexto. Também
desenvolve e faz a gestão de soluções de interactividade e de suporte às emissões dos
canais do Serviço Público de Rádio e Televisão, e assegura a formatação e a adaptação
de conteúdos, em todas as plataformas, destinados a cidadãos com necessidades
especiais.
AR – O portal da RTP na internet, em www.rtp.pt representa o lado mais visível da
actividade do Gabinete Multimédia e é constituído por um conjunto de áreas
específicas, como explica o Director Francisco Teotónio Pereira:
DEPOIMENTO DO DIRECTOR FRANCISCO TEOTÓNIO PEREIRA: “- O site é composto por
uma área de notícias, desporto, um guia de rádio com informação sobre a
programação de todas as antenas da RTP, uma importante oferta de conteúdos de
banda larga, onde é possível acompanhar as emissões de rádio online, aceder a
programas de áudio on demand e a área de podcast que inclui uma importante oferta
com mais de sessenta programas disponíveis.
Todas as antenas têm sites com conteúdos específicos, e o site assume um papel
importante na área da promoção da língua portuguesa.”
IB – Esta é também a razão pela qual o Portal da RTP inclui uma secção especialmente
vocacionada para todos os lusofalantes espalhados pelo mundo. Trata-se de uma área
denominada Família RTP, que pretende ser um ponto de encontro da língua
portuguesa, como afirma Francisco Teotónio Pereira:
DEPOIMENTO DO DIRECTOR FRANCISCO TEOTÓNIO PEREIRA: “- O objectivo é agregar
um público geograficamente disperso, constituído por mais de quatro milhões e meio
de portugueses não residentes e todo o mundo lusófono que inclui mais de duzentos e
vinte milhões de falantes.
A questão da língua portuguesa é determinante e a RTP tem feito um grande esforço
na promoção do português, até porque há dois factores que, em minha opinião,
justificam a necessidade de uma aposta clara nesta área.
O primeiro é de ordem tecnológica: com o digital, generalizou-se a ideia de que a
escrita tenderia a perder importância face a outras formas de comunicação; mas hoje
sabemos que não é assim. As plataformas digitais como o e-mail ou os blogues provam
que nunca se escreveu tanto como agora – mais de 90% dos conteúdos existentes já
nasceram sob o formato digital, o que mostra a explosão de conteúdos provocada por
esta tecnologia.
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O segundo factor é de carácter demográfico e reside no facto de a língua portuguesa
ser a sexta língua mais falada no mundo e a que regista maior taxa de crescimento
anual. Por isso, de uma coisa podemos ter a certeza: o português é uma língua com
futuro e cada vez haverá mais conteúdos em português.
A RTP tem uma aposta clara, não apenas na rádio, mas também na televisão, onde
podemos destacar programas como o “CUIDADO COM A LÍNGUA”, “FALAMOS
PORTUGUÊS” ou “O JOGO DA LÍNGUA” e “PÁGINAS DE PORTUGUÊS” da Antena 1,
por exemplo.”
AR – Francisco Teotónio Pereira, responsável do Gabinete Multimédia da Rádio e
Televisão de Portugal.
IB – O Provedor do Ouvinte enviou ao Director do Gabinete Multimédia, um conjunto
de questões recebidas nas últimas semanas, relacionadas com assuntos específicos do
portal da RDP.
AR – Algumas mensagens dizem respeito aos formatos utilizados para a difusão on-line
dos conteúdos da Programação do Serviço Público de Rádio. Foram vários os
Ouvintes que fizeram chegar ao Provedor as suas queixas pelo facto de a emissão via
Internet dos Programas da RDP ser feita apenas com o recurso a soluções tecnológicas
que não contemplam os softwares open-source.
IB – O Ouvinte Ricardo Miranda, de Lisboa, foi um dos que se dirigiram nesse sentido
ao Gabinete do Provedor:
AR – Sou um utilizador de Linux e acho inadmissível que a emissão on-line da Antena
1 esteja limitada a utilizadores de Windows. Quero salientar que já existiu uma
emissão on-line acessível a todos os sistemas operativos, utilizando o Real Player.
Esta limitação ao Windows depois de já ter estado acessível a todos os cidadãos
chega a ser insultuosa. Como é possível que um serviço público decida que uma
classe de cidadãos vai deixar de ter acesso on-line, retirando esse acesso?
IB – A resposta de Francisco Teotónio Pereira:
DEPOIMENTO DO DIRECTOR FRANCISCO TEOTÓNIO PEREIRA: “- O ano de 2006 foi
caracterizado pelo aumento dos acessos de banda larga, cujo mercado registou um
aumento na ordem dos 23%. A estratégia da RTP na área da multimédia acompanhou
esta tendência.
A consolidação da área de rádio online que disponibiliza as emissões dos oito canais
de rádio da RTP foi enriquecida com um novo canal, a Rádio Mozart –
radiomozart.RTP.pt, com emissão exclusiva via Internet. Indo ao encontro dos novos
hábitos e necessidades do público, foi igualmente criado um catálogo de conteúdos de
rádio com mais de setenta horas de programação semanal, que inclui os principais
programas e rúbricas de todas as antenas da RTP. Estes conteúdos estão disponíveis
para audição no site, on demand, ou para ouvir em leitores digitais.
Nesse sentido e numa primeira fase, procurou adoptar-se um sistema que chegasse ao
maior número de espectadores possível.
Após análise detalhada do mercado, assim como do perfil de utilizadores do site da
RTP, verificou-se que a disponibilização de conteúdos nos actuais formatos servia
mais de 95% do público, razão que suportou a opção inicial por estes formatos.
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Acresce ainda o facto de estes sistemas serem bastante mais fáceis para o utilizador
comum.
A adopção de formatos baseados em tecnologia ou open source está igualmente a ser
testada, no sentido de podermos alargar a oferta noutros formatos durante o segundo
semestre de 2007.
AR – Alguns Ouvintes dirigiram-se ao Provedor dando conta de falhas no sistema de
podcast. Por exemplo, a Ouvinte Ana Gomes, de Viana do Castelo, chamava a atenção
em finais de Janeiro para as dificuldades que sentia em descarregar para o computador
o podcast do Programa 1001 Escolhas, da Antena 1.
IB – Tendo o podcast deste programa adicionado à minha lista de iTunes desde finais de
Dezembro, só tive oportunidade de ouvir no leitor de MP3 o programa especial de
fim de ano, não me tendo sido disponibilizados todos os programas subsequentes.
AR – No mês de Fevereiro, algumas mensagens davam conta de outras deficiências do
sistema. Um Ouvinte de Famalicão, por exemplo, queixava-se da não existência do
Programa Prova Oral de 25 e 26 de Janeiro no formato podcast.
IB – E no dia 26, outra Ouvinte, Carla Matos Alves, dava conta de um engano nas
ligações da Internet que baralhava todas as emissões: Quando se tenta ouvir a Antena
3 vai-se parar à RDP Internacional, na Antena 2 ouve-se a RDP África, na Antena 1
a Antena 2, etc.
AR – Todas estas falhas resultam do mesmo problema, como esclarece o Director do
Gabinete Multimédia:
DEPOIMENTO DO DIRECTOR FRANCISCO TEOTÓNIO PEREIRA: “- O ano de 2006 foi
caracterizado pelo aumento dos acessos de banda larga, cujo mercado registou um
aumento na ordem dos 23%. A estratégia da RTP na área da multimédia acompanhou
esta tendência.
A consolidação da área de rádio online que disponibiliza as emissões dos oito canais
de rádio da RTP foi enriquecida com um novo canal, a Rádio Mozart –
radiomozart.RTP.pt, com emissão exclusiva via Internet.
Indo ao encontro dos novos hábitos e necessidades do público, foi igualmente criado
um catálogo de conteúdos de rádio com mais de setenta horas de programação
semanal, que inclui os principais programas e rúbricas de todas as antenas da RTP.
Estes conteúdos estão disponíveis para audição no site, on demand, ou para ouvir em
leitores digitais.
Nesse sentido e numa primeira fase, procurou adoptar-se um sistema que chegasse ao
maior número de espectadores possível. Após análise detalhada do mercado, assim
como do perfil de utilizadores do site da RTP, verificou-se que a disponibilização de
conteúdos nos actuais formatos servia mais de 95% do público, razão que suportou a
opção inicial por estes formatos.
Acresce ainda o facto de estes sistemas serem bastante mais fáceis para o utilizador
comum. A adopção de formatos baseados em tecnologia ou open source está
igualmente a ser testada, no sentido de podermos alargar a oferta noutros formatos
durante o segundo semestre de 2007.
IB – Outras questões suscitadas pelos Ouvintes relacionam-se com dificuldades no acesso
aos ficheiros do Windows Media Player, tanto através do Internet Explorer como do
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Mozilla Firefox. Um problema que o Gabinete Multimédia reconhece e perante o qual
se mostrou naturalmente sensível:
DEPOIMENTO DO DIRECTOR FRANCISCO TEOTÓNIO PEREIRA: “- De facto, o
comportamento dos browsers depende tanto do fabricante, quanto da versão utilizada.
Pelo que no sentido de assegurar maior estabilidade ao serviço, o link foi alterado de
«mms» para «http». De futuro, será disponibilizado nos dois protocolos.
AR – A oferta do Serviço Público de Rádio através da rede virtual de emissores da
internet tem implicações novas e obriga os Profissionais e os Ouvintes a uma nova
maneira de encarar a própria Rádio, como reconhece Francisco Teotónio Pereira:
DEPOIMENTO DO DIRECTOR FRANCISCO TEOTÓNIO PEREIRA: “- O desenvolvimento
das novas plataformas implica adaptações ao nível de toda a cadeia de valor:
produtores de conteúdos, autores, distribuidores, etc. Mas o aumento da oferta dos
chamados conteúdos de banda larga – actualmente a grande aposta da Internet – vem
definitivamente mudar a forma como olhamos a Rádio.
Também nesta área, ou melhor, em especial nesta área, a participação e a interacção
com o público é fundamental. A partir de qualquer área do site, o público pode enviar
as suas opiniões, sugestões ou críticas, na certeza de que, num contexto digital,
também faz parte da equipa de produção.”
IB – Ouvimos Francisco Teotónio Pereira, director do Gabinete Multimédia da RTP.

AR – A recente publicação do RELATÓRIO DE ACTIVIDADE DO PROVEDOR DO OUVINTE
– ANO DE 2006, mereceu a atenção da Imprensa, que logo no dia 13 de Março, terçafeira, publicou extractos do extenso documento. Compreensivelmente – como também
costuma suceder nestes casos – os títulos da Imprensa e as reduções do texto original
geraram preocupação e protestos imediatos de Ouvintes, acerca do presumido
posicionamento do Provedor quanto á Estação jovem da Rádio pública.
IB – Mas, sem prejuízo do resumo de todo o Relatório que o Provedor tenciona apresentar
de hoje a oito dias, ouça o que José Nuno Martins tem, desde já, a dizer sobre o
assunto da ANTENA 3.
JNM – Em primeiro lugar, agradeço as mensagens dos Ouvintes sempre escritas com
extrema correcção.
Depois, quero dizer que compreendo muito bem, tanto o desagrado dos meus
correspondentes, como até a apoquentação que internamente os títulos e os curtos
textos publicados tenham gerado junto de Ouvintes e de Profissionais.
Mas vejamos o que escrevi textualmente no meu Relatório acerca da ANTENA 3 e o que
isso significa efectivamente.
IB – Tratando-se de uma Rádio de natureza exclusivamente lúdica, da qual estão
arredadas as temáticas próprias e adequadas do Serviço Público (e até ferido o
clausulado constante do Contrato de Concessão do Serviço Público de Radiodifusão
Sonora, celebrado entre o Estado e a RDP, em 30 de Junho de 1999), eventualmente
poderíamos supor, da parte do seu Público dedicado, uma atitude de adesão – de
natureza primária – claramente diferente da que, afinal, se verifica..
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Mas nem mesmo assim tal sucede.
Considerando os recentes resultados Audimétricos revelados pelo Bareme –
Marktest, a estratégia mimética adoptada pela ANTENA 3 relativamente às
emissoras suas concorrentes no mercado da Rádio, aparentemente não tem, afinal,
resultado de modo eficaz.
Pouco explícitos sintomas da matriz de Serviço Público da Estação poderão ser
apenas detectados na manutenção programática da expressão predominantemente
portuguesa da Música jovem apresentada nos dias de Quinta-feira (“Quinta dos
Portugueses”) e também no programa “Prova Oral”.
JNM – Mais á frente, no Capítulo das APRECIAÇÕES FINAIS, deixei claro o seguinte, que
peço a Alberto Ramos para ler:
AR – A verdade é que nada me sendo estranho no campo da Rádio, dificilmente me
seria possível aceitar, sem as comentar como devia, algumas das tentativas de
justificação que foram apresentadas por responsáveis, nas Indagações a que procedi,
em face das reclamações de Ouvintes.
Daí que considere ter agido sempre com a necessária correcção de natureza
didáctica para o interior da Empresa quando o considerei oportuno; da mesma
forma que julgo ter agido com devida atitude pedagógica para com os Ouvintes,
quando foi justificado.
JNM – E, especificamente sobre o tema da ANTENA 3, referi o seguinte:
IR – Constata-se um evidente desajustamento entre as expectativas e tendências de
consumo de Ouvintes mais jovens, reflectido na diminuição das audiências e bem
expresso na tendência acentuadamente negativa das críticas recebidas.
Mas, pior do que isso, detecta-se na matéria exclusivamente lúdica que tem
caracterizado e domina a perspectiva dos Programadores da Estação, um claro
afastamento do cumprimento dos princípios formativos da emissora, definidos na
Lei e no Contrato de Concessão.Até aqui e no período em análise, já não são apenas
aparentes o mimetismo e a competição formais da emissora tendo como referência
as Rádios privadas.
JNM – Os jornalistas, entenderam atribuir um peso especial à chamada de atenção que
considerei oportuno manifestar.
Em circunstâncias destas, e constituindo o espaço de um Jornal um bem escasso,
normalmente carrega-se mais na tinta preta do título para chamar a atenção acerca do
corpo de uma notícia.
Foi o que aconteceu, neste caso: onde eu avanço uma suposição,… onde exprimo um
receio e um aviso (fundamentados por queixas de Ouvintes e em testemunhos
directamente colhidos dos Responsáveis pela Estação, depois de uma profunda
reflexão interior fixada em páginas e páginas de texto…), onde escrevo um silogismo,
um Chefe de Redacção ou um Editor dão a ler aos leitores uma afirmação
peremptória e de sentido único.
Mas o que em boa verdade escrevi e mantenho,
foi apenas um silogismo, com a presumível conclusão baseada nas duas permissas
pouco ou nada contestáveis. Peço a Isabel Bernardo que leia o meu texto:
IB – E nesse contexto, perdendo audiência por falta de uma identidade suficientemente
caracterizadora e diferenciada, por este “caminho”, sem que se produza uma radical
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reinterpretação do modelo a adoptar de acordo com a Lei, creio que a breve trecho,
dificilmente [se mantenha] defensável, na esfera pública, a sustentação do
estipêndio de fundos necessários para manutenção de uma Rádio que não tenha –
como actualmente não parece ter – qualquer significado em termos de Serviço
Público.
AR – O extenso Relatório que o Provedor elaborou acerca da sua actividade em 2006 pode
ser lido na Página do Provedor do Ouvinte, no portal www.rtp.pt.
IB – Mas na próxima semana, neste mesmo horário, o Provedor apresentará aqui a sua
sintese das 112 páginas do documento.
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# 26 - 23.03.2007
SÍNTESE II DO RELATÓRIO DO PROVEDOR DO OUVINTE - 2006.

Voz de Isabel Bernardo – Uma das tarefas atribuídas ao Provedor consiste na elaboração
de um documento de síntese sobre a actividade que mantém durante cada ano.
Voz de Alberto Ramos – Como tem sido divulgado e comentado, os Provedores
entregaram recentemente os seus Relatórios relativos a 2006 à Entidade Reguladora
para a Comunicação Social e apresentaram-nos também numa Audição Parlamentar,
perante Deputados da Sub-Comissão de Direitos Fundamentais e Comunicação
Social da Assembleia da República.
IB – Nos Programas de hoje e da próxima semana o Provedor do Ouvinte sintetiza as
principais linhas de estrutura e conclusões do seu Relatório.
JNM – Elaborei um documento longo, com 112 páginas. Porventura excessivamente
longo. O corpo da própria exposição, organizada em três partes, preenche 102 páginas;
as últimas 10 são compostas de 4 Anexos.
IB – Na primeira parte, depois de referir medidas tomadas em conjunto com o Senhor
Provedor do Telespectador, o Provedor do Ouvinte expõe o processo que seguiu na
recolha de fontes de estudo, de referência e de consulta, através das quais estabeleceria
a fundamentação subjacente aos modos de interpretação que assume no exercício das
suas funções.
AR – Na segunda parte do extenso documento – de certo modo simétrica da primeira José Nuno Martins apresenta as formas de divulgação do conceito de Provedoria e
refere-se aos dispositivos de recepção de Mensagens que igualmente foram adoptados
pelo Provedor do Telespectador.
IB – Nesta segunda parte procede-se à decomposição estatística e à análise quantitativa
dos recados dos Ouvintes, agrupados em 13 áreas temáticas. E explicitam-se o modo
de Produção, os temas e participantes, bem como as apreciações produzidas pelo
Provedor nas quinze edições do Programa radiofónico “Em Nome do Ouvinte”.
AR – Também é ainda apresentada a Página do Provedor do Ouvinte no Sítio da Rádio
do Portal RTP.
IB – A terceira parte do Relatório é dedicada às apreciações e conclusões finais do
Provedor que se referem ao período em análise, com termo em 31 de Dezembro de
2006.
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AR – Nos Anexos, o Provedor do Ouvinte junta Documentação citada no corpo do
Relatório, bem como um conjunto de reflexões que elaborou a partir da sua
experiência, sobre o clausulado da Lei 2 / 2006, e com respeito às competências do
Provedor.
IB – Hoje concentramo-nos na síntese da fundamentação pesquisada, que prenche
praticamente a parte inicial do Relatório do Provedor do Ouvinte.
JNM – Após ter concluído esta primeira síntese acerca do meu trabalho em 2006 - já com
algum grau de distanciamento em relação ao esforço de sistematização a que procedi e
observando algumas decorrências de certas apreciações que nela apresentei, creio que
fiz bem em me deter, na primeira parte do Relatório, numa demorada reflexão acerca
dos cinco factores axiais da prática da Provedoria:
IB – Os entendimentos acerca do Contrato de Comunicação que a Rádio representa,
sobre os conceitos de Serviço Público, a propósito da atitude do Ouvinte, acerca dos
posicionamentos dos Profissionais da Rádio e sobre a missão de uma Provedoria
constituíam matéria decisiva para clarificar a interpretação que o Provedor viria a
adoptar na sua actividade.
AR – O Provedor afirma que as grandes vantagens da Rádio voltam a ser, nos dias
correntes, os seus reduzidos custos industrial, de produção de conteúdos e de consumo,
além da mobilidade na Produção e da mobilidade de captação.
IB – E refere-se a um “contrato de comunicação” que se estabelece entre a “instância
mediática” que é a Rádio e a “instância receptora” que é o Ouvinte, aplicável a todas as
áreas de conteúdos radiofónicos e não apenas exclusivamente ao domínio da
Informação.
AR - Existe sempre um campo de intervenção e de elaboração artístico-técnica sobre a
matéria a difundir, através do prévio manuseio dos fonogramas. Uma vez pronto o
Programa ou a Notícia, eles são disponibilizados à interpretação do Ouvinte no
momento da difusão.
JNM - Nesse dispositivo contratual reside a magia e a delicadeza da arte radiofónica. Mas,
como acontece relativamente a qualquer tipo de contrato no seio da sociedade civil, o
processo exige hoje em dia o permanente apuramento dos modos do seu cumprimento.
IB – O Provedor assinala que perante o desenho de novas condições e tendências do
consumo da Rádio, fixadas na consequente definição de um teatro de mercado
extremamente competitivo e ademais enriquecido por novos e desafiantes media, se
reconvertem também os modos da comunicação radiofónica. E que daí à reformulação
das estruturas convencionais de Produção e Emissão foi um curto passo.
AR - O grupo dos grandes operadores institucionais do Serviço Público, anteriormente
considerados inquestionáveis bastiões estatais e cuja sólida configuração estrutural lhes
garantia a diferenciação posicional, vê-se fortemente afectado pela imparável onda
transformadora, aos olhos e ouvidos dos Públicos, agora movidos por novos padrões de
exigência e novas atitudes no consumo da Comunicação.
IB – O Provedor convoca depois a opinião de diversos investigadores, segundo os quais,
mais do que dirigir-se a audiências, o Serviço Público se deve produzir considerando o
cidadão. E afirma que a Rádio Pública deve participar com um sólido contributo de
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empenhamento numa arena tornada fortemente concorrencial, através de uma coerente
perspectiva de defesa dos valores tidos como indispensáveis para a coesão social, na
sociedade da moderna democracia.
AR – Considera também que o registo de confiança que o Serviço Público alcançará junto
dos Públicos se há-de acentuar na justa medida em que forem cada vez mais
apresentados ao Ouvinte, consistentes modelos de Jornalismo independente e criativas
propostas de Programas cativantes; refere ainda que esses modelos devem ser servidos
por actualizadas tecnologias de referência, tanto no plano da Produção, como também
no campo da distribuição do sinal de Radiodifusão.
JNM – O maior desafio para os dirigentes e Profissionais da Rádio Pública é o de
encontrar autênticas vias alternativas, diferenciadas e verdadeiramente diferenciadoras
daquilo que classifico como sendo uma massa de propostas uniformes da Rádio
globalmente informatizada proposta pelas Estações privadas. Nas Rádios comerciais
todos os fonogramas (Música, Palavra e a própria Informação) – pelo menos formal e
esteticamente – são tratados como meros produtos de mercado, sem atender às
expectativas do Cidadão que a Rádio Pública tem de saber respeitar em cada Ouvinte.
IB – Na primeira parte do seu Relatório relativo a 2006, o Provedor do Ouvinte cita ainda
outros Especialistas, segundo os quais num Serviço Público de Rádio sem
Publicidade, em que não se verifica a pressão exercida pelos interesses comerciais para
constranger a consistência de Conteúdos diferenciados, a Grelha de Programação terá
de ser construída numa permanente tensão dual de densidades e naturezas
dissemelhantes.
AR – Apoiado na opinião de Investigadores portugueses e estrangeiros, o Provedor
preconiza que os temas da cidadania e da civilidade cruzem serviços de Informação e
Programas de Entretenimento
IB – E a título de exemplo conclui que se devam articular com harmonia e sensatez, os
aspectos lúdicos de leitura mais imediata, com modelos de conteúdo de maior
densidade. Que se misturem as informações práticas acerca da vida comum, com as
mais apelativas escolhas musicais dedicadas aos diversos segmentos de públicos. Que
se apresentem criativamente análises menos superficiais acerca das actividades
humanas e da vida em sociedade. Que, enfim, os Radialistas prestem mais vezes e
maior atenção aos temas da Arte, da Cultura e da Ciência, criando astuciosos mix
temáticos, com o uso de linguagens adequadas às detectadas expectativas dos
Ouvintes.
JNM – A Rádio Pública está num “teatro de competição” e os mais importantes
estudiosos da Comunicação concordam em que ela não deixe cair os braços e desista
de competir, devendo batalhar até, pelo alargamento da sua área de influência.
Afirmam mesmo que o Serviço Público pode inclusivamente ganhar pontos á
concorrência, se usar todas as armas e argumentos que são os seus e se souber
esquivar-se aos paradigmas de contacto constantemente usados pelas Rádios privadas.
IB – O Provedor escreve que o que parece claro é que não existem efectivamente razões
para que o Serviço Público não enfrente abertamente a concorrência do mercado.
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AR – Terá, porventura, é de avançar com uma postura afirmativa e fazendo o melhor uso
dos seus argumentos mais distintivos, em vez de se envergonhar deles, ou de temer que
eles não contenham elementos suficientemente aliciantes para cativar novos Ouvintes e
fixar novas audiências trânsfugas dos privados.
IB – Citando uma outra importante personalidade do universo da União Europeia de
Radiodifusão, o Provedor constata que as pessoas se ligam afectivamente à Rádio
Pública porque, no ruidoso teatro da competitividade com a pluralidade das Rádios
privadas, reconhecem nela o ecológico meio que oferece tudo, a todo o tempo, em
qualquer lugar e a toda a gente.
JNM – Esta disponibilidade de oferta universal e não excludente traz novas
responsabilidades e gera novos níveis de exigência por parte do Ouvinte: sustentando o
sistema com o dinheiro da sua contribuição, o Ouvinte sente-se compreensivelmente no
direito de questionar e escrutinar a actividade e as opções dos Radialistas, até ao limite
do fonograma.
IB – A voz do Locutor. A escolha musical. O texto da notícia. O tom da entrevista. A
música de fundo. O uso da língua. O ruído do telefone. A hora do Programa. O
comentário. E o comentador… Tudo constitui matéria de observação.
AR – Mais do que ouvir, o Ouvinte agora está à escuta, escreveu José Nuno Martins no
seu Relatório de Actividade de 2006. Felizmente. Porque essa atitude vigilante não se
verificaria se acaso o Ouvinte optasse directamente pelas e abundantes propostas das
Estações privadas.
IB – Escutar e criticar o Serviço Público de Radiodifusão significa, pelo menos,
reconhecer o esforço dos Profissionais e constitui sinal evidente do capital de crédito
existente sobre o trabalho destes.
JNM – Aplaudir os seus Programas, como também não raras vezes me é dado ler em
mensagens recebidas de Ouvintes, representa a afectiva gratidão dos Públicos para com
os Radialistas. E – como consequência - dispor e utilizar o Provedor como agente de
interpretação para as suas dúvidas acerca do exercício dos Profissionais, será
credibilizar proactivamente o sistema Público de Radiodifusão e em particular, o
dispositivo profissional dos Radialistas.
IB – E o Provedor do Ouvinte conclui a este respeito:
AR – O Ouvinte escuta e critica. Criticar é reconhecer o esforço dos Profissionais.
Utilizar o serviço do Provedor representa credibilizar o sistema e os profissionais da
Rádio Pública.
IB – Seria bom que os Profissionais do Serviço Público de Rádio nunca perdessem de
vista este silogismo…
IB – Segundo um estudo mencionado no Relatório do Provedor do Ouvinte, que fora
publicado em 2002 pelo CONSELHO MUNDIAL DE RÁDIO-TELEVISÃO, através do
Provedor “os cidadãos podem fazer conhecer os seus pontos de vista ao seu
representante e deste modo conseguir que as suas queixas relativas à Rádio Pública
encontrem destinatário. Trata-se de um modo particularmente interessante para que o
Serviço Público garanta a sua responsabilização perante o Público.”
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AR – Ao relacioná-la com os conceitos de Serviço Público e dos direitos do consumidor
de Comunicação, a asserção remete a acção de um Provedor do Audiovisual para os
temas da cidadania que, nos últimos tempos, têm assumido uma nova relevância no
contexto europeu dos media.
IB – No caso português, a primeira configuração das funções de Provedor audiovisual
encontra-se definida no texto da 2ª Lei da Assembleia da República publicada em
2006. Foi a primeira vez em que o Legislador se pronunciou sobre a matéria.
AR – E numa primeira reflexão, avançada pouco depois da nomeação, os dois Provedores
do Ouvinte e do Telespectador dos Serviços Públicos de Rádio e de Televisão
formularam um Estatuto comum, que continua a servir de referência para ambos.
IB – Mas o exercício da função de Provedor é no fundo, sempre solitário e unipessoal.
Respeitando o texto da Lei, cada Provedor pode interpretar segundo o seu critério, o
modo como entende dever exercer o seu mister. Escassa matéria de investigação existe
publicada para definir como deve, ou não deve proceder um Provedor.
AR – A incidência das mensagens, o âmbito de acção, os fluxogramas de inquirição
interna, a organização estrutural, assim como a experiência técnica e a própria
personalidade de cada Provedor, entre muitos outros factores, fazem variar os modos
de desempenho, de Estação para Estação e até, de caso para caso.
IB – Há porém, um conjunto de princípios praticamente constantes em todos os exemplos
estudados: o Provedor não se pronuncia sobre casos de antena não emitidos; o
Provedor nunca participa, seja em que fase ou área for, da Produção de qualquer
sintagma de emissão, para além do que respeita á preparação do Programa que lhe cabe
produzir; as apreciações do Provedor não assumem carácter vinculativo relativamente à
estrutura profissional visada; e um outro princípio, que é o do não tratamento de casos
que se encontrem em fase de apreciação pela Entidade Reguladora ou por instâncias
judiciais.
AR – De acordo com a pesquisa a que procedeu, o Provedor do Ouvinte sintetiza no
Relatório duas correntes, dois modelos de interpretação, para o desempenho de funções
semelhantes em nove Estações de Rádio estrangeiras, tantas quantas referenciou, sendo
que em algumas, a missão existe há anos, tendo sido cumprida ao longo do tempo, por
mais do que uma só pessoa.
AR – No início do próximo Programa daremos conta dessas duas tendências e
concluiremos a síntese do Relatório de Actividade do Provedor do Ouvinte em 2006.
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# 27 - 30.03.2007
SÍNTESE III DO RELATÓRIO DO PROVEDOR DO OUVINTE 2006.
PROTESTO DE OUVINTES SOBRE COMENTÁRIO
NA RUBRICA OS DIAS DO AVESSO:
- RESPOSTA DA COLABORADORA DA ANTENA 1.
REFLEXÕES DO PROVEDOR.

Voz de Isabel Bernardo – Conclui-se hoje a síntese das principais linhas de estrutura e
conclusões do RELATÓRIO DO PROVEDOR DO OUVINTE acerca da actividade em
2006.
Voz de Alberto Ramos – O Relatório completo pode ser lido na PÁGINA DO PROVEDOR,
no sítio da Rádio do Portal www.rtp.pt.
IB – No final da primeira parte do Relatório o Provedor do Ouvinte resume os dois
modelos de interpretação que referenciou no desempenho de funções semelhantes em
nove grandes Estações ou cadeias de Rádio estrangeiras.
AR – Os casos analisados foram os dos Serviços Públicos de Rádio Espanha, Canal Sur
(de Andaluzia), Radio France e Radio France Internacionale, a Rádio Canadá,
Rádio Nacional do Brasil, National Public Radio (nos Estados Unidos), os diversos
Ombudsman da Rádio Suiça (nas suas quatro línguas nacionais) e a Rádio Cidade de
Buenos Aires.
IB – E a partir da análise desses casos e das pesquisas a que procedeu o Provedor
estabeleceu os parâmetros das duas correntes de interpretação. Uma, na qual o
desempenho do Provedor configura geralmente uma natureza afirmativa.
AR – De acordo com esta primeira matriz, após o exame aprofundado sobre as
circunstâncias (verificadas) do erro, o Provedor aponta, de modo concreto, a
recomendação de soluções alternativas, numa perspectiva que pode ser classificada
como didáctica, já que se refere à divulgação do conhecimento gerado através da
análise do tema estudado, com o sentido de o preservar e de o aplicar em novas
situações.
IB – A partir da investigação de casos de recorte preciso apontados pelo Ouvinte, após
serem ouvidas as partes, analisados os argumentos e colhidos, ou não, testemunhos de
terceiras entidades, o pronunciamento do Provedor traduzirá neste paradigma, uma
decisão explícita, uma proposta ou uma solução concreta, com sentido funcional e
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operativo e de modo a propiciar a alteração dos procedimentos e a prevenir a repetição
de novas ocorrências.
AR – Escorado na independência que, em princípio lhe é assegurada, junto de Ouvintes e
Profissionais, pela bagagem da experiência, com a perspectiva afirmativa e didáctica o
Provedor sentir-se-á tão confortável a emendar ou recriminar o Ouvinte sempre que o
entender necessário, como a proceder do mesmo modo para com o Profissional,
quando os factos apurados após a indagação o recomendarem.
IB – A segunda matriz de orientação - sobretudo detectada nos Provedores da escola
americana, cuja intervenção pública normalmente se limita às páginas de um Sítio ou
de um Blogue na Net - preconiza uma interpretação de natureza mais interrogativa por
parte do Provedor.
AR – Ou seja, sob o ponto de vista prático, esta atitude será porventura, menos proactiva,
digamos assim, mas incide com substância pedagógica mais acentuada, relativamente
às matérias e sujeitos da crítica.
IB – O registo de acção do Provedor, geralmente procurando apenas informar o(s)
reclamante(s), pode ser aqui menos intenso, pela forma, distanciada e abrangente que,
nestes casos, reveste o seu pronunciamento.
AR – Segundo esta corrente, em vez de assuntos concretos, são geralmente analisadas
tipologias de reclamações.
IB - Aqui, por um lado, a simples justaposição de menções críticas e de comentários de
diversos Ouvintes ou personagens do teatro da Comunicação constitui, só por si, um
modo exemplar suficiente para verberar comportamentos menos correctos dos
Profissionais.
E por outro lado, a exposição em síntese relativa às grandes áreas de reclamação ou de
crítica, detectadas nos fluxos de mensagens recebidas dos Ouvintes, serve para
contornar, de modo preventivo, situações de mais evidente conflitualidade com as
estruturas de Produção.
AR – De acordo com esta segunda perspectiva, geralmente representando uma
“almofadagem” entre antagonismos, os pontos da tensão comunicacional entre a crítica
do Ouvinte e a resposta do Radialista são mais esbatidos: a generalização das questões
tipificadas dispensa quase sempre as intervenções de recorte técnico que caracterizam
o primeiro modelo referenciado.
IB – O primeiro Provedor do Ouvinte optou por assumir a primeira matriz referenciada.
AR – E justifica pormenorizadamente a sua opção no Capítulo RAZÕES PARA UMA
OPÇÃO, na página 27 do Relatório.
IB – Mas antes disso, demora-se na inventariação das PREVISÍVEIS DIFICULDADES que se
lhe iriam deparar, agrupadas em cinco ordens de razões. A saber,
AR – A disposição dos Profissionais perante a acção do Provedor; a desconfiança que a
condição de Profissional do próprio Provedor poderia gerar no Ouvinte; a
personalidade do Provedor e o seu perfil de homem de Estúdio; o tradicional
comportamento dos Profissionais da Rádio Pública face à atitude crítica do Ouvinte;
e, finalmente, o cunho pioneiro da tarefa: tudo por estabelecer, tudo por definir; do
pensamento à acção; da teoria à prática.
Relatório Final de Actividade

233

IB – Na segunda Parte do seu Relatório de Actividade sobre 2006 o Provedor do
Ouvinte começa por se referir aos MODOS DE CONTACTO que foram estabelecidos –
paralelamente ao Provedor do Telespectador - para receber as Mensagens dos
Ouvintes.
AR – E explica resumidamente como decorreu a divulgação deste novo conceito perante
os Públicos, antes de caracterizar as tipologias das 661 Mensagens recebidas no
período em análise, que agrupou em 13 ÁREAS TEMÁTICAS.
IB – Esses grupos temáticos são: ANTENA 1, ANTENA 2, ANTENA 3, RDP
INTERNACIONAL, RDP ÁFRICA, RDP Açores, RDP Madeira, JORNALISMO &
INFORMAÇÃO, DESPORTO, LÍNGUA PORTUGUESA, TECNOLOGIAS, ASSUNTOS
INDIFERENCIADOS e a própria ACÇÃO DO PROVEDOR .
AR – Neste ponto o Relatório apresenta sucessivos quadros com números relativos às
Mensagens respectivamente recebidas e sistematizadas, segundo os registos positivo,
negativo ou neutro por cada área e sobre cujas incidências o Provedor elabora
comentários, descrevendo depois disso os MODOS DE TRATAMENTO a que são
submetidas as Mensagens.
IB – A propósito desta matéria e em particular, do fluxograma estabelecido pela Lei dos
Provedores, o Provedor do Ouvinte remete para um dos ANEXOS do Relatório um
conjunto de sugestões decorrentes da prática quotidiana que, no futuro, eventualmente
poderão tornar mais apuradas as metodologias de trabalho. A apresentação de tais
sugestões mereceria o comentário positivo de parlamentares na Audição concedida aos
Provedores na Assembleia da República, em 13 de Março.
AR – No 4º Capítulo desta 2ª Parte, o Provedor apresenta o modo de Produção, os temas e
participantes e os resumos das apreciações que manifestou ao longo das 15 edições de
“Em Nome do Ouvinte” transmitidas em 2006. E refere-se ainda a outro importante
canal de contacto que mantém com os Ouvintes do Serviço Público de Radiodifusão: a
PÁGINA DO PROVEDOR DO OUVINTE, no Sítio da Rádio do Portal da RTP na Rede.
IB – E no final do corpo reflexivo do Relatório, antes das APRECIAÇÕES FINAIS que
podem ser lidas, como todo o documento, na PÁGINA DO PROVEDOR DO OUVINTE,
escreve o seguinte:
JNM – Seria pouco provável esperar que apenas ao fim deste ciclo inicial (de
implantação), do regime das Provedorias, se pudessem detectar efeitos directamente
decorrentes da acção do Provedor.
Não era essa a minha expectativa.
Na primeira parte já antevia que “o desempenho de um Provedor teria de ser sempre
persuasivo, além de muito firme e persistente”. E deixara algumas reflexões acerca de
previsíveis dificuldades e obstáculos que certamente se iriam levantar à minha acção
em nome do Ouvinte.
Creio hoje que o facto de ser oriundo do campo profissional tenha constituído
precisamente, a razão fundamental para algumas dificuldades acrescidas. Dir-se-ia que
alguns dos meus “antigos” Colegas, no fundo esperassem que eu desse livre curso ao
“chamamento corporativo” a que acima me referia. Mas pelas razões que preconizara,
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isso seria trair os conceitos éticos que, fundamentada e previamente, definira e
anunciara.
No plano pessoal, não posso deixar de referir que, nalgumas circunstâncias, muito me
custou ter sentido que certos dos meus interlocutores internos parecessem ter
confundido, talvez por aquela razão, os posicionamentos que a minha incumbência
exigia, com atitudes de natureza pessoal.
Ora, em definitivo, tal interpretação não era, de todo, justificável.
A verdade é que nada me sendo estranho no campo da Rádio, dificilmente me seria
possível aceitar sem as comentar como devia, algumas das tentativas de justificação
que foram apresentadas por responsáveis nas Indagações a que procedi, em face das
reclamações de Ouvintes.
Daí que considere ter agido sempre com a necessária correcção de natureza didáctica
para o interior da Empresa, quando o considerei oportuno; da mesma forma que julgo
ter agido com devida atitude pedagógica para com os Ouvintes, quando foi justificado.

AR - Na rubrica Dias do Avesso do passado dia 19, uma intervenção da Jornalista Isabel
Stilwell provocou os protestos de alguns Ouvintes da Antena 1, que se dirigiram ao
Provedor manifestando o seu desagrado.
IB – Nesta emissão, e a propósito das celebrações do Dia do Pai, a Colaboradora
convidada da RDP produziu a certa altura uma afirmação, porventura revestida de
alguma leveza e ironia, mas que motivou algumas reacções indignadas, como
aconteceu com o Ouvinte Abel Fontemanha, de Aguada de Cima, no concelho de
Águeda:
AR - «Fiquei estarrecido quando ouvi a senhora Isabel Stilwell dizer, num apontamento
que faz com Sr. Eduardo de Sá, e passo a citar: "...Os filhos que não têm Pai são
atrasados mentais...". Mas o que é isto? (…) A Antena 1 é uma rádio pública com
muita qualidade e não merece que os seus ouvintes suportem tanta ignorância!
(…) Oxalá que a essa hora não estivesse nenhuma dessas crianças a ouvir a rádio,
pois já basta o não ter Pai, por um motivo ou por outro, e ainda terem de ouvir esses
comentários, num dia como o de hoje! (…)»
IB – O Provedor do Ouvinte solicitou a Isabel Stilwell o esclarecimento da sua afirmação.
A colaboradora da ANTENA 1 mostrou-se sensível às reclamações dos Ouvintes, e
reconheceu que as suas palavras eram passíveis de uma interpretação muito diferente
do sentido que pretenderia dar-lhes:
DEPOIMENTO DA COLABORADORA ISABEL STILWELL : “- A frase, assim tirada do
contexto e assim a seco, é, no mínimo, infeliz, e confesso-o perfeitamente. No contexto,
tinha uma dinâmica completamente diferente.
A ideia era que as mães eram, normalmente, extremamente abafadoras das crianças,
impediam-nas muitas vezes de crescer e de se libertarem delas. Portanto, a mãe põe,
dispõe o casaquinho, «não vás à rua que está frio!» e tendem a puxar os filhos para
debaixo da sua asa. E, nesse sentido, o pai é uma figura libertadora que, sem ter essas
pieguices, normalmente permite que as crianças se autonomizem da mãe e cresçam.
Nesse sentido, dizer que as crianças que não têm pai são atrasadas mentais,
significava só que quem não tem uma figura parental (quem ouve “OS DIAS DO
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AVESSO” sabe bem que nós não somos defensores acérrimos dos pais biológicos mas
dos pais do afecto, seja essa figura um tio, um professor, seja quem for, quem de facto
não tenha um pai nesse sentido que o possa libertar das «garras» das mães que somos
nós todas - e falo como mãe, tentamos proteger os nossos filhos -, tem de facto uma
dificuldade em crescer saudável e pode acabar, como se dizia no programa a rir, por
ir para a faculdade de mão dada com a mãe.
O sentido era esse, não era obviamente de ofender nem de magoar nenhuma criança; e
eu acredito, sinceramente, que nenhuma criança que ouvisse o programa teria
interpretado da forma como muitos dos ouvintes interpretaram, até porque eles estão
habituados com «os gatos fedorentos» e tanta coisa, a compreender que as palavras
nem sempre têm que ser lidas à letra, desta forma.
De qualquer maneira, eu acho que obviamente, se há pessoas ofendidas e pessoas que
não entenderam, não me cabe mais nada senão pedir-lhes desculpa e garantir de que
terei mais cuidado com as palavras que utilizo e que podem ser, inadvertidamente,
interpretadas de outra maneira.
JNM - O que desta vez aconteceu com Isabel Stilwell é mais um exemplo das
especificidades da comunicação radiofónica, sempre condicionada pelo carácter
fugitivo da impressão auditiva, proporcionado pela não permanência do enunciado.
Esse representa, de resto, um dos grandes desafios do discurso da Rádio que, ao
contrário da Imprensa escrita, não permite o recurso imediato a uma “revisão do texto”,
em caso de dúvida.
Por outro lado, a Rádio também não permite as “leituras complementares” que o uso
da imagem proporciona ao Espectador, mesmo na mais simples narrativa de Televisão.
Não vemos a expressão do olhar, não temos acesso ao movimento dos lábios e das
sobrancelhas do nosso interlocutor; não podemos saber de um gesto seu, de um
encolher de ombros ou de um abanar da cabeça, que afinal podem, pura e
simplesmente, contradizer e desmentir uma frase inteira…
O discurso da Rádio limita-se – aparentemente – a um simples processo de
justaposição dos elementos sonoros, mediante cujo manuseio, mais ou menos hábil e
sábio, o Radialista procura atingir os diferentes níveis de compreensão, suficientes,
adequados e confortáveis para serem apreendidos por todo um heterogéneo universo de
destinatários.
É, portanto, indispensável que aquelas características do discurso radiofónico estejam
interiorizadas em todos os intervenientes de Programas de Rádio e muito em especial,
nos mais considerados colaboradores permanentes das Estações que prestam Serviço
Público, como é notoriamente o caso de Isabel Stilwell.
Desejaria sublinhar a atitude da jornalista e colaboradora da RDP, que – não só não se
eximiu a explicar as razões da sua afirmação, como reconheceu, com correcção, a
legitimidade de outra interpretação feita, neste caso, por Ouvintes, assim como a
razoabilidade da reclamação.
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# 28 - 13.04.2007
QUESTÕES DE OUVINTES SOBRE A ANTENA 2
- RESPOSTAS DO DIRECTOR -ADJ. JOÃO ALMEIDA

(I / II)

Voz de Isabel Bernardo – Desde o início do ano tem-se intensificado o ritmo mensal das
Mensagens que os Ouvintes dirigem ao Provedor.
Voz de Alberto Ramos – Enquanto em Dezembro de 2006 tinham sido recebidos 119
envios, em Janeiro deste ano foram acolhidos 129, em Fevereiro – 145 e 155 em
Março.
IB – O Programa de hoje é consagrado a mais uma análise de temas relacionados com a
ANTENA 2, que nestes primeiros meses de 2007 constituiu objecto de 61 Mensagens.
AR – Nestes últimos meses, depois da tempestade provocada pelo caso Ritornello
entretanto apaziaguada, a maior parte das Mensagens críticas dos Ouvintes – entre
outros menos generalizados - refere-se recursivamente aos mesmos temas:
IB – Desadequação de géneros de Conteúdo e de Programas a determinados horários;
demasiada insistência na divulgação de Músicas não eruditas (como o Jazz e as
Músicas Étnicas); estilos de Apresentação excessivos e pouco cuidados; exagerada
incidência informativa no Programa da Manhã “O Império dos Sentidos”.
AR - O Provedor enviou um novo conjunto destas Mensagens à apreciação do Director
Adjunto da ANTENA 2, senhor João Almeida, que hoje vem responder.
IB – A primeira questão – para resumir as Mensagens que se referem à desadequação de
certos formatos de Programas aos Horários em que estão localizados, foi colocada pelo
Ouvinte Eduardo Achilles Cardoso d´Orey, do Estoril.
AR – … Desejo manifestar a minha clara apreciação do bom equilíbrio da programação
musical da Antena 2.
Permito-me, não obstante, fazer uma única observação, que julgo vir ao encontro do
que pensam outros ouvintes e por outro lado, não prejudicaria o actual critério da
programação.
Trata-se simplesmente de deslocar alguns programas para horários diversos... Em
poucas palavras, passar programas de “conversa” para depois das 20:30 horas e
substitui-los por Música… Aliás, quando a Antena 2 fazia inquéritos a preferência
dos ouvintes ia para a Música, eventualmente “com pequenos comentários”
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IR – Mais tarde e de viva voz, para acentuar que durante o dia gostaria de ouvir mais
Música e menos palavra na ANTENA 2, o Ouvinte Cardoso d´Orey reafirmaria a sua
preferência pelos Programas predominantemente musicais, apenas servidos por curtos
comentários…
DEPOIMENTO DO OUVINTE CARDOSO D´OREY: “- Bem, acho muito interessante que se
entreviste uma pessoa. Mas um bocadinho, não é muito, não é estar uma hora ou
duas horas a ouvir um senhor. Ele pode ter as coisas mais interessantes a dizer.
Mas sabe o que me faz impressão nisto? É que eu não gosto de ouvir conversas
alheias e há pessoas que gostam muito de conversar; eu acho muito bem que
conversem, acho óptimo!
Agora não quero é que passem o programa todo a fazer teoria sobre isto, sobre
aquilo, sobre o Mozart, sobre o Beethoven, sobre o Haydn, não me interessa, isso
não me interessa, não sei se me fiz entender.
AR – Perante estas observações do Ouvinte, responde João Almeida, o Director-adjunto
da ANTENA 2.
RESPOSTA DO DIRECTOR JOÃO ALMEIDA: “- A Antena 2 é, por definição, uma rádio de
música, com cultura, e programas de autor. Admitimos que haja ouvintes em busca
apenas de música, mas a vocação da rádio clássica estatal, actualmente, não assenta
num conceito restringido a alinhamentos musicais. Significa que a palavra, aqui, tem
um papel fundamental relacionado com conteúdos próprios do serviço público. No
programa da manhã, por exemplo, o realizador anuncia eventos culturais e entrevista
autores de criações culturais. Nesta rádio pública isso não pode deixar de ser feito,
ou, por outras palavras, a rádio pública clássica não pode ignorar, nos seus espaços
mais importantes, aquilo que é feito pelos criadores. Lembro ainda, que, actualmente,
todos os programas da Antena 2 têm um único apresentador, ou seja, mesmo quando
há conversa, ela é SEMPRE dirigida a alguém de fora, com o intuito de divulgar o
trabalho ou as ideias de um criador cultural. Mais, na Europa não há rádios estatais
de música clássica estritamente musicais: a BBC, a France Musique, a Filodifusione,
etc. têm programas de actualidade, de entrevistas, e programas de autor não apenas à
noite mas ao longo do dia. Aliás, na maioria delas, à noite são transmitidos concertos.
Na Antena 2 há dois espaços diários de concerto, ou seja, só música: depois de almoço
e depois de jantar. Acresce que, ao contrário, por exemplo, da França que tem dois
canais, um para a cultura e outro para a música, no caso de Portugal compete a um
único canal, a Antena 2, cuidar da música e das restantes áreas culturais. É isso que
estamos a tentar realizar, servindo não apenas um público, com um único gosto, mas
vários públicos, com um distribuição equilibrada de música e palavra. Em concreto,
ao ouvinte recomendo que oiça a rádio, por exemplo, entre as 10 e o meio-dia, ou
entre as 13 e as 16, ou das 17 às 18, isto durante o dia e caso o objectivo dele seja o
de desfrutar apenas de música durante o dia.”
JNM – A resposta do Director-adjunto João Almeida é, neste caso, muito completa para
justificar o seu ponto de vista de Programador. Mais adiante apresentarei os meus
próprios comentários ao conjunto das considerações que o meu Gabinete lhe solicitou
para o Programa de hoje.
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E como seria impossível estar aqui a apresentar todas as Mensagens recebidas acerca
de TODAS as disconformidades de que se queixam os Ouvintes, escolhi apenas e
naturalmente, casos exemplares.
IB – O Ouvinte António de Andrade Tavares, de Lisboa, lamentava na sua mensagem
inicial a crescente Programação de Jazz, Música de povos de origem não europeia e
de Música dos dois últimos terços do século XX.
AR – O Provedor pediu-lhe que explicitasse de viva voz os seus comentários.
DEPOIMENTO DO OUVINTE ANTÓNIO DE ANDRADE TAVARES: “- A Antena 2 mudou e
eu acho que mudou substancialmente. A Antena 2 era uma emissora de música
clássica e agora é cada vez menos isso. E eu tenho pena! Tenho pena até porque não
há outra, e como não há outra, as pessoas que gostam de música clássica, eu julgo
que era a emissora que normalmente ouviam. E agora cada vez tem mais jazz. A
música dos últimos dois terços do século XX é uma música difícil e esta música, eu
acredito que possa ter algum valor. Deixe-me dar-lhe um exemplo: à meia-noite –
salvo erro, da meia-noite até à 1 hora – os senhores transmitem música concreta,
música moderna do final do século XX. Eu acho que uma pessoa à meia-noite não
está com cabeça para estar a ouvir este tipo de música e sobretudo durante tanto
tempo.
IB – Ouçamos a resposta do Director João Almeida.
RESPOSTA DO DIRECTOR JOÃO ALMEIDA: “- Quanto ao jazz, temos uma hora diária, ou
seja, 4% da emissão; música étnica, temos uma hora de segunda a sexta, ou seja, 3%
da emissão e música contemporânea, temos também uma hora de segunda a sexta,
sempre à meia-noite, mais outros 3% da emissão. Todos estes géneros – portanto, o
jazz, a étnica e a música contemporânea –, ao contrário do que o ouvinte sugere, não
existem de forma consistente em qualquer outra rádio nacional. Acresce que a música
erudita ao gosto do ouvinte ocupa cerca de 85% da emissão. Dito isto, falta
acrescentar que, por definição, a Antena 2 serve, não um, mas vários públicos. Será
que os ouvintes que têm para eles 85% da emissão terão alguma razão para reclamar
os outros 3 ou 4% das outras áreas? Atrevo-me, por isso, a recomendar ao ouvinte,
que sintonize a Antena 2 durante 85% do tempo e que aceite nos restantes 15% que
haja outros ouvintes com gostos diferentes do seu a escutar programas diferentes,
também eles de inquestionável valor cultural e que não existem noutras rádios.”
AR – Outro Ouvinte Pedro Magalhães Ramalho, de Lisboa, afirmava que “a Antena 2
tem passado muita música étnica, sobretudo depois do almoço, muita da qual pouco
nos diz”, mas assinalando a ausência de ”programas educativos sobre música popular
portuguesa, nomeadamente fado.”
IB – E ao telefone com o Provedor, esclareceu:
DEPOIMENTO DO OUVINTE PEDRO MAGALHÃES RAMALHO: “- Da parte da música
erudita houve, digamos, um afastamento do fado, por vezes, sem razão, apenas
porque era fado, talvez porque o fado fosse inicialmente uma música de taberna, e
coisa assim do género. Mas isso evoluiu muito, não é, como sabe, hoje em dia temos
grandes nomes que correm o mundo inteiro. Não propriamente que a Antena 2
passasse fados, que isso realmente compete as outras emissoras, mas que a Antena 2
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analisasse de uma forma didáctica, indo às raízes, e analisando a evolução que o
fado teve ao longo do tempo. Penso que era toda essa evolução que convinha
estudar, e apresentar como estudo, não como pura e simplesmente dar fados na
Antena 2, claro que não está vocacionada para isso.
AR – O Director da ANTENA 2 comenta:
RESPOSTA DO DIRECTOR JOÃO ALMEIDA: “- O discreto gosto de Vianna da Motta ou de
Lopes-Graça relativamente ao fado não justifica que ele passe na Antena 2. Qualquer
de nós tem os seus gostos pessoais, gostando, por exemplo, do Madredeus, de Caetano
Veloso ou de Camané. Acontece que a música desses e de outros nomes relevantes,
independentemente da qualidade, pertence na verdade ao universo de outras rádios, e
é de lá que os conhecemos, ou pelo menos, não os conhecemos certamente através da
Antena 2. Não significa que não se escute casualmente na Antena 2, por exemplo, um
arranjo, digamos, erudito, de uma música popular; mas não é esse o centro da nossa
missão.
Já a música étnica, universal, de raiz tradicional, não passa, por definição, nas rádios
generalistas. Mais: podemos dizer que é um conteúdo etnográfico e por conseguinte de
carácter até científico. Esse carácter interessou, de resto, muitos compositores
eruditos, e a Antena 2 tem até dois programas de autor semanais, o «COSMORAMA»
e o «MÚSICA EM MI», da autoria de músicos do universo clássico como Alexandre
Branco, Ana Teles e César Viana, que justamente fazem a ponte entre essa música
étnica e a música erudita.
Neste contexto, a música étnica que passa na Antena 2, é, a meu ver sem dúvida, uma
espécie de documentário acerca da música originada pelas várias culturas do mundo.
Dito por outras palavras, é puro conhecimento, e puro serviço público.
Permito-me ainda acrescentar que, a meu ver, a música étnica tem ainda outro valor,
eu diria, moral. Porquê? Porque é o caso típico de uma corrente musical que nos
possibilita uma visão cosmopolita da humanidade, um conhecimento sobre “outras”
outras culturas, num planeta que, hoje talvez mais do que nunca, requer tolerância e
convívio com as diferenças, em vez de rejeição, ou de exclusão quando deparamos
com algo que não pertence ao nosso mundo.
IB – O Ouvinte António Jacinto Nunes, de Oeiras – como outros Ouvintes - escreveu-nos
a propósito dos modos de Apresentação de certos Profissionais da ANTENA 2.
AR – As apresentações são longas, enroladas, subjectivas, frequentemente não
centradas nem na música nem no ouvinte, mas claramente centradas no locutor,
coisa que a mim me interessa muito pouco! Umas notas sobre a música ouvida ou a
ouvir é uma coisa, conversa é outra e é contra isto que eu estou a protestar.
IB – João Almeida responde:
RESPOSTA DO DIRECTOR JOÃO ALMEIDA: “- Sem falar em entrevistas, os comentários
dos apresentadores, realizadores e locutores da Antena 2 acerca da música emitida,
devem, por definição, ser úteis e informativos. Podem também, em certos casos, conter
algum tempero de emoção. Reconheço que por vezes, esse tempero, na Antena 2, não é
conseguido, ou é excessivo.
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Falta dizer que, neste momento, todos os programas da Antena 2 têm um único
apresentador, nomeadamente para evitar conversas casuais em excesso. Ainda assim,
dia a dia, com o contributo de todas as opiniões, resta-nos tentar fazer melhor.
IB – Outro dos assuntos frequentemente referidos por Ouvintes prende-se com as normas
de Apresentação em vigor na ANTENA 2. Por exemplo, José-Maria Mendes de Sá
Saldanha, sem indicação de proveniência, refere simplesmente:
AR – Gostaria que os apresentadores da Antena2 tivessem em consideração que é
importante que anunciassem qualquer interpretação também DEPOIS de ela ser
transmitida.
IB – João Almeida dá razão ao Ouvinte:
RESPOSTA DO DIRECTOR JOÃO ALMEIDA: “- Faz parte das regras da rádio o
apresentador anunciar os autores ou intérpretes de uma peça depois dela ser
transmitida, independentemente de a ter ou não identificado antes. Quando essa
identificação à posteriori não acontece, estamos perante um lapso ou um defeito. O
pedido em jeito de reclamação do ouvinte é, por isso, e a meu ver, perfeitamente justo;
e à Antena 2 compete melhorar esse detalhe.
IB – O Ouvinte Rodrigo Ribeiro, de Santarém, aborda um dos temas recentemente mais
referidos pelos correspondentes do Provedor do Ouvinte.
AR – Desde o início da emissão do Império dos Sentidos, apresentado por Paulo Alves
Guerra que tenho vindo a notar um aumento sistemático, e quanto a mim
despropositado, de referências noticiosas (quase a imitar o rodapé televisivo!).
Confesso que me desagrada.
Gostaria de saber porque houve necessidade de introduzir mais informação noticiosa
nas manhãs da Antena 2, quando uma das virtudes da Estação consistia
exactamente em oferecer ao ouvinte um ambiente relativamente livre desse flagelo?
IB – Trata-se de uma questão interessante, visto que – a avaliar pelo número de
Mensagens recebidas a este respeito - o novo Formato proposto pelo Jornalista Paulo
Alves Guerra não está a ser propriamente consensual.
AR – O Provedor entendeu ouvir expressamente o Ouvinte Rodrigo Ribeiro:
DEPOIMENTO DO OUVINTE RODRIGO RIBEIRO: - O que acontece neste momento é que
há um às oito da manhã, há novamente um novo espaço noticioso às 9 e, entretanto,
o actual apresentador do programa, o senhor Paulo Alves Guerra, introduz de
quando em vez umas dicas a propósito do noticiário que vai dar. Qual é que é o meu
reparo? O habitual é que nós, neste momento, estamos invadidos, digamos, por
notícias e serviços informativos constantes, ininterruptos, massacrantes, que eu acho
que são despropositados, porque acho que já existe demasiada informação. No meu
entender a informação é demasiada pesada nos dias que correm; é como quase nós
não pudéssemos tomar fôlego em relação à pressão da informação, do excesso de
informação na vida quotidiana das pessoas.
IB – Responde o Director da ANTENA 2.
RESPOSTA DO DIRECTOR JOÃO ALMEIDA: “- A Antena 2 não assenta no conceito de
isolamento ou de alienação, como se fosse um mundo fechado face ao insuportável
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exterior, entre aspas. Significa que, na Antena 2, as notícias generalistas não estão no
centro da emissão, mas devem lá estar, sucintamente, como um denominador comum,
diria até humano, relativamente a todos nós.
E revelo aqui as declarações do director da rádio clássica austríaca, Alfred Treiber,
no último encontro da União Europeia de Rádios. Perguntaram-lhe porque é que
punha notícias de hora a hora durante todo o dia na rádio clássica da Áustria. E ele
respondeu: «Porque os ouvintes da clássica são tão humanos como os outros, e não
querer saber o que se passa, potencia não apenas o isolamento, mas pior, a
ignorância.»
AR – O Jornalista Paulo Alves Guerra particularmente visado nesta crítica de Ouvintes,
entendeu não se pronunciar.
IB – A última questão de hoje é trazida por João Tavares, de Vila Nova de Gaia e é um
dos muitos alvitres de Programas que Ouvintes têm gosto em sugerir.
AR –A sugestão que aqui deixo diz respeito à transmissão de música dita "Clássica" ou
"Erudita". Venho sugerir que algum dos bons especialistas desta área que nessa
casa trabalham ou com ela colaboram, façam um programa de divulgação de
compositores menos conhecidos… que raramente são ouvidos.
IB – Quanto a esta matéria, responde João Almeida.
RESPOSTA DO DIRECTOR JOÃO ALMEIDA: “- A Antena 2 tem um programa semanal
intitulado «DESCOBERTAS», da autoria de Maria Augusta Gonçalves, que visa
justamente ilustrar a música de ilustres desconhecidos. É todos os domingos das 14 às
16.
JNM – Estas foram algumas das questões que escolhi para a apresentar, a título de
exemplo, ao Director-adjunto da ANTENA 2, João Almeida. No próximo Programa, de
hoje a oito dias, divulgo as reflexões que considero oportunas acerca das observações
dos Ouvintes e dos comentários produzidos por João Almeida.
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# 29 - 20.04.2007
ANTENA 2

(II / II)

REFLEXÕES DO PROVEDOR DO OUVINTE
ACERCA DAS QUESTOES E DAS
RESPOSTAS DO DIRECTOR-ADJUNTO.

Voz de Isabel Bernardo – No Programa da semana passada o Director-adjunto da
ANTENA 2, João Almeida foi confrontado com Mensagens de alguns Ouvintes,
escolhidas a título de exemplo para representar campos temáticos mais comummente
referidos ao Provedor do Ouvinte.
Voz de Alberto Ramos – Hoje o Provedor pronuncia-se acerca da oportunidade das
Mensagens recebidas dos Ouvintes e das respostas aduzidas pelo Director.
JNM – Mas entendo ser oportuno voltarmos a reflectir um pouco sobre o que todos
andamos aqui a fazer. De um modo geral, creio poder reconhecer-se no conjunto das
respostas de João Almeida, uma atitude menos hirta e menos inflexível do
Responsável executivo pela Programação da ANTENA 2.
Esta não é a opinião expressa em Mensagens que entretanto me chegaram de Ouvintes,
já depois da anterior emissão de “Em Nome do Ouvinte”, mas eu considero que, ao
contrário da postura que assumira em anteriores intervenções que lhe propûs, João
Almeida revelou agora abertura relativamente a algumas Críticas de Ouvintes, tendo
até reconhecido a bondade algumas delas.
IB – Ao Provedor cabe acolher as Mensagens que lhe chegam cada vez em maior número
e dar conhecimento da recepção aos seus correspondentes.
AR - Como diz a Lei, cabe-lhe avaliar da pertinência de cada despacho e (nem todos
revelando o mesmo grau de interesse) naturalmente que ele escolhe as Mensagens que
se referem a assuntos e opiniões mais comuns para as apresentar então á consideração
dos visados e/ou responsáveis.
IB – Em determinados processos de Indagação mais complexos e delicados, o Provedor
costuma socorrer-se também da opinião de terceiros - Especialistas, Investigadores,
Professores e Profissionais da Comunicação, antes de se pronunciar ele mesmo sobre o
caso em apreciação.
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JNM – Os visados e os seus chefes, podem até não considerar as Mensagens que lhes
reencaminho como passíveis de resposta. Foi, por exemplo, o que aconteceu com o
Jornalista Paulo Alves Guerra, procedimento que, mais adiante, irei abordar.
AR – Ao Director de Programas cabe tomar todas as decisões acerca do conteúdo e da
forma dos Programas.
IB – Mas não só. Competem a um Director, entre muitas outras tarefas, as de estudo,
preparação, planeamento e gestão da Programação, no seu conjunto.
JNM – São efectivamente trabalhos densos e complexos. Trabalhos que os Ouvintes não
vêem e que em muitos casos, nem sequer imaginam.
A mim não me passa pela cabeça que não seja certamente sempre na perspectiva de
melhor servir o interesse dos Públicos, que os desempenham.
São trabalhos altamente especializados que, ainda por cima no quadro do Serviço
Público, se espera que sejam exercidos com acrescentados rigor e cuidado, já que deles
decorre que cada Estação Pública constitua efectivamente o espelho social no qual se
reflectem e em que se apuram diversos modelos de heterogeneidade lúdica e cultural
assimiláveis pelos Públicos, servidos por uma independência informativa que seja
inquestionável.
A Rádio Pública e em especial a ANTENA 2, representa muito mais do que uma
Estação em que se somam Músicas e Programas. Para além de lhe competir o cabal
preenchimento de uma enorme “falha do mercado” que, aliás não seria expectável ver
cumprido pelas Estações comerciais, tem de fazê-lo num especial registo de rigor, em
que, considerando a natureza dos conteúdos e as características dos Públicos-alvo, os
padrões estéticos adquirem uma representação especial.
AR – É pois necessário ter sempre presente que o Provedor não é o decisor.
IB – O Provedor não é o Director de nenhuma das áreas visadas nas reclamações dos
Ouvintes.
AR – E ainda é importante levar em consideração que as recomendações do Provedor e os
seus pareceres não têm carácter vinculativo reconhecido na Lei.
IB – Além de disporem do direito de não responder à Indagação do Provedor, os
responsáveis podem também ignorar os sinais que lhes são enviados pelo Provedor,
esquecendo as recomendações e até as opiniões de técnicos e expertos a quem este
eventualmente recorra para sustentar a sua posição.
JNM – Os chefes e os visados estão inteiramente protegidos pelo texto da Lei que, com
omissão de referência a qualquer sanção ou pena, somente refere que eles “devem
colaborar com o Provedor do Ouvinte, designadamente através da prestação e da
entrega célere e pontual das informações e dos documentos solicitados (…) e “no
prazo fixado pelo Provedor ou, na sua ausência, no prazo máximo de 5 dias, devem
comunicar resposta fundamentada ao respectivo Provedor e adoptar as medidas
necessárias”.
Estes preceitos legais são, portanto, medidas apenas preconizadas, não expressamente
obrigatórias e muito menos sancionáveis, em caso de não cumprimento.
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Nada estabelecido na Lei implica qualquer espécie de sanção sobre aqueles que não
respeitem, nem cumpram as recomendações do Provedor… A Lei permite assim, que
os Directores e os visados nem sequer lhe respondam.
Porém, tanto a ausência de resposta, como a desconsideração das recomendações que
apresento, já constituem, em si mesmas, sinais claramente reveladores acerca do modo
como os visados encaram os destinatários e últimos juízes do seu exercício – os
Ouvintes.
AR – É para usufruto do Ouvinte que, em princípio, trabalham todos os Profissionais de
uma Rádio. Se não existissem os Ouvintes, não se justificava a existência dos
Profissionais.
IB – A Rádio consiste num contrato entre duas partes: o Profissional e o Ouvinte. Em cada
momento da comunicação, um depende do outro e este é igualmente condicionado pelo
primeiro.
AR – Ora, na Rádio Pública esse acordo, chamemos-lhe virtual, é consubstanciado por
um outro Contrato, a jusante.
IB – Mas este 2º Contrato já é real e efectivamente subscrito. É o Contrato de Concessão
do Serviço Público de Radiodifusão que foi assinado (em 1999) para estabelecer as
incidências da prEstação do Serviço por diversas Estações que vivem inteiramente com
o dinheiro dos Contribuintes. Sem publicidade, nem outros negócios paralelos.
AR – Foram subscritores desse Contrato, de um lado, os representantes eleitos dos
Contribuintes – todos eles Ouvintes potenciais da Rádio Pública; e do outro lado, os
representantes da estrutura das Rádios que prestam o Serviço Público.
JNM – O “contrato de Comunicação” constitui um processo nem sempre consensual. E
por vezes acontece que os Profissionais estão pouco sensibilizados para atender à
delicadeza desta questão.
Muitas razões determinam essa postura. A mais relevante das quais poderá ter que ver
com a longa tradição de isolamento do exercício radiofónico, baseado em Programas
de Autor com as mais diversas configurações (e sempre de sentido unívoco até há
pouco mais de uma década); bem como na total ausência de reconhecimento dos novos
direitos do consumidor, que só muito tardiamente se estão a implantar no campo
Audiovisual.
Mas o Provedor do Ouvinte pode efectivamente estabelecer os pontos de mediação
sempre que surjam conflitos de interpretação entre a mensagem radiodifundida e a
mensagem captada.
Tenho recebido não raras provas de que a disponibilidade dos Ouvintes quanto a esta
intervenção é total. Os Ouvintes do Serviço Público têm-me repetidamente
demonstrado que a figura de um Provedor lhes é conveniente.
Ouvintes referem, por exemplo e com frequência, que continuam a receber poucas
respostas a e-mails enviados para os endereços electrónicos dos Profissionais,
publicados no Sítio da Rádio do Portal da RTP. E estão lá quase todos os endereços…
E que, a contrario, ou vêem directamente respondidos os seus despachos ao Provedor,
ou se reconhecem nos temas apresentados por outros Ouvintes e aqui tratados.
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Quanto mais não fosse, só esta razão já me deixaria algo confortado no desempenho
destas funções…
IB – E o Provedor analisa agora algumas das respostas apresentadas pelo Senhor João
Almeida – Director da ANTENA 2, perante questões que lhe foram colocadas por
Ouvintes durante o Programa da semana passada.
AR – Um dos assuntos recorrentemente levantados pelos Ouvintes é o do excesso de
palavra na ANTENA 2.
JNM – João Almeida tem, a meu ver, razão quando refere que a ANTENA 2 tem de cuidar
da música e das restantes áreas culturais … servindo não apenas um público, com um
único gosto, mas vários públicos, com uma distribuição equilibrada de música e
palavra.
Mas já não posso acompanhar o seu raciocínio quando, como solução e (como diz)
com verdadeiro atrevimento, parece recomendar ao Ouvinte que desligue a Rádio,
sempre o Ouvinte verificar que há Palavra a mais na ANTENA 2 … Porque, pergunto
eu, estará mesmo o Director absolutamente convencido de que todo o actual verbo da
sua Estação é o adequado e está programado nas horas mais convenientes?
Ficava-lhe melhor essa inquietação, do que o seu atrevimento…
IB – Temas recursivos são as queixas de Ouvintes acerca dos excessos de Jazz, Música
Étnica e Musica contemporânea na ANTENA 2.
JNM – A resposta do Director-adjunto João Almeida foi, neste caso, completa, mas
enredando-se em números e percentagens, para justificar o seu ponto de vista de
Programador. E a resposta parece-me novamente um pouco dura.
O actual critério da diversidade programática – invocado por João - tem de saber
cruzar-se com outro preceito fundamental.
E este será o da adequação de cada conteúdo à natureza de Públicos que a cada hora se
encontram na escuta da Estação.
No caso da Música Étnica e da Música Contemporânea, ou mesmo do Jazz, tratarse-á certamente de Programas de longa duração, específicamente destinados a Públicos
mais jovens, mais informados e mais curiosos. Mais disponíveis para o exótico e para a
modernidade. E também, Públicos mais activos; na força da vida. Públicos que, à hora
de almoço, por exemplo, andam nas suas tarefas quotidianas, normalmente fora de
casa. E que durante a alta madrugada ainda estarão apetentes para o experimental.
Mas – de acordo com Ouvintes e com a análise audimétrica – o que não parece
verdadeiramente adequado é propor Programas monográficos de Músicas Étnicas a
uma maioria de Publicos não activos e seniores que, entre as 13 e as 14, são
verdadeiramente os principais consumidores da ANTENA 2
Os Públicos não activos e seniores são por princípio, mais conservadores nos seus
gostos e na sua ligação ao tradicional modelo da Estação clássica, que foi aqui alterado
de sopetão.
Muitos Ouvintes continuam a queixar-se e qualquer dia o Programador fica sozinho
com o Programa, já que o equilíbrio, a diversidade e o interesse de outros Programas
de natureza idêntica Cosmorama e Música em Mi, não estão em causa, enriquecendo
os horários em que se encontram.
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Da mesma forma Ouvintes, pedem insistentemente que os Tons Recentes da meianoite deslizem para as 2 ou as 3 da madrugada, quando os mais novos Ouvintes
possam ouvi-los, sem ser á custa dos mais velhos…
AR - A este respeito, temos de reconhecer a razão (como a sageza) do Director-adjunto da
ANTENA 2, quando invoca a visão cosmopolita da humanidade e o conhecimento
sobre “outras” culturas, num planeta que, hoje talvez mais do que nunca, requer
tolerância e convívio com as diferenças, em vez de rejeição, ou de exclusão, quando
deparamos com algo que não pertence ao nosso mundo.
JNM - Mas tenho de assinalar que qualquer suposto paralelismo entre as Étnicas do
Almoço e o Jazz do Jantar é na ANTENA 2, fora de propósito, como o facto de que a
temporã Música Contemporânea não possa ser deslocada para mais tarde…
Ambos os casos merecem a contEstação muito viva e repetida de Ouvintes.
Por isso recomendaria mais uma vez, que fossem devidamente reexaminados e sem
preconceitos, pelos Directores.
IB - O Programa matinal dos dias úteis – Império dos Sentidos, do Jornalista Paulo Alves
Guerra – outra recente conquista da Rádio Pública a uma Rádio privada, tem merecido
divisão de opiniões.
AR – Na opinião de Ouvintes da ANTENA 2, trata-se de um Programa de actualidade,
operado com nervo pelo Jornalista, o mais adequadamente que sabe, ao universo de
Ouvintes da Rádio Clássica. Outros Ouvintes insurgem-se contra a pressão informativa
que tem sido introduzida também nos períodos entre os “picos horários” dessa emissão
matinal.
IB – A definição mais adequada do conceito que pretende impor naquele espaço horário,
terá sido feita há tempos pelo Director João Almeida numa anterior intervenção no
Programa “Em Nome do Ouvinte”, informando que o Império dos Sentidos pretende
ser a montra de cada dia de emissão da ANTENA 2.
JNM – Nada disto está em causa: nem no plano do conceito, nem no plano das intenções,
nem – muito menos – na qualidade de recursos próprios do Jornalista Paulo Alves
Guerra.
Nem sequer quanto ao princípio invocado por João Almeida quanto à denegação da
ANTENA 2 como um “mundo fechado face ao insuportável exterior”.
O que para Ouvintes parece ser, isso sim, desadequado é aquilo que – mais uma vez
serão os desequilíbrios de quantidade, que se tornam, frequentemente no excesso de
palavra e no défice de Música, numa Rádio que pretendendo renovar a todo o preço, a
média de idade do seu Público-alvo, deprecia a opinião do seu Público de ouro…
A questão é, portanto, outra vez a do bom senso.
Mas (também entre aspas) menos suportável ainda é que, no seu comentário, o
Director-adjunto da ANTENA 2, se permita ter considerado como potenciais
ignorantes os Ouvintes que apenas reclamam menor intensidade de palavra e mais
mitigada densidade informativa no horário matinal da Estação clássica.
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Estranho também a desajustada recusa do visado Paulo Alves Guerra, eximindo-se à
responsabilidade que lhe cabe em atender à reclamação do Ouvinte através do
Provedor.
Sempre que, nestas circunstâncias, um Profissional de Comunicação – e em especial
um Jornalista - se excusa à resposta que, normalmente no seu trabalho, sabe exigir com
mestria aos seus interlocutores, perde credibilidade.
IB - Estas foram as recomendações do Provedor do Ouvinte a propósito das questões de
Ouvintes da ANTENA 2 e dos comentários trazidos na semana passada pelo seu
Director-adjunto, João Almeida.
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# 30 - 27.04.2007
AUDIMETRIAS DO SERVIÇO PÚBLICO.
O PROVEDOR RECEBE A DRª VERA ROQUETTE,
RESPONSÁVEL PELA SUB-DIRECÇÃO DE AUDIÊNCIAS DA RTP.

JNM – Ao contrário do que costuma acontecer, creio bem que o Programa de hoje se
destina-se mais a ser escutado pelo Ouvinte, do que pelos Profissionais do Serviço
Público de Rádio.
Voz de Isabel Bernardo – Acaba de ser publicado o mais recente estudo evolutivo sobre
as Audiências da Rádio em Portugal.
Voz de Alberto Ramos – Trata-se do Bareme Rádio que a Marktest apresenta no final
de cada trimestre e que, por enquanto, constitui a única forma fiável de conhecer os
índices de apego dos Ouvintes às Estações de Rádio da sua preferência.
IB – De acordo com o site da própria Marktest o estudo está implantado desde 1994 com
características metodológicas sérias, com o envolvimento das próprias Estações de
Rádio a garantir-lhe fiabilidade e credibilidade.
AR – O Bareme Rádio apresenta um vasto leque de análises e indicadores, observados de
acordo com variáveis demográficas usuais em procedimentos desta natureza: Sexo,
Idade, Região, Classe Social e Ocupação dos entrevistados, assim como outros
cruzamentos das audiências de Rádio como a posse de bens, local de audição de
Rádio, entre outros indicadores.
IB – A Marktest informa ainda que o questionário foi construído para ser aplicado através
da técnica da entrevista pessoal e telefónica assistida por computador, utilizando
software especificamente desenvolvido pela Marktest para este estudo.
AR - As Estações referenciadas no Estudo, bem como outros utilizadores, contribuem para
a definição dos critérios de divulgação e de utilização dos resultados.
JNM – Os resultados deste Estudo agora publicado revelam a acentuação de uma
tendência de subida de Audiência das três Rádios Públicas nacionais, podendo
significar, pelo menos, que os Profissionais do Serviço Público estão a desenvolver
melhor o seu trabalho no sentido dos Públicos.
Se é certo que esse não constitui o único modo de aferir o nível de qualidade que as
ofertas da RDP têm de apresentar, também não será menos lícito concluir que o
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incremento dos índices de Audiência representa o reconhecimento da generalidade dos
Públicos pelo Serviço que lhes está a ser prestado.
O Provedor do Ouvinte – dirigindo-se especificamente aos Ouvintes (mas também a si
próprio) não pode deixar de acentuar o relevante significado destes dados.
Apesar das críticas, das reclamações e dos protestos que me chegam sempre em maior
número e que, nem mesmo nestas circunstâncias, podem ser esquecidos,… para o
profissional que sou é, sem dúvida, muito grato constatar que os resultados do Estudo
revelam que um crescente número de pessoas estão a seguir as emissões da ANTENA 1,
da ANTENA 2 e da ANTENA 3.
Para melhor me ajudar a compreender este fenómeno pedi a presença de Vera
Roquette, especialista de análises audimétricas de Rádio e de Televisão na RTP, SA.
AR – A senhora drª Vera Roquette é responsável pela Subdirecção de Audiências da
RTP e tem a responsabilidade de observar o comportamento das Audiências nos
mercados de Rádio, Televisão e Internet, monitorizando o que vai acontecendo nos
diversos campos, quanto aos estudos de Audiência e a outros estudos de mercado,
designadamente no que se relaciona com a avaliação dos 16 canais dos Serviços
Públicos de Rádio e de Televisão, mas também da Net, da RTP.
IB – A conversa entre o Provedor e Vera Roquette incia-se com a definição dos conceitos
subjacentes em cada Estudo da Marktest sobre as Audiências de Rádio.
EXCERTO DA CONVERSA ENTRE O PROVEDOR E A DRª VERA ROQUETTE:
Vera Roquette: «-O que é que nós medimos aqui? O que é que a Marktest mede aqui? A
Marktest mede o número de pessoas que ouviu rádio; depois vai fazer a triagem: a que
horas e que rádios. É respondendo a isso que se tem a audiência acumulada de
véspera.»
JNM: - Outro conceito que é muito aplicado e que é trabalhado também pelos
especialistas como a Dr.ª Vera Roquete é o de share de audiência.
VR: «- Share de audiência é a nossa quota dentro daquilo que os ouvintes ouvem, ou seja,
se um ouvinte ouve três horas de rádio, quantas horas é que passou connosco. Isso
traduz-se numa quota, numa percentagem e é isso o share de audiência.»
JNM: - Muito bem. E já o share de recepção é uma coisa diferente?...
VR: «- O share de recepção é uma coisa diferente; imagine que nós emitimos durante
vinte e quatro horas e o share de recepção o que nos dá é, no período da manhã –
estamos a analisar o período 10/13 – quantos por cento para o meu resultado é que
aquele período contribui. Se nós pensarmos em grandes períodos horários e,
sobretudo, se quisermos ter o resultado de um investimento – nós estamos a investir
muito se eu comparar o share de recepção da minha rádio, ou de uma das nossas
rádios, com aquele que é o do mercado, eu sei se estou a investir demasiado numa
faixa horária ou se não poderia melhorar os meus resultados investindo mais noutra
faixa horária.»
JNM:- Estamos a falar de um universo de quantas pessoas que ouvem Rádio em Portugal?
VR: «- Nós temos uma população de oito milhões, trezentos e onze mil portugueses
residentes em Portugal continental, que são esses que são medidos, com mais de 14
anos. E esses é que são medidos. Neste momento, o mercado de rádio é um mercado
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que anda à volta de um pouco mais de 50% – entre os 50 e os 60% – de pessoas que
ouvem habitualmente rádio.»
JNM: - Será possível quantificar o número de ouvintes, de todos esses ouvintes de Rádio,
o número de ouvintes que seguem habitualmente as emissoras do Serviço Público?
VR: «- Neste momento, bem como nos trimestres anteriores, tivemos cerca de oitocentos
mil ouvintes.»
JNM: - E são oitocentos mil ouvintes, à volta disso, fixos por dia?
VR: «- Aqui sim, aqui estamos a trabalhar com resultados médios. Quer dizer, nós temos
mais audiências semanais do que ao fim-de-semana; a audiência de rádio não é…, é
ao contrário da audiência da televisão que ao fim-de-semana aumenta, enquanto a
audiência de rádio normalmente diminui. È engraçado que os meios são
complementares …
JNM: - São verdadeiramente complementares.
VR: «- … e portanto, de segunda a domingo, nós temos esta média de ouvintes, embora
de segunda a sexta tenhamos mais do que depois ao fim-de-semana.»
JNM: - Vamos agora para as questões mais práticas. O tempo voa… Pode dizer-se que o
grupo RDP alcançou um dos grandes resultados dos últimos anos, em face deste estudo
trimestral da Marktest?
VR: «- O grupo RDP alcançou em termos de share – como nós dissemos há pouco, isso
revela o tempo que os nossos ouvintes passam connosco – um dos melhores resultados
dos últimos dez anos.»
JNM: - Dez anos?
VR: «- Dez anos! Nós tivemos 14,4 de quota de mercado, ou share, se quiser, e só
encontramos um valor superior no primeiro trimestre de 96, quando obtivemos 16%.
Temos, portanto, que recuar mesmo dez anos. Nós damos muita importância ao share
porque isso quer dizer não só o número de contactos, mas vai para lá disso: as
pessoas podem ouvir-nos, mas ouvir pouco tempo; o share é a quota de acolhimento, a
quota de agradecimento; é o tempo que nós conseguimos que os nossos ouvintes
estejam connosco. E isso para nós é muito gratificante, ter uma boa quota de mercado
é muito gratificante.»
JNM: - E pode dizer-se que os ouvintes ouvem em média (os Ouvintes das emissoras da
RDP) quanto tempo de Rádio por dia?
VR: «- Os nossos ouvintes ouvem mais de duas horas e meia; passam mais de duas horas
e meia connosco.»
JNM: - O que é um número que me surpreende!
VR: «- É um valor muito bom, muito gratificante! Se nós pensarmos que, em média, se
ouvem três horas de rádio, isso quer dizer que o tempo que despendem a ouvir rádio –
os que ouvem rádio – passam-no muito connosco.»
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JNM: - A Antena 3, segundo este estudo, não regista um valor tão elevado desde o
segundo trimestre de 1998. Ora aqui está uma coisa muito surpreendente, tendo em
consideração tantas queixas que eu recebo e que veiculo!...
Impressionado que estou com os números positivos da Antena 3, penso que há aqui
qualquer coisa de um bocadinho complicada, porque a Antena 3 perde bastante, na
faixa dos quinze aos vinte e quatro anos, ganhando, embora, muitíssimo nos jovens
adultos dos vinte e cinco aos trinta e quatro anos.
VR: «- Não é a Antena 3 que perde, é o mercado que perde. Os jovens hoje em dia são o
nosso guia para nós percebermos o que é que vai acontecer no futuro; acontece que
eles hoje em dia não ouvem rádio nesta forma típica em que nós o medimos, ou seja,
no aparelho de rádio. Eles hoje em dia têm outros suportes, têm outra maneira de
ouvir rádio, têm outra maneira de lidar com os conteúdos musicais ou mesmo com os
conteúdos de palavra. E portanto, é normal que a Antena 3 se ressinta, como o
mercado se ressente, dessas novas plataformas e dessa nova distribuição. É por aí que
vai um bocadinho essa corrosão, se quiser, da nossa audiência desses targets.»
JNM: - Dá-me ideia que há uma espécie de uma tribo que defende e que ouve muito
dedicadamente a sua Estação, a Antena 3. Mas a verdade é que essa tribo está em fase
de alargamento; pode concluir-se isto?
VR: «- Pode! Pode-se concluir isto: analisando as tendências, a Antena 3 tem vindo a
consolidar a sua posição e vindo a crescer. Qualquer uma das nossas antenas tem
vindo a registar este percurso, esta tendência ascendente: a Antena 1, a Antena 2 e a
Antena 3. E a Antena 3 tem vindo a mostrar essa tendência crescente; paulatinamente,
passo a passo, mas tem uma tendência de subida.»
JNM: - Certamente muito superior à da Antena 2?Apesar de tudo, há uma estabilidade –
aquilo oscila ali entre os 0,7 e os 0,6…
VR: «- Sim, mas os resultados foram 0,5; 0,6; 0,5, 0,6; depois passaram a 0,6; 0,7; e
agora estamos em 0.,7; 0,9; 0,8; 0,9. Portanto todos os anos dos últimos três anos nós
vamos acumulando mais; não vamos perdendo, vamos acumulando mais ouvintes na
Antena 2. Há, portanto, também uma tendência crescente na Antena 2. Agora, é, de
facto, um mercado diferente que se rege por outras normas; mas ninguém tem
rejeitado os novos projectos, antes tem mesmo aderido aos novos projectos da Antena
2.»
JNM: - Ao contrário, também, da esmagadora maioria das mensagens que me chegam!
Mas isto, quanto a factos, não há argumentos! E é muito gratificante para um olhar
profissional ver que esse esforço encontra acolhimento no público. Eu li bem, na
apreciação que fiz, que, existindo aqui este share histórico de 0,9 na Antena 2 se perde
alguma audiência aqui na região de Lisboa, que é compensada com aquilo que se
ganha no norte e no centro do país?
VR: «- É, mas eu confesso que os dados da Antena 2, estando nós num registo ainda na
casa dos 0,9, tendo a trabalhá-los a nível de tendência; não tanto centrando-me …;
tenho alguma precaução, mesmo quando falo com os directores das antenas…»
JNM: - Eles estão muito próximos da margem de erro…
VR: «- Eles estão muito próximos, e portanto eu avalio sempre enquanto tendência.
Quanto à Antena 2 eu trabalho sempre ou em audiências semestrais ou anuais; não
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sigo nunca com tanto rigor. Isso para mim não é um alerta; é um alerta se se repetir.
Não é um alerta enquanto avaliação trimestral, é só um dado a ter em atenção para o
próximo trimestre.»
JNM: - Falemos da Antena 1, agora, Dr.ª Vera Roquete. 7,2 De share neste trimestre, há
um ano 6,5, há dois anos 6,3 de share, em 2004 4,3, são realmente números em
verdadeira progressão! Estamos quase a atingir um patamar que duplica o patamar
inicial de 2004!?
VR: «- Estamos. Também como eu dizia há pouco, a Antena 1 tem vindo a mostrar muita
consistência no seu projecto e a tendência que nós notamos desde 2001 é uma
tendência crescente; às vezes baixa uma décima no semestre, depois sobe um
bocadinho, mas a tendência, olhando para os números desde 2001, para o histórico, a
tendência é de subida; nós estamos numa fase de progressão.»
JNM: - Eu agradeço-lhe imenso ter vindo. Foi um prazer recebê-la e conversarmos sobre
estes temas que, apesar de tudo, a devem deixar, como profissional desta casa, muito
satisfeita.
VR: «- Claro! É sempre bom ser o portador das boas notícias! Muito obrigada!»
IR – O Provedor do Ouvinte conversou com Vera Roquette, responsável pelo Gabinete
de Audiências na Rádio e Televisão de Portugal, a propósito dos resultados do
Estudo de Audiências Bareme Rádio – Marktest, referentes ao 1º Trimestre de 2007.

JNM – Creio ter sido interessante a minha conversa (talvez um pouco técnica…) com
Vera Roquette.
Falámos exclusivamente acerca de um dos indicadores do sucesso ou insucesso da
Rádio – aquele que se refere com a dimensão do seu auditório.
Não foram aqui analisadas as outras dimensões próprias e muito específicas da
prEstação do Serviço Público de Radiodifusão.
E essas também não devem ser esquecidas pelos Profissionais da RDP. De um modo
geral, não o são.
E, se pela minha parte, também tenho sempre presentes as Reclamações e as Críticas
que todos os dias vou recebendo dos Ouvintes, também não posso deixar de me
congratular com os bons resultados de que hoje aqui falámos, chamando a sua atenção
para o facto de que o Serviço Público da Rádio que liga Portugal não possa estar
“desligado” do gosto dos Públicos.
Estes novos valores audimétricos podem ser entendidos como um estímulo, cá em
Casa.
Sê-lo-ão certamente.
Constituem um claro sinal de que cada vez há mais gente que escolhe ouvir estas
Estações, prescindindo das restantes ofertas comerciais e privadas, precisamente
porque aqui – nas emissoras do Serviço Público, estão os conteúdos escrutinados,
fiáveis e credíveis, tomados como referenciais por um crescente número de Ouvintes.
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E o Provedor (como os Profissionais…) – além de obviamente atender a todas as
questões nucleares que lhe são propostas pelos Ouvintes, não pode deixar de se
congratular com a mais dilatada opção hoje assumida – como ouvimos – por pouco
menos de um milhão de pessoas que, globalmente, todos os dias seguem as emissões
da ANTENA 1, da ANTENA 2 e também da ANTENA 3.
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# 31 - 04.05.2007
FLUXO DAS MENSAGENS DE OUVINTES.
CASO DA SUSPENSÃO DA RUBRICA O AMOR É
QUESTÕES DE OUVINTES SOBRE INFORMAÇÃO E JORNALISMO
NO SERVIÇO PÚBLICO DE RÁDIO
- RESPOSTAS DO DIRECTOR JOÃO BARREIROS
REFLEXÕES DO PROVEDOR DO OUVINTE

Voz de Isabel Bernardo – Até ao dia 3 de Maio de 2007, foram recebidas na Provedoria
1210 Mensagens, nos 276 dias que decorreram desde que foram abertos os canais de
contacto com o Ouvinte.
Voz de Alberto Ramos – Nos quatro primeiros meses de 2007, o número de questões
enviadas ao Provedor do Ouvinte foi superior ao total alcançado nos seis meses entre
Agosto e Dezembro de 2006.
327 mensagens – ou seja, 27% do total – referem-se a assuntos relacionados com
questões genéricas de Programação da Antena 1.
IB – De todas as mensagens recebidas desde o início deste ano e relativas à Antena 1, um
número significativo – mais de 40 em apenas quatro dias – dizia respeito à suspensão
do Programa O Amor É…, por ocasião do referendo sobre a Interrupção Voluntária da
Gravidez, em Fevereiro passado.
AR – Esse foi um assunto que acabou por não ser tratado em antena pelo Provedor, que
aguardaria o desfecho de uma queixa apresentada por Cidadãos junto da Entidade
Reguladora para a Comunicação Social
JNM – Como assinalara no meu primeiro Relatório de Actividade, por princípio,
entendo dever eximir-me a desenvolver qualquer indagação sobre assuntos que se
encontrem em fase de apreciação por aquele instituto, assim como por qualquer
instância judicial.
Não obstante, durante a Audiência Parlamentar a que fui chamado, perante a
SubComissão dos Direitos Fundamentais e Comunicação Social da Assembleia da
República, em 13 de Março, em resposta a uma questão levantada por um dos
Senhores Deputados auditores e como foi transcrito na Imprensa, não hesitei em
revelar a minha discordância quanto à medida assumida pela Direcção de Programas.
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Mas o certo é que, no “day after”, os Autores do Programa em causa acataram a
decisão da Direcção, tendo prosseguido, e ainda bem, a sua colaboração na Antena 1.
Medida certamente apoiada pelos Ouvintes que antes tinham protestado pela
interrupção…
IB – A Antena 2 absorveu a atenção de 16% dos Ouvintes que já se dirigiram ao
Provedor, enquanto que a Antena 3 constitui o assunto de 9% das mensagens
recebidas.
AR – No entanto, este número sobe para quase 12% se tivermos em conta todas as
mensagens recebidas na sequência do alerta enunciado pelo Provedor do Ouvinte no
Relatório de Actividade de 2006, relativo ao afastamento da programação da Antena
3 quanto aos termos definidos no Contrato de Concessão do Serviço Público de
Radiodifusão.
IB – De facto, nos dias que se seguiram à divulgação pela Imprensa de excertos do
documento, cerca de meia centena de Ouvintes manifestaram mais discordância do
que apoio ao enunciado do Provedor.
AR – Sem contar com as que se relacionam com o «caso Antena 3», cerca de 7% das
mensagens recebidas dizem directamente respeito à actividade do Provedor. Trata-se
sobretudo de testemunhos e reacções às posições tomadas Em Nome do Ouvinte,
pedidos de esclarecimento, e ainda diversas solicitações, principalmente de alunos e
professores de Comunicação Social, para esclarecimentos, entrevistas e outras
actividades complementares da acção directa do Provedor do Ouvinte.
IB – As questões relativas à Área de Engenharia e Tecnologias da RDP e ao Gabinete
Multimédia ocupam a atenção de cerca de 9% dos Ouvintes que desde finais de Julho
do ano passado se dirigiram, até 3 de Maio de 2007, ao Provedor.
AR – Na sua maioria, são mensagens que referem falhas e deficiências na recepção do
sinal de Rádio, problemas de captação das emissões via Internet e também questões e
sugestões relacionadas com as emissões disponíveis em podcast.
IB – As emissões da RDP Internacional e da RDP África são referenciadas em apenas
4% das mensagens recebidas. Mas são as emissões da RDP Açores e da RDP
Madeira aquelas que, aparentemente, geram maior consenso: no seu conjunto, as
mensagens recebidas a propósito das emissões regionais da RDP não chegam a
representar um por cento do total!
AR – As transmissões e rubricas de Desporto da Antena 1 constituem tema de 6% do
total de mensagens entradas no Gabinete do Provedor, enquanto 8% dizem respeito à
Informação geral da Estação. A estas juntam-se mais 3% referentes a questões
relacionadas com o uso da Língua Portuguesa.

AR – Hoje o Provedor traz ao Programa um conjunto de questões que incidem sobre a
Área da Informação.
JNM – Através das Mensagens que recebo na Provedoria, parece claro que Ouvintes
gostam do modelo “Antena Aberta”.
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Os “phone in” são modelos nascidos no turbilhão da Rádio Privada americana, com
muitas tentativas consistentes já efectuadas nos anos 60 e que a Rádio europeia tardaria
em adoptar.
A abertura das Rádios públicas europeias a este formato da Rádio-“palanque” seria
ainda mais tardia, dado que o dispositivo continua a não ser consensualmente
interpretado por especialistas defensores do registo de rigor convencionalmente
atribuído ao Serviço Público, quer do ponto de vista dos conteúdos, quer até, do ponto
de vista técnico.
No entanto, a pouco e pouco, grande número de Estações públicas generalistas
adoptam o modelo, abrindo o microfone às opiniões (e muitas as vezes, aos
sentimentos) dos próprios Ouvintes, que assim encontram e dispõem de oportunidade
para exprimir as suas inquietações, desígnios e contrariedades ou as suas simples
opiniões.
AR – Uma Ouvinte de Cacilhas que deseja preservar a sua identidade, manifesta
preocupação com os problemas causados à Jornalista Eduarda Maio, que
normalmente conduz a Antena Aberta todos os dias úteis, entre as 9:40 e as 11:
IB – A minha mensagem tem como objectivo sensibilizar o Provedor para a intervenção
e educação dos ouvintes que participam na Antena Aberta. Penso eu que, como
ouvinte desse Programa tenho o direito de criticar a forma como certos ouvintes
utilizam a Antena Aberta para destilarem ódios e insultarem quem lhes apetece, sem
qualquer respeito pelos outros ouvintes e causando grande incomodidade à
moderadora do programa, neste caso Eduardo Maio. Quero salientar o alto grau de
profissionalismo desta jornalista, que além de ser extremamente simpática e
educada, é muito interventiva; o que demonstra o seu interesse e atenção pelo que os
ouvintes estão a dizer. Também se documenta bastante bem sobre os temas que
aborda e convida as pessoas certas para esclarecerem melhor os ouvintes.
AR – Já o Ouvinte Carlos Alberto Almeida, pelo contrário, reivindica todo o espaço
disponível da Antena Aberta a favor dos Ouvintes:
IB – ANTENA ABERTA é um bom programa. Mas poderia ser melhor se [não contasse
com] os comentadores habituais da Antena 1, [que] apesar de terem os seus
programas onde expressam as suas ideias, ainda são chamados com frequência a
opinar [na ANTENA ABERTA] praticamente sem limite de tempo, tirando assim a vez
aos ouvintes que poderiam dizer coisas bem mais acertadas do que eles.
IR – O Ouvinte António Fonseca da Costa também gosta de participar na Antena
Aberta:
AR - "ANTENA ABERTA" é, para mim, um excelente programa que permite dar voz aos
que habitualmente a não têm. Acompanho-o sempre que posso, e devo reconhecer
que tenho aprendido muito com as informações e opiniões que ali são expressas por
muitos ouvintes. Também eu próprio já por duas ou três vezes participe,i dando a
minha opinião sobre os assuntos em análise. Porém, por várias outras vezes não
tenho conseguido entrar em antena, umas vezes por não ser chamado para o
telefone indicado e outras, mesmo depois de ter sido chamado, ficar em espera
alguns minutos. O mesmo tem sucedido com muitos ouvintes que disso se queixam
frequentemente...
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IR – Ainda sobre o mesmo tema da Antena Aberta outro Ouvinte da Marinha Grande,
refere demasiadas dificuldades em conseguir participar no Programa:
AR - Gostava de saber [qual é] o critério de inscrição no programa, pois tenho-me
inscrito quase todos os dias e não consigo entrar na antena. Será censura?
JNM – Não caro Ouvinte! A censura não é isso certamente …
IB – O Provedor convidou o Jornalista João Barreiros - Director de Informação da
RDP, a pronunciar-se sobre estas questões relacionadas com a Antena Aberta. Vamos
ouvir o que disse:
RESPOSTA DO DIRECTOR JOÃO BARREIROS: “- Este programa, como é sabido, tem como
finalidade principal entender qual é a percepção dos ouvintes sobre assuntos que,
geralmente, fazem parte do seu dia-a-dia. Sendo o programa aberto a todos aqueles
que se querem pronunciar sobre uma matéria ligada à actualidade, é assumido que a
maioria dos ouvintes não são especialistas sobre esse tema. Por isso asseguramos,
diariamente, a participação de especialistas convidados, para que possam ajudar o
auditório a compreender melhor o assunto que está a ser tratado. É neste quadro que
se inserem as intervenções dos comentadores da Antena 1: a sua função é balizar o
tema, dar pistas para a discussão que se seguirá.
Os programas com intervenção dos ouvintes têm já uma longa tradição na rádio
europeia, e são – a meu ver – uma representação prática da democracia nas
sociedades modernas: todos têm direito a expressar a sua opinião livremente. Mas
porque alguns abusam, as rádios encontraram mecanismos para evitar os excessos:
chamando a atenção dos ouvintes abusadores ou mesmo retirando-lhes o acesso à
antena. Felizmente, o número de episódios deste tipo na «ANTENA ABERTA» é cada vez
menor, o que demonstra, penso, uma melhor adequação dos ouvintes ao espírito do
programa.
Finalmente, uma palavra sobre o critério de participação na «ANTENA ABERTA»:
geralmente os ouvintes são chamados por ordem de inscrição. Quando o ouvinte não
atende, a produção passa ao ouvinte seguinte. No entanto, é também nosso objectivo
alargar o número de participantes, reduzindo – se for necessário – a presença dos que
querem falar todos os dias ou quase todos os dias.
IB – João Barreiros - Director de Informação da RDP.
JNM – João Barreiros explicou resumida e claramente, o modo de participação na
Antena Aberta, para que não fiquem dúvidas. E apontou com clareza qual é a sua
interpretação, como máximo responsável editorial pelo Jornalismo que a RDP propõe
ao Ouvinte, acerca desta matéria.
E a verdade é que – de acordo com os dados que me foram fornecidos pela Direcção
de Programas em Novembro do ano passado – a 1 h e 15 minutos deste Programa
representa, “grosso modo”, uma fatia superior a 21% da média diária do caudal
considerado Jornalístico, da principal Estação do Serviço Público de Rádio.
Mas naturalmente que, além de se quererem ouvir a si próprios, nos dias que vão
correndo, os Ouvintes também querem ouvir sempre mais Informação…
AR – Muitos outros Ouvintes, de cujas Mensagens, a título de exemplo, foram enviadas
cópias ao Director de Informação, se manifestam preocupados com o mau uso, ou
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com o uso indevido, da Língua Portuguesa, pelos falantes profissionais, Locutores e
em especial Jornalistas.
IB – Entre estes Ouvintes mencionamos Sérgio Tovar de Carvalho, da Lourinhã, tal
como outros correspondentes em Cacém, Paços de Ferreira, Valongo e Braga (todos
estes com expresso pedido de identidade reservada).
AR – Ouçamos os comentários de João Barreiros.
RESPOSTA DO DIRECTOR JOÃO BARREIROS: “- A maior parte das mensagens dos
ouvintes é centrada em pequenos erros cometidos pelos jornalistas, e que lhes foram
comunicados: é assim com as Unidades de Saúde Familiar - e não Unidades de Saúde
Familiares, por exemplo.Um outro caso: numa peça sobre sangue, a antena 1 utilizou
a expressão «grupo O» para se referir ao «grupo zero», o que é contestado por um
ouvinte de Braga. Do ponto de vista técnico, o ouvinte tem razão – só que,
popularmente, e neste popularmente incluo também médicos e enfermeiros, o grupo
zero também é conhecido como «grupo O», pelo que não me parece que, desta
utilização, venha grande mal ao mundo…
O bom uso do português é uma preocupação dos jornalistas da RDP e da sua
Direcção de Informação. Os noticiários da Antena 1 e da RDP Internacional dão a
volta ao mundo e alcançam hoje, estou seguro, mais de um milhão de luso falantes. É
uma grande responsabilidade para nós. Nos últimos anos, mais de metade dos
jornalistas regressaram ao Centro de Formação para um refrescamento dos seus
conhecimentos, e todos eles frequentaram um módulo sobre língua portuguesa.”
JNM – É de facto uma responsabilidade muito grande. E às vezes, demasiado grande, para
alguns Colegas, cuja articulação, ou cuja forma de ler e de respirar, cujos bordões de
improviso ou de leitura, cuja cultura familiar até,… tantas vezes condiciona uma boa
prEstação…
Hemorregia por hemorragia, numaro por número, soldades por soldados, sei lá…
Apesar dos esforços da estrutura, apesar dos cursos de formação profissional, estamos
sujeitos a tantos disparates, que a incúria pessoal, a própria preguiça linguística e às
vezes o desconforto que se sente ao ter de emendar um Colega – tudo são razões para
nos deixar de boca aberta… Mas o que um Jornalista ou Locutor de Rádio tem de ter
sempre bem presente é que a sua palavra e a sua voz são sempre tomadas como
modelo. E como modelo de falantes profissionais, para além de todas as justificações,
plausíveis ou não, o certo é que raramente temos desculpa…
IR – Dois outros Ouvintes - João Martins em Gondomar e um Ouvinte de Vila Nova de
Gaia, com identidade reservada, trazem dois temas interessantes. Diz o nosso
correspondente de Gondomar:
AR - Recentemente foi noticiado um "sismo no Japão de intensidade 6,5 na escala de
Mercalli modificada”. Através de uma pequena amostra constituída por amigos e
conhecidos, constato que ninguém sabe quantos graus têm a referida escala. Donde
concluo que nenhum dos meus colegas pode avaliar a gravidade do sismo, tornando
a notícia, digamos, desinteressante.
IB – O outro Ouvinte, de Gaia, escreveu:
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AR – Ouvi na Antena 1 uma entrevista a um produtor de vinho em que este dizia que,
em Abril deste ano, iria sair legislação sobre vinho biológico e que ele seria o
primeiro produtor de vinho biológico em Portugal (na região do DOURO). Estas
afirmações são erradas, já que sei de fonte segura que existe, na Europa, um grupo
de trabalho que está a tratar da legislação e que só para 2009 se prevê a sua
publicação.
IB – Comentários do Director de Informação:
RESPOSTA DO DIRECTOR JOÃO BARREIROS: “- O ouvinte João Martins, de Gondomar,
sugere que seja indicado o valor máximo da escala quando noticiarmos a ocorrência
de um sismo e a intensidade atingida. Dessa forma quem nos escuta terá uma melhor
percepção da gravidade do mesmo. Parece-nos uma boa sugestão, que tentaremos
adoptar. Um ouvinte de Vila Nova de Gaia refere-se a uma entrevista a um produtor
de vinho do Douro em que este diz esperar para Abril a saída de legislação sobre o
vinho biológico. Ora o ouvinte diz saber que só em 2009 sairá este tipo de legislação e
que a Antena 1 deveria verificar a veracidade das afirmações dos seus entrevistados,
com o risco de se desacreditar. Mesmo reconhecendo que, em determinados casos,
cabe ao operador de serviço público ir mais longe no seu trabalho, julgo que é fácil
compreender que – neste caso particular – seria excessivo pedir ao jornalista que
fosse confirmar ponto por ponto tudo aquilo o que o seu entrevistado acabou de dizer.
JNM – O Director João Barreiros volta a assumir atitude correcta em ambos os casos.
Congratulo-me também com o espírito construtivo do Ouvinte João Martins, e estou
seguro de que na próxima ocasião em que infelizmente o Jornalista da Antena 1 tiver
que noticiar um sismo lá no outro lado do Mundo, já ficaremos a poder interpretar
adequadamente o grau de intensidade da catástrofe…
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# 32 - 11.05.2007
TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PREJUDICAM
AS EMISSÕES DAS ESTAÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO
- DIRECTORES E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO IGNORAM
PROTESTOS DE OUVINTES E DO PROVEDOR.

Voz de Isabel Bernardo – Nos últimos tempos, há mais de um mês, tem sido habitual
ouvir distinta e frequentemente, fortes ruídos intermitentes de martelos e brocas
pneumáticas nas emissões das Estações públicas, com origem nos Estúdios da sede da
Rádio e Televisão de Portugal, nos Olivais, em Lisboa.
Voz de Alberto Ramos – Os Programas gravados e em directo, da ANTENA 1, da
ANTENA 2, da ANTENA 3, da RDP ÁFRICA e da RDP INTERNACIONAL têm sido
perturbados muitas vezes em que os microfones são abertos, para normais intervenções
dos Apresentadores e convidados, até mesmo durante períodos nos quais se verifica a
maior concentração de audiências.
IB – Os ruídos são originados por trabalhos de construção civil que estão em curso no
Edifício principal da nova Sede da RTP, onde, na ala A do Piso 2, se concentram todos
os Estúdios de Rádio.
AR – Os trabalhos de construção civil implicam normalmente a produção de ruídos
totalmente incompatíveis com o exercício da Radiodifusão.
IB – E sem previsão atempada, nem planeamento articulado, sem determinadas medidas
técnicas preventivas – esses ruídos podem tornar-se fortemente lesivos desta
actividade, ao invadir e constranger as áreas de emissão em que a palavra constitui o
elemento primordial da comunicação em Rádio.
AR – Tanto do ponto de vista dos Ouvintes, como do ponto de vista dos próprios
Profissionais.
IB – Nestas situações constrangedoras os quadros de Direcção de uma Rádio serão
certamente, as mais inconformadas personagens.
AR – Mas, ainda no lado profissional, além dos Chefes, também Operadores técnicos,
Apresentadores, Realizadores e Jornalistas na zona de Emissão, ficam sujeitos a uma
pressão difícil de controlar.
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IB – Os Directores e os Chefes constituem os primeiros responsáveis pela normalidade
sequencial das emissões ou das gravações de Rádio, no plano Técnico e no plano dos
Conteúdos. E, certamente tendo sido escolhidos, também pelo seu elevado grau de
sensibilidade em relação às matérias da profissão, sabem melhor do que ninguém, que
ruídos de fundo são inconciliáveis com a qualidade da comunicação radiofónica.
AR – Quanto aos Profissionais (para quem a quietude, o silêncio e a concentração são o
normal ambiente de trabalho), é com dificuldade que se vêem aleatoriamente sujeitos
às contingências de uma súbita erupção de barulhos, quando o microfone está aberto
para ler uma Notícia, para apresentar um Disco ou para entrevistar um Convidado.
IB – Porém, nestes casos, o principal prejudicado é o Público.
AR – Não bastando já os ruídos que, por vezes, afectam a boa recepção do sinal quando se
viaja de automóvel, ou em determinadas localizações de residência, não é líquido que o
Ouvinte do Serviço Público tenha de suportar o fragor adicional de martelos e brocas
pneumáticas, quando lhe fazem o ponto da Meteorologia, lhe apresentam um serviço
de Notícias, ou lhe levam um Debate de interesse.
IB – Existem Estúdios isolados das estruturas dos edifícios, por matérias como o chumbo,
ou o cimento borrachoso, por exemplo.
Por dentro, os Estúdios são revestidos a cortiça, ou a outros sofisticados materiais
acústicos, isolantes.
Mas nem mesmo esses resistem a uma boa broca ou às marteladas de um pilão, nos
andares de cima ou de baixo…
AR – Sobretudo, quando hoje são utilizados os microfones com amplitude de espectro e
poder de captação, tão sofisticados, dinâmicos e sensíveis como estes, para os quais
estamos aqui a falar.
IB – Hoje nestes Estúdios e com estes Microfones, seria impossível que os estrépitos não
entrassem nas gravações e nos “directos”.
AR – Sensibilizado por protestos de Ouvintes e pela sua própria verificação das graves
anomalias que se sucediam, muito cedo o Provedor do Ouvinte questionou a estrutura
da RDP sobre o que se estava a verificar generalizadamente nas Emissões das Rádios
Públicas.
JNM – Depois de ter enviado uma nota de reflexão interna a seis responsáveis por áreas
quase todas relacionadas com a Rádio, esperei durante 23 dias que se verificassem
alterações para evitar os ruídos durante as Emissões.
Mas as barulheiras não pararam.
Nem as queixas de Ouvintes.
Na 6ª feira de manhã da semana passada (como em muitas outras ocasiões), os
sensíveis microfones deste Estúdio 11 em que gravamos, captavam tão distintamente
as brocas e os martelos, que entendi suspender a gravação e contactar telefonicamente
dois Senhores Administradores da Empresa.
Infelizmente, não consegui falar com nenhum deles.
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Mas, no seguimento da diligência, pude conversar com um dos Senhores Arquitectos
responsáveis pelo acompanhamento das obras que, de imediato, deu ordem de
suspensão aos trabalhos de construção civil.
Pudémos então gravar o Programa e todos os Colegas que na ocasião ocupavam outros
Estúdios, se viram beneficiados com a oportuna intervenção do Senhor Arquitecto.
Sol de pouca dura.
Dada a gravidade da situação reiteradamente verificada ao longo de 23 dias e perante a
ausência de qualquer resposta dos meus primeiros interlocutores, decidi então (ainda
na passada 6ª-feira e já depois do episódio da gravação do meu Programa), escrever ao
Senhor Administrador que habitualmente se relacionava com os Provedores do
Ouvinte e do Telespectador.
A Lei determina que os órgãos, estruturas, serviços e trabalhadores da Rádio e
Televisão de Portugal, S. A., devem colaborar com o Provedor do Ouvinte e eu
considerava prioritário que – pelo menos os Ouvintes – após tanto tempo de descaso,
fossem de imediato poupados, e de vez, ao repetido estorvo a que têm estado sujeitos
sem necessidade nenhuma.
Por isso mesmo, na minha carta, tomei a iniciativa de apresentar determinada solução
minimalista, tecnicamente irrecusavel numa Casa com esta dimensão, que, se
internamente não limitaria o desconforto dos Profissionais com a barulheira (… que
agora mesmo, se está a verificar!…), poderia reduzir a zero a incomodidade causada
aos Ouvintes.
Ora […] desconheço se, a qualquer momento, de dia ou de noite, os Ouvintes das
Estações Públicas voltarão ou não, a ter de ouvir brocas e martelos pneumáticos nas
suas emissões preferidas.
O que quero deixar claro é que estas são decisões pelas quais não podem ser culpados
os Profissionais da Rádio. E que em idênticas circunstâncias, cumpre ao Provedor
promover a credibilidade e a boa imagem de todos os Profissionais do Serviço
Público, missão da qual também não estou disposto a abdicar.
Provavelmente (e manifesto toda a compreensão para esse facto presumido) a
necessidade de se proceder a estes trabalhos de construção civil na nova Sede da RTP
não pôde infelizmente ser detectada antes de aqui serem instalados os Estúdios da
Rádio.
E, certamente por boas razões, verificou-se agora a imperativa urgência da sua
realização.
Essa urgência pode ter impedido que se estabelecesse um planeamente adequado para
evitar, nas emissões, os autênticos concertos de ruído (ou a chamada “música do
concreto”) a que já se forçaram os Ouvintes e que porventura ainda irá produzir-se
durante mais um mês.
Mas já não compreendo que, em nenhum momento, e durante mais de um mês agora
completado, tivesse sequer sido considerada a conveniência de apresentar explicações
adequadas, ou o devido pedido de desculpas formal, aos Ouvintes do Serviço Público
de Rádio.
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Com esta história das obras, a Rádio Pública tem agido como uma Rádio menor:
esquecendo-se de que, além de Profissionais, também tem Ouvintes. Muitos Ouvintes
dedicados.
Por nenhuma razão é, assim, admissível que ruídos exógenos assumam um significado
tão presente e descontrolado nas emissões do Serviço Público.
E a Rádio Pública, em especial, deve permanecer, em todos os minutos das suas
Emissões, como um meio absolutamente referencial no plano dos conteúdos e também
nos que se relacionam com as condições e aspectos técnicos.
Pelo respeito que é devido ao Ouvinte, crê-se importante que todos nesta Casa, sem
excepção, tenham sempre presente que, aqui, tanto valor tem o silêncio, como o som.
E ainda, que esta Casa também é, agora, a Casa da Rádio, onde se deve cultivar e
prestigiar a Rádio, não sendo apenas a sede da Televisão…
Situações como estas que, por displicência reiterada, tem vindo a verificar-se com tanta
frequência, são insuportáveis e não têm desculpa.
Constituem verdadeiros abusos de confiança para com o Ouvinte e não potenciam nem
a boa imagem, nem a credibilidade (nem a tranquilidade de exercício devida) aos
próprios Profissionais que, no derradeiro patamar da emissão, são as “vozes” do
Serviço Público.
São situações excepcionais que, demasiado prolongadas e sem medidas cautelares
aplicadas que se conheçam, revelam incúria de procedimento.
E se desleixos deste teor não constituem, felizmente, regra habitual cá em Casa –
prejudicam gravemente a qualidade e a fiabilidade das Emissões do Serviço Público.
Os Provedores estão situados à margem das hierarquias da Rádio e Televisão de
Portugal.
Embora assumindo a condição de representante do Ouvinte, o Provedor do Ouvinte
age como instância mediadora nos conflitos entre, por um lado, o Ouvinte e por outro,
as estruturas das Estações de Rádio associadas no Serviço Público.
Assim sendo, parece cada vez mais conveniente, que os Provedores tenham ensejo de
conferenciar regularmente com os Orgãos da Empresa.
Deste modo, a todo o tempo poderiam colher e trocar informações úteis para o seu
desempenho, e porventura proveitosas para a sensibilização das estruturas quanto ás
expectativas dos Públicos.
Por agora a expectativa do Ouvinte é que a RDP acabe com a barulheira e não
abandone nunca mais o seu indispensável registo de qualidade técnica superior.
Isto é o Serviço Público de Rádio, a trabalhar para os cidadãos.

IB – Nas próximas duas semanas, o Provedor conta poder analisar diversos assuntos
relacionados com Desporto, que constitui o tema de 6% das 1.242 Mensagens
chegadas até 5ª-feira, 10 de Maio.
AR – Tratando-se de um número relativamente restrito de contactos, não é por isso que as
matérias do Desporto deixam de ferver, na opinião dos Ouvintes.
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IB – Terreno de paixões e de debates, o tratamento que os Jornalistas e Comentadores da
RDP apresentam com espírito de independência e equidistância, é por vezes
questionado.
AR – Nos próximos programas “Em Nome do Ouvinte”, nesta Estação e neste mesmo
horário ouviremos as respostas e os testemunhos dos responsáveis pela Informação de
Desporto e pela Direcção de Informação da RDP -. Jornalistas Paulo Sérgio e João
Barreiros.

Relatório Final de Actividade

267

# 33 - 18.05.2007
QUESTÕES DE OUVINTES SOBRE TEMAS DA
INFORMAÇÃO E JORNALISMO DESPORTIVO
NO SERVIÇO PÚBLICO DE RADIODIFUSÃO – PARTE I:
DEPOIMENTO DO SUB-DIRECTOR PAULO SÉRGIO.
REFLEXÕES DO PROVEDOR

Voz de Isabel Bernardo – A Informação de Desporto na sua diversidade, com os
Noticiários específicos, os Relatos e os espaços de “aquecimento” e “rescaldo” dos
jogos, e com Reportagens e análises de especialidade e debates genéricos,
representava em Novembro de 2006, cerca de 12,2 % da globalidade da Programação
diária da ANTENA 1.
Voz de Alberto Ramos – Os 175 minutos que – de acordo com os dados fornecidos pela
Direcção de Programas - representam aproximadamente a média diária do tempo
ocupado pelo Jornalismo desportivo na ANTENA 1, correspondem a 38,5 % de toda a
Informação prestada pela principal Estação do Serviço Público.
IR – O levantamento a que a Direcção de Programas procedeu (a pedido do Provedor do
Ouvinte) indica ainda que os Relatos de Futebol representariam apenas menos de 4%
do conjunto total da Programação da ANTENA 1, ou seja, em média, 53 minutos das 24
horas do dia.
AR – Os Programas de debate e os especiais sobre Desporto (contemplando os períodos
de Programação anteriores e sucedâneos das transmissões desportivas, assim como
Noticiários desportivos - sínteses e jornais), representam em cada 24 horas, uma
média próxima dos 121 minutos.
IB – Como dizíamos na semana passada, os despachos de Ouvintes acerca dos temas do
Desporto representam um número relativamente restrito de contactos recebidos pelo
Provedor.
AR – Mas não é por isso que as matérias do Desporto deixam de ferver em certas
Mensagens: movendo-se em pleno território de paixões, o espírito de independência e
equidistância assumido no tratamento da Informação Desportiva pelos Jornalistas e
Comentadores da RDP é, por vezes questionado.
IB – Mais adiante ouviremos testemunhos dessa natureza. Mas tal como em quase todas as
áreas de comentário – existem também os Ouvintes indefectíveis.
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AR – A título de exemplo, o Provedor seleccionou as Mensagens de 2 Ouvintes que
exprimem entusiasmo e gratidão pelo Jornalismo Desportivo da ANTENA 1, as quais
entregou ao Sub-Director de Desporto da RDP.
IB – O Ouvinte Tiago Tomás Pinto, de Lisboa, é caloroso:
AR –Venho por este meio agradecer e dar os parabéns à equipa do desporto da RDP Antena1, adoro-vos a todos! (…) Sempre tive o bichinho da rádio e é um grande
sonho meu conhecer como se faz rádio, principalmente a narração dos jogos de
futebol! Espero que continuem assim por muitos anos, que eu vou continuar a
ouvir-vos!
IB – Um outro Ouvinte de Penafiel, com identidade reservada, não é menos entusiástico:
AR – Estou a gostar cada vez mais do vosso trabalho. Gosto muito de ouvir os relatos na
ANTENA 1.
IB – O Jornalista Paulo Sérgio reagiu, naturalmente, com agrado.
DEPOIMENTO DO SUB-DIRECTOR PAULO SÉRGIO: “– É sempre muito positivo termos
feed back do trabalho que desenvolvemos, seja ele positivo, como é o caso, ou
negativo, como acontece variadíssimas vezes. Era óptimo que os ouvintes entrassem,
mais vezes, em contacto connosco, que colocassem as suas dúvidas e os seus reparos.
Desde que o façam de forma correcta, o que nem sempre acontece, terão com certeza
uma resposta da minha parte, enquanto máximo responsável pela informação
desportiva da RDP.
IB – Paulo Sérgio, Sub-Director de Desporto da RDP. Mas, perante um tão elevado
volume de oferta e um tão vasto universo de procura, naturalmente que nem sempre as
opiniões são coincidentes.
AR – Por exemplo, uma das críticas mais frequentes consiste na queixa de Ouvintes
acerca do alegado reducionismo do Jornalismo desportivo da RDP aos temas do
Futebol.
IB – O Ouvinte Nuno Cabeça, de Algueirão, afirmava há tempos:
AR – “Não quero saber dos resultados do triatlo só quando a Vanessa ganha. Quero ter
noticias sempre que há provas, quero saber os resultados do andebol, do golf, do
ping-pong, do xadrez, etc. Quero ouvir noticias de futebol, mas relevantes.”
IB – O correspondente - Jorge Ginja, de Lisboa, escreveu:
AR – “Desporto não é só futebol. De todo! Desporto são também o atletismo, o
basquetebol, o ciclismo, o andebol, o automobilismo, o rugby, a natação e tantas
outras modalidades nas quais damos cartas a nível internacional. Sugiro que mudem
o nome para "Futebol é na ANTENA 1".
IB – Outro Ouvinte de Setúbal, com identidade reservada, reclama pelo Óquei em
Patins:
AR – “Qual a razão de porem de lado a modalidade desportiva internacionalmente mais
representativa de Portugal, que é sem dúvida o Hóquei em Patins?... Queremos
mais Hóquei em Patins !”
IB – Volta à antena o responsável Paulo Sérgio:
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DEPOIMENTO DO SUB-DIRECTOR PAULO SÉRGIO: “– Têm razão os ouvintes quando se
queixam do excesso de protagonismo do futebol na Antena 1.
No entanto, desde há cerca de um ano, que estamos a tentar inverter a situação e, em
quase todas as tardes desportivas de domingo, temos procurado acompanhar, em
directo, outras modalidades como o andebol, basquetebol, voleibol, hóquei em patins e
futsal.
O mesmo se passa na informação diária, de que estas últimas semanas têm sido
exemplo, já que temos marcado presença em todos os jogos decisivos das ligas de
andebol, basquetebol e dos campeonatos nacionais de hóquei em patins e voleibol.
É certo que não é o suficiente mas é um caminho que estamos a trilhar de forma a
cumprimos a nossa missão de serviço público. Apesar desta reconhecida insuficiência,
a Antena 1 é, de longe, a rádio que mais espaço dedica às chamadas modalidades de
alto rendimento, seja em Portugal, seja no estrangeiro.
JNM – Não é muito habitual que os Responsáveis dêem aqui “o braço a torcer”. Mas
perante a insistente reclamação de Ouvintes, quanto ao predomínio do Futebol nos
espaços desportivos das antenas, o Sub-director fá-lo sem rebuço, reconhecendo, com
inteligência, que os esforços que actualmente estão a ser feitos pela estrutura
desportiva da RDP, ainda não são suficientes para abranger um maior número de
modalidades, a que, aliás, as Rádios privadas se eximem completamente a prestar
atenção.
IB – A título de exemplo o Provedor seleccionou Mensagens de Ouvintes em Amadora,
Belmonte, Lisboa, Portalegre, Vila Nova de Gaia, Braga e Perafita, entre muitos
outros que se manifestam preocupados com o desempenho alegadamente considerado
parcial de Jornalistas e Comentadores de assuntos desportivos ao serviço da RDP.
AR – O correspondente José Alberto Pires Gonçalves diz : “- Nós, sportinguistas,
estamos fartos de ser discriminados…”
IB – Um Ouvinte de Portalegre escreve: “- Ouvi o relato do Benfica com os Franceses e
foram feitas críticas duras ao Fernando Santos. Eu até respeitava as mesmas, … se
houvesse coerência. Os mesmos Locutores e o Comentador, quando falam do Porto,
estão sempre em lume brando.”
AR – Outro despacho dirigido ao Provedor chegou de Vila Nova de Gaia : “ - Sei que é
benfiquista assumido. Mas como Provedor deverá actuar com a independência que
os contribuintes têm o direito de exigir aos Ccomentadores desportivos de uma Rádio
que é paga com os nossos IMPOSTOS.
Vem isto a propósito d a atitude que os comentadores, relatadores e outros que
intervém nos programas desportivos da ANTENA 1 reveladora de um facciosismo sem
vergonha com frequente alteração dos factos que os espectadores vêem.
O comentador de arbitragem tem o "descaramento" de afirmar ter visto o piscar de
olho do Raúl Meireles, no lance em que foi indevidamente assinalada falta no jogo
F.C. do Porto – Sporting de Braga. Mas Já não viu o que todos viram no lance do
grego Katsouranis com o Anderson…
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IB – De Perafita, chega mesmo uma pergunta com resposta já presumida; diz o Ouvinte:
“- Não percebo a razão por que a ANTENA 1 teve de enviar um relatador de Lisboa ao
Estádio do Dragão para relatar o jogo. Não confiam nos locutores do Porto? …”
AR – E de Braga, indigna-se Manuel Gomes: “ - Como ouvinte diário da ANTENA 1
sinto-me chocado com o facto de o jornalista de serviço no Benfica - Braga, que faz
o relato, esquecer completamente que o Braga também joga.”
IB – Perante questões desta natureza, responde genericamente o Jornalista Paulo Sérgio –
responsável editorial sobre a matéria na RDP:
DEPOIMENTO DO SUB-DIRECTOR PAULO SÉRGIO: “– O futebol é, especialmente em
Portugal, talvez por sermos latinos, um desporto que mexe com as emoções das
pessoas. Antes de tudo o resto, os adeptos gostam das suas equipas e só depois, a
longa distância, de futebol. È por isso que cada um analisa os comentários e
narrações que os jornalistas e comentadores fazem, em primeiro lugar, à luz dos
interesses das suas equipas. Os adeptos gostavam que os jornalistas concordassem
sempre, sublinho o sempre, com os seus pontos de vista mas isso, nem sempre, é
possível. E quando isso acontece é recorrente que os adeptos entendam que esse
comentário é errado e que o jornalista ou comentador está ao serviço de causas
obscuras, quase sempre ao serviço do clube rival do do adepto.
IB – Paulo Sérgio.
AR – Hoje “Em Nome do Ouvinte” é consagrado a temas invocados pelos Ouvintes
relativamente ao tratamento jornalístico que é realizado pela ANTENA 1 quanto a
Desporto.
IB - E outro assunto recorrente é o da chamada desigualdade de acompanhamento
informativo dos diversos Clubes.
AR – “Destaque exagerado e muitas vezes tendencioso, a três clubes nacionais:
Benfica, Sporting e Porto”, diz o Ouvinte Manuel Dias Antunes, de Lisboa.
IB – “Como não sou adepto do S.C.P., do SLB ou do FCP, gostaria que V. Exª me
indicasse qual a razão de os adeptos dos restantes clubes da 1ª Liga de futebol
profissional são privados de ter o relato dos jogos dos seus clube,s nomeadamente na
Antena 1, sempre que não jogam com os clubes acima citados”, refere um
Correspondente em Coimbra.
AR – “Ora em meu entender, um serviço público, suportado com dinheiro dos adeptos
do Benfica, do Porto e do Sporting, mas também com dinheiro do apoiantes do
Braga, do Beira-mar, do Varzim, do Vizela, etc, não deverá cingir-se às imposições
do mercado, ou do clubismo de alguns, mas ter em atenção todos aqueles que
gostam, como, eu de ouvir Rádio, e que utilizam a Rádio como principal veículo de
informação”, avisa Eurico Torres Vasco, de Linda-a-Velha.
IB – E ainda acerca deste mesmo tema, uma outra Mensagem enviada por outro Ouvinte
de Coimbra parece resumir a questão do alegado desequilíbrio de tratamento
concedido aos Clubes de menor dimensão associativa e aos grandes Clubes:
AR - “Será que por não sermos adeptos dos chamados grandes, não temos o mesmo
direito de, de vez em quando, (…) sermos tratados como portugueses, e não [como]
portugueses de 2ª ?”
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IB – Ouça a resposta de Paulo Sérgio, com contornos interessantes e mais complexos do
que, aparentemente, seria de supor…
DEPOIMENTO DO SUB-DIRECTOR PAULO SÉRGIO: “– A Liga portuguesa de futebol é a
única liga que na Europa chega a ter oito horários diferentes para os oito encontros
de cada uma das jornadas repartidos por quatro ou mesmo cinco dias por semana. Ao
contrário de todas as outras ligas que no máximo dos máximos têm quatro horários
divididos por três dias. Se a isso juntarmos as competições europeias de futebol – Liga
dos Campeões e Taça UEFA – e se a Antena 1 transmitisse todos os jogos,
chegaríamos a ter semanas com as noites totalmente preenchidas por futebol, o que
seria reconhecidamente um exagero, principalmente para uma rádio de serviço
público.
Desta forma, entendeu a Direcção de Informação juntamente com a Direcção de
Programas que faríamos as transmissões dos jogos dos 3 grandes, por notório
interesse editorial – lutam pelo título e têm o maior número de adeptos –
Efectuaríamos a transmissão do jogo do líder do campeonato fosse ele qual fosse,
manteríamos a tarde desportiva de domingo, com uma aposta na segunda liga e nas
modalidades de alto rendimento, bem como faríamos as transmissões da liga dos
campeões e da Taça UEFA, sendo mesmo a única rádio que realiza as transmissões de
todas as equipas presentes nesta última competição.
Pensamos que já é muito aquilo que disponibilizamos aos nossos ouvintes, sendo que
alguns se queixam de, mesmo assim, ser demasiado. Talvez a Internet nos possa abrir,
a curto prazo, outras possibilidades. É o que estamos a estudar. Por isso é melhor
aguardarmos, pois essa plataforma poder-nos-á permitir a transmissão de mais
eventos desportivos e não só de futebol. È também necessário não esquecer que a
Antena 1 já garante as transmissões para a RDP Madeira de todas as partidas que as
equipas da Madeira – Marítimo e Nacional – realizam na liga portuguesa, bem como
as transmissões para a RDP Açores dos jogos que o Santa Clara realiza na liga de
honra, eventos esses que podem ser escutados, de forma autónoma, em todo o mundo
através do nosso sítio na Internet.
JNM – Esta resposta do Sub-director para o Desporto na RDP é de facto muito
interessante e remete para outro dos lados desconhecidos da Rádio.
E creio que vale a pena determo-nos um pouco sobre estes aspectos do outro lado da
telefonia que o Ouvinte liga, quando pretende colher Informação (neste caso
Informação Desportiva) de uma grande Estação de Rádio – com dimensão nacional e
mundial…
Nunca é demais recordar que, sob o ponto de vista logístico, a Radiodifusão é uma
actividade que está hoje à mercê de toda a gente, a qualquer hora e em todo o lugar.
Basta um simples transistor, mesmo sem os pequenos auscultadores, e a gente pode
ouvir, saber, escutar, acompanhar e até, ter companhia disponível.
Esta omnipresença, omnitemporalidade e omnisciência que a Rádio proporciona, dá ao
Ouvinte a falsa sensação de que tudo é fácil e simples de conseguir.
Todavia o testemunho do responsável é revelador de que as decisões de Programação –
no que respeita às opções de serviços desportivos – constituem objecto de reflexão e de
planeamento, e obedecem a critérios previamente estabelecidos, mal ou bem, mas num
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quadro que (na minha opinião) responde aceitavelmente às necessidades essenciais da
maioria (ou… das maiorias) dos Ouvintes que querem saber de Desporto através da
ANTENA 1.
Claro que pontualmente, pode haver decisões menos acertadas, como já aconteceu em
tempos (e disso aqui dei conhecimento), designadamente no quadro da
complementaridade que os Ouvintes-cidadãos esperam do Serviço Público da Rádio e
Televisão de Portugal.
Mas a sensação com que se fica, é que existe aqui uma consciente gestão dos recursos
e dos tempos, sendo certo que – numa Estação generalista como a ANTENA 1 (a mais
escrutinada Estação de Rádio do País), nem todos os espaços de Informação se podem
confinar ao Desporto; que nem todos os Programas de Desporto se podem reduzir ao
Futebol; e que nem todos os Relatos se podem restringir aos jogos do Benfica, ou aos
do Sporting e do Porto…
Por outro lado, (à minha custa, apesar de já os ter solicitado em diversas ocasiões),
tenho consigo aperceber-me internamente de esparsos sinais – por enquanto demasiado
cifrados e nada específicos, nem concretos – de que Especialistas da Casa andam a
estudar as múltiplas possibilidades que as novas Tecnologias de Informação poderão
oferecer ao Ouvinte: o próprio Paulo Sérgio já se refere sumariamente à Internet.
E as novas plataformas digitais poderão complementar e redimensionar
substancialmente as actuais disponibilidades do Serviço Público.
Por isso me parece lícito esperar hoje – com alguma boa fé - que, no domínio do
Desporto, a Rádio dos Cidadãos, além de servir melhor as maiorias, há-de
forçosamente procurar atender cada vez mais, às expectativas das minorias.
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# 34 - 25.05.2007
QUESTÕES DE OUVINTES SOBRE TEMAS DA
INFORMAÇÃO E JORNALISMO DESPORTIVO
NO SERVIÇO PÚBLICO DE RADIODIFUSÃO – PARTE II:
DEPOIMENTOS DO DIRECTOR DE INFORMAÇÃO JOÃO BARREIROS
E DO SUB-DIRECTOR PAULO SÉRGIO. COMENTÁRIOS DO
INVESTIGADOR E JORNALISTA JOÃO ALFERES GONÇALVES.
REFLEXÕES DO PROVEDOR : NOTÍCIAS REPETIDAS ATÉ À EXAUSTÃO DE
OUVINTES…

Voz de Isabel Bernardo – Tal como aconteceu no Programa da semana passada, hoje
continuamos a apresentar assuntos relacionados com o tratamento informativo do
DESPORTO no Serviço Público de Radiodifusão.
Voz de Alberto Ramos – Ouvintes, algumas vezes levados pelo calor da paixão com que
costumam defender os seus Clubes, protestam acerca de situações específicas, da
mesma forma que reclamam, generalizando as suas críticas de modo mais abrangente.
IR – Uns, alegam da parcialidade no desempenho de Profissionais; outros, consideram
que existe desigualdade no acompanhamento da RDP DESPORTO sobre a
actividade dos clubes; outros ainda, referem-se criticamente ao único Especialista em
Arbitragem ao serviço da ANTENA 3.
AR – E sem esquecer que existem também Ouvintes verdadeiramente indefectíveis do
dispositivo jornalístico que a RDP dedica ao Desporto, outros contestam abertamente
alguns modelos de trabalho e exemplos em prática, enquanto que um maior número
resiste ao alegadamente excessivo tempo de antena que é consagrado ao Futebol na
principal Rádío do Serviço Público.
JNM – Mesmo sendo algumas delas benzidas pela santa água da paixão clubista - e
nalguns casos configurando reacções de primeiro impulso dos correspondentes que me
escrevem – de um modo geral, estas Mensagens remetem para questões mais profundas
e muito interessantes, que nos dão ensejo a reflexões oportunas.
Pela minha parte, salvo um ou outro ponto de discordância a que já me referi, de um
modo geral, tenho sido levado a considerar relativamente pacíficas as estratégias
adoptadas pela RDP no domínio do Desporto.
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Mas entendi que não deveria restringir a análise à mera exposição das críticas dos
Ouvintes, e – em resposta - às teses dos dois mais directos responsáveis internos - o
Sub-director de Informação Desportiva, Paulo Sérgio (que já na semana passada se
pronunciara sobre algumas reclamações-tipo) e o Director de Informação da RDP,
João Barreiros, que hoje apresentará as suas reflexões mais aprofundadas.
Ora como se trata aqui de matérias relativamente às quais, sinto as minhas próprias
limitações pessoais, desta vez considerei útil ouvir também um Especialista muito
prestigiado no universo da Rádio.
Convidei João Alferes Gonçalves, 63 anos.
João Alferes Gonçalves, Jornalista free-lance com acção permanente no Clube de
Jornalistas, sendo um dos poucos investigadores portugueses dedicados ao campo da
Rádio, tem ainda mantido uma relevante actividade como docente e é considerado
personalidade de referência no nosso País, em matérias como Linguagem, Produção,
Programação e Jornalismo radiofónicos e multiplataforma.
IB – Retomando, pois, as mensagens de Ouvintes, chegamos ao conjunto das que se
referem ao exercício do único Comentador de Arbitragem que é convocado para os
Relatos da RDP-Desporto.
JNM – O espírito das Mensagens é frequentemente contraditório. Ouça primeiro a opinião
de um Ouvinte de Matosinhos , que pede reserva de identidade:
AR – “Lamento que o vosso comentador da arbitragem do futebol não tenha uma
opinião isenta. De facto, os seus juízos de valor dão a entender que está a ganhar
dinheiro com o futebol, mas tem de dizer aquilo que os benfiquistas gostam de ouvir.
Enfim, é o costume da generalidade da comunicação social portuguesa, que só serve
o Benfica.”
JNM – E agora ouça a opinião do Senhor Abdul Dada, de Lagos.
AR – “ Caso não queira[m] que 6 milhões de benfiquistas deixem de ouvir relatos pela
ANTENA 1, (…) dispense[m] dos vossos serviços o Comentador de árbitros Sr. Jorge
Coroado.”
IB – Mensagens desta natureza suscitaram os seguintes comentários de Paulo Sérgio.
DEPOIMENTO DO SUB-DIRECTOR PAULO SÉRGIO: “– A arbitragem é, como se sabe, um
dos sectores mais sensíveis do futebol português. A Antena 1 é a única rádio nacional
que, nesta altura, mantém um comentador de arbitragem. Aquilo que se pede a Jorge
Coroado é, que com a ajuda das imagens televisivas, efectue um comentário técnico.
Ou seja que actue como um perito. As críticas são por isso normais e naturais numa
actividade que não é uma ciência exacta e em que cada um dos adeptos analisa os
lances consoante a sua cor clubistíca. Seguramente que todos que gostamos de futebol
já passamos pela experiência de estarmos a ver um jogo de futebol com os amigos e de
não haver um consenso sobre um determinado lance do jogo. Continuamos a pensar
que por se tratar de um perito credível, conceituado e descomprometido. O
comentador Jorge Coroado é uma mais valia para os ouvintes das Antena 1.
IB – Paulo Sérgio, Sub-Director de Desporto da RDP.
AR – Acerca da escolha de Comentadores independentes da estrutura da Estação,
pronuncia-se também o Director de Informação da RDP, João Barreiros.
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DEPOIMENTO DO SUB-DIRECTOR PAULO SÉRGIO: “– Procuramos escolher para o
comentário especializado personalidades de referência na sua área, que saibam o que
estão a dizer e que comuniquem bem as suas ideias, em suma, que acrescentem valor à
transmissão. No futebol, a RDP dispõe hoje de quatro comentadores principais: Jorge
Coroado, na arbitragem, Joaquim Rita, Álvaro Braga Júnior e José Nunes na
apreciação genérica das partidas. Entendemos que não é um bom princípio trocar
regularmente de comentadores: na rádio, as afinidades com os ouvintes vão sendo
construídas dia após dia, semana após semana, e só razões ponderosas devem levarnos a mudar os comentadores principais de uma época para a outra.
No entanto, pensamos que devemos escutar outras vozes, decidindo caso a caso quais
são essas vozes, de forma a tornar mais plural a análise dos acontecimentos. Isso, de
resto, tem acontecido nas emissões especiais e nas tardes desportivas.
Os comentários são opiniões assinadas, valem na medida do conhecimento e do
prestígio de quem as assina. Como nos jornais, os comentários são uma avaliação do
que está a ser feito em campo pelos diferentes intervenientes. Tenho para mim que os
colaboradores da RDP são pessoas muito sérias, incapazes de colocar as suas paixões
clubísticas acima do trabalho que realizam para o serviço público. Como ouvinte,
sinto-me enriquecido pelas suas análises, pelo seu saber. Compreendo que alguns
tomem a peito uma crítica mais dura feita pelos nossos comentadores: mas também a
alternativa seria muito pior: seguramente não queremos quem procure desculpas para
as más opções dos treinadores e dos árbitros, quem não diga porque pertuba os
ouvintes do clube criticado e sobretudo, não queremos quem não possa dizer
livremente o que pensa.
JNM – Ora sobre o mesmo assunto parece-me interessante colher a perspectiva do
investigador João Alferes Gonçalves.
DEPOIMENTO DE JOÃO ALFERES GONÇALVES: “- Um Serviço Público de Rádio não
deveria prescindir do dever – mais do que um direito – do dever de ter opinião e de
ter os seus Comentadores próprios.
Mas deixando isso, se recorre a Comentadores exteriores, então um Serviço Público
deverá reflectir a diversidade, em todos os domínios – cultural, ideológica, de
especialidade – em todos os Comentadores que sejam convidados a pronunciar-se
aos microfones do Serviço Público.
Por outro lado, parece-me que é salutar que haja a preocupação por parte do Serviço
Público de procurar ter na antena Comentadores que tenham opiniões
contraditórias.
Porque é essa contradição que vai depois proporcionar ao Ouvinte elementos de
análise que lhe permitirão depois formular melhor a sua opinião.
IB – Jornalista João Alferes Gonçalves.
JNM – As matérias relacionadas com o Desporto não são consensuais. Constituem em si
mesmo, terreno difícil para os Jornalistas, visto que – repito o chavão – se desenham
“em domínios de paixão”; e sobretudo para quem não gosta, ou não acompanha
assuntos desportivos, representa matéria dispensável, que ocupa tempo considerado
demasiado e desperdiçado por estes Ouvintes.
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Por isso pedi ao Director de Informação João Barreiros – responsável mais
distanciado, digamos assim, do processo informativo específico, o seu comentário
genérico ao dispositivo a que superintende.
DEPOIMENTO DO DIRECTOR DE INFORMAÇÃO JOÃO BARREIROS: “– Em primeiro
lugar, gostaria de dizer que a informação desportiva prestada pela RDP está longe de
se esgotar na Antena 1 – pelo contrário – fornecemos conteúdos diferenciados para a
RDP-Internacional, para a RDP-Madeira, para a RDP-Açores e, numa área que não
está sob a tutela da Direcção de Informação, a RDP-África, existe também informação
desportiva diferenciada relativamente à Antena 1. Mas, de facto, a maior parte da
produção deste núcleo está presente no primeiro canal da RDP, um canal onde
coexiste com a informação nacional e internacional, a cultura, o entretenimento e a
música.
É preciso dizer que esta divisão está, na maior parte da Europa, ultrapassada, porque
o Serviço Público já dispõe de um canal apenas de informação. Hoje vivemos a
particularidade de existirem em Portugal dois canais ditos informativos privados (TSF
e Rádio Clube) e de não existir nenhum canal público de rádio destinado apenas à
informação. Coexistimos, portanto, o melhor que sabemos, com outro tipo de ofertas,
na Antena 1.
A meu pedido, foi feito um levantamento exaustivo dos cenários existentes em
Espanha, Inglaterra, Bélgica, Holanda e Itália. Concluímos que, de uma forma ou de
outra, o tempo ocupado pela informação desportiva é mais o menos o mesmo que
ocupamos na Antena 1. Mas com uma diferença substancial: não se encontra, em
nenhum destes países, uma organização da jornada futebolística semelhante à
portuguesa. E esta organização – jogos à sexta, ao sábado, ao domingo e, por vezes, à
segunda – esta dispersão complica fortemente a organização da grelha.
A ocupação de antena com o desporto varia, evidentemente, de semana para semana.
Sem pôr em causa os 175 minutos diários aqui referidos a semana passada pelo
Provedor do Ouvinte, citando informações da Direcção de Programas, e baseados,
seguramente, numa semana muito intensa – vale a pena detalhar que os noticiários
desportivos da antena 1 somam, diariamente, cerca de 80 minutos, somando-se a estes
os relatos que decidimos fazer e a tarde desportiva de domingo que dura três a quatro
horas.
IB – O Jornalista João Barreiros é o Director de Informação da RDP.
AR – O Provedor do Ouvinte pediu também ao Director de Informação que se
pronunciasse mais especificamente sobre a forte predominância dos temas do Futebol
no contexto do Jornalismo Desportivo da ANTENA 1.
DEPOIMENTO DO DIRECTOR DE INFORMAÇÃO JOÃO BARREIROS: “– O interesse da
população portuguesa pelo futebol é indesmentível. Poderemos entender – e
entendemos – que cabe ao SP defender as outras modalidades mas é imprudente
esquecermos a prevalência esmagadora do futebol. Aqui estão alguns sinais: nas
audiências televisivas de Janeiro a Abril, de todos os canais vistos em Portugal, os 14
(catorze) programas mais vistos foram jogos de futebol; número de praticantes
federados em 2006 (números oficiais) – futebol: 133 mil (mais do que a soma das 12
modalidades seguintes, entre as quais estão o andebol, o voleibol, o basquetebol, o
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atletismo, o hóquei em patins e o judo); e os números da publicidade ou do
investimento dos clubes na modalidade são o reflexo desta realidade.
O que faz a Antena 1? O canal acompanha todos os jogos da primeira e da segunda
ligas, fazendo o relato do Porto, Sporting e Benfica ou do líder do campeonato – se se
tratar de outro clube (isso aconteceu, por exemplo, em 2006, com o Nacional da
Madeira e com o Braga), mesmo se as suas partidas ocorrem fora da tarde desportiva.
Relata ainda os jogos de selecção, as taças europeias e o principal da Taça de
Portugal. Mas procura fazer o máximo no menor tempo possível – e tendo em conta
outros interesses dos ouvintes - muitos preferem a música, outro tipo de informação,
entretenimento. Não podemos viver sob a ditadura do futebol.
Dito isto, é entendimento da Direcção de Informação que é necessário tornar a sua
informação desportiva mais aberta a outras modalidades. Por isso, desde há vários
meses que está a ser aplicado um plano de acompanhamento do andebol, do
basquetebol, do voleibol, do hóquei em patins e do futsal. É sobretudo na tarde
desportiva que isso se reflete, mas não só. Temos pedido aos editores da Antena 1 que
reservem, obrigatoriamente, nos seus noticiários, um espaço razoável para as outras
modalidades. O que é um espaço razoável: acho que pelo menos um quinto do tempo
disponível, pelo menos – talvez seja pouco para um canal de SP mas é mais do que
estávamos a praticar até há algum tempo atrás.
Penso que os ouvintes sentem este esforço: para além das provas nacionais, a Antena
1 tem estado – como única rádio portuguesa – nos campeonatos internacionais de
judo, no hóquei em patins, no atletismo, no andebol e no voleibol. Mas é preciso dizer
que os nossos recursos não são inesgotáveis – não podemos estar em todo o lado, por
isso temos de fazer escolhas. A RDP está neste momento a discutir com algumas
federações uma forma mais completa de acompanhar as suas actividades, e julgo que
– na próxima época, isso se irá, ainda mais, reflectir em antena.
AR – Depois de ouvir João Barreiros o Provedor pediu a opinião ao estudioso João
Alferes Gonçalves.
DEPOIMENTO DE JOÃO ALFERES GONÇALVES: “- Há um erro comum, um erro que se
estabelece, às vezes não se sabe como, ideias que de tão repetidas parecem certas, e
não estão: o erro comum de considerar que o facto de um desporto ser o mais
popular tem um efeito de exclusividade sobre a cobertura e sobre o espaço que ocupa
nas programações da Rádio ou da Televisão.
Esquecendo as pessoas que o facto de um desporto ser o mais praticado, mesmo que
seja por esmagadora maioria, não significa que os ouvintes e a audiência reflictam
essa esmagadora maioria.
Porque quando falamos do desporto mais popular e mais praticado, podemos falar
em número de praticantes, por exemplo, mas os Ouvintes que gostam de Futebol,
gostam também de Ciclismo, de Óquei, de Andebol… Enfim, não há normalmente
pessoas que gostem apenas de uma modalidade… Serão uma minoria pouco
relevante.
Por isso, traduzir a popularidade maioritária de uma modalidade num quase
monopólio da cobertura é um erro, porque as pessoas, que gostam de Futebol,
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também gostam de outras modalidades e naturalmente querem ouvir informações
sobre essas modalidades.
IB – Era a perspectiva de um Especialista em Rádio: João Alferes Gonçalves
AR – Outra das questões recursivamente referidas nas Mensagens de Ouvintes ao
Provedor – sobre a qual o Executivo Paulo Sérgio também já se pronunciou na semana
passada - prende-se com a alegada desigualdade no nível de acompanhamento
jornalístico dos diversos clubes e das diferentes regiões.
IB – A resposta trazida pelo Director João Barreiros, naturalmente não difere da
perspectiva de Paulo Sérgio.
DEPOIMENTO DO DIRECTOR DE INFORMAÇÃO JOÃO BARREIROS: “– A Antena 1
acompanha todos os jogos da Primeira e da Segunda Ligas de Futebol, com
informações ou com relato. O relato existe na tarde desportiva de domingo e,
isoladamente, com o Porto, Sporting e Benfica ou com o líder do campeonato, se for
outro clube. Não podendo, por razões de espaço, fazer todos os relatos, é preciso fazer
uma escolha: e esta é a nossa escolha, assumida: acompanhamos os clubes com maior
número de títulos (de muito, muito longe), e com maior projecção nacional e
internacional. Mas procuramos abrir o leque de oferta aos ouvintes: este fim de
semana estivemos no Fátima-Real Massamá e no Freamunde-União da Madeira, onde
se decidiu o acesso à segunda liga. Na RDP-Internacional são frequentes as
entrevistas e as peças sobre os clubes de menor dimensão, inclusive alguns da III
divisão.
O Serviço Público deve servir as minorias – temos consciência disso. Mas não
podemos deixar de servir os públicos maioritários para cumprir essa obrigação. Como
em tudo, procuramos aqui um ponto de equilíbrio, o que – tendo em conta a emoção
que o futebol gera – nem sempre é fácil de atingir.
A Direcção de Informação está neste momento a estudar a possibilidade de alargar a
sua oferta através de outras plataformas, nomeadamente a Internet – esperamos
introduzir na próxima época algumas novidades neste domínio, embora condicionados
pela dimensão do grupo de trabalho de que dispomos. Veremos o que é possível fazer.
IB – O Jornalista João Barreiros é o responsável máximo pela Informação da Rádio
Pública.
AR – Ouçamos agora o ponto de vista de um Jornalista independente e Investigador.
DEPOIMENTO DE JOÃO ALFERES GONÇALVES: “- A mim parece-me, em primeira
análise, que essa atitude – que aliás se reflecte noutras áreas da Informação, não
apenas no Desporto, reflecte-se por exemplo na área partidária ou na área cultural –
que começa por ser um mau entendimento do que é a função de um órgão de
Comunicação.
Porque não deve ser o órgão de Comunicação a delimitar as áreas que interessam,
ou não, ao destinatário das mensagens – no caso da Rádio, aos Ouvintes. Porque o
Ouvinte tem o direito a receber toda a informação sobre todas as coisas.
É esse o direito que prevalece, o direito de acesso à Informação. E portanto o meio
de Comunicação deve fornecer informação sobre todos os domínios, sobre todas as
disciplinas da mesma área.

Relatório Final de Actividade

279

Logo, parece-me errado que seja o órgão de Informação a restringir a uma, duas,
três ou quatro entidades, seja ela em que domínio for, a informação dessa área.
IB – João Alferes Gonçalves.
JNM – A perspectiva distanciada de um Especialista externo, permite uma visão um
pouco diferente das coisas e pode ajudar-nos a ver melhor, num campo em que não
podemos limitar-nos a um ponto de vista unívoco e indiscutido, apenas porque nos
parece ser o melhor.
O país do Futebol – a grande maioria dos adeptos dos Clubes, que gosta de ir aos
Estádios - não parece ser simpatizante do clima de desconfiança e intriga que rodeia o
Futebol português… E é perfeitamente compreeensível que esse sentimento de
desconforto se acentue, por maioria de razão, na esfera dos não-adeptos, que também
são cidadãos e Ouvintes, como os restantes.
Por outro lado, de um modo geral – e não exclusivamente na Rádio Pública - são
porventura demasiado recorrentes os temas da Informação Desportiva.
Mas também na Rádio Pública – sabe-se lá muitas vezes, determinadas por que razões
- repetidas até à exaustão, são certas notícias; sempre em foco os mesmíssimos
personagens, sejam eles principais ou completamente figurantes de terceiro plano…
Jornalistas e Chefes, nos sucessivos serviços de Informação, também não ficam
portanto, imunes aos modelos repetitivos e insistentes, duas e mais vezes transmitidos
em repetição, de Noticiário para Noticiário, com os mesmos textos e os mesmos
“sons”, ipsis verbis, de hora a hora, sem qualquer alteração no texto, sem qualquer
nova edição no “som”…
Isto também se passa no Serviço Público de Rádio.
E neste dispositivo redutor e primário (talvez preguiçoso, que até parece servir para
“encher chouriço”, como dizemos na gíria), tudo ajuda a que, o que é apenas a rotina
dos dias do Futebol, pareça quase sempre uma ainda mais pobre e interminável novela
enrolada, na qual se deixam, vezes demais envolver, os próprios e esforçados
Jornalistas do Serviço Público de Radiodifusão… O que muitas vezes é de menos,
parece muitas vezes ser demais.
Conviria pois que todos tivéssemos consciência disto, que até do ponto de vista
narrativo, ou sob a perspectiva estética, em boa verdade é cada vez menos suportável
pelo Ouvinte.
Até para aqueles que gostam de saber como andam as coisas nos domínios da bola…
IB – Na próxima edição o Provedor do Ouvinte conversa com o Jornalista Eduardo
Oliveira e Silva, quadro superior da Rádio e Televisão de Portugal, que dirige o
Centro de Formação de Rádio e Televisão.
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# 35 - 1.06.2007
DESVENDAR O SERVIÇO PÚBLICO:
O CENTRO DE FORMAÇÃO DA RTP
- O PROVEDOR RECEBE O DIRECTOR EDUARDO OLIVEIRA E SILVA

Voz de Isabel Bernardo – No Programa de hoje o Provedor entende divulgar uma
actividade crucial mantida no seio do Serviço Público de Radiodifusão.
Voz de Alberto Ramos – Trata-se do Centro de Formação de Rádio e Televisão da
Rádio e Televisão de Portugal, S.A.
IB – O impacto das transformações tecnológicas e organizacionais sobre a Rádio,
determinou, no fim do Século passado, que as grandes Estações de Serviço Público
generalizadamente voltassem a reactivar estruturas internas para assegurar a Formação
contínua dos seus Profissionais.
AR – O mesmo sucedeu no seio da Rádio e Televisão de Portugal e acerca do que é hoje
o seu Centro de Formação – nos aspectos em que mais directamente ele se coaduna
com a actividade da Rádio - o Provedor do Ouvinte considerou oportuno ouvir o
testemunho do Jornalista Eduardo Oliveira e Silva, Director do Centro.
IB – Eduardo Oliveira e Silva tem 52 anos. Anteriormente foi Editor na Rádio
Renascença, tendo ingressado em 1980 na RDP, onde exerceu diversos cargos de
responsabilidade, até ter sido designado Director de Informação do Serviço Público.
Foi também Director de Informação e Presidente do Conselho de Administração da
Agência Lusa, o que o conduziu às funções de Secretário-geral das Agências de
Informação dos Países do Mediterrâneo e de Administrador na EPA – Empresa
Fotográfica Europeia, com sede em Frankfurt. Por três mandatos Oliveira e Silva foi
designado pela Assembleia da República como Membro do Conselho de Opinião da
Radiodifusão Portuguesa.
1º EXCERTO ENCONTRO DO PROVEDOR COM O DIR. EDUARDO OLIVEIRA E SILVA
JNM: - O Centro de Formação é uma escola com tradição, digamos que é um lugar onde
têm passado e se têm formado nas suas profissões, muitos profissionais de televisão
mas também de Rádio. Eu diria que é uma escola profissional de referência em
Portugal…
OS: - É, é de facto assim! Nós somos herdeiros de uma tradição antiga, de uma tradição
que deu e produziu muitos e grandes profissionais. Evidentemente que hoje as coisas
não são como eram na altura, digamos, não temos uma a locação de pessoal no
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Centro tão grande e, portanto, recorremos muito ao convite a formadores, tanto na
área da rádio como na área da televisão. Basicamente, nós trabalhamos, nós Centro
de Formação, com a área dos conteúdos e também com as áreas técnicas, porque hoje
as áreas técnicas são essenciais para podermos produzir com qualidade e há que dar
muita formação nessas áreas, tanto na rádio como na televisão. Mas desde 2004,
desde Maio de 2004, nós fizemos um conjunto de acções de fundo, falando da rádio,
que foram desde logo iniciadas pelo José Mário Costa que é o responsável da área da
Rádio e que incidiram sobre a redacção, tiveram um carácter generalista e foi uma
oportunidade para refrescar conhecimentos, porque durante um tempo não tinha
havido nenhuma acção de formação, digamos, porta-aviões, e nós fizemos um
conjunto de acções; passaram, só em 2004, duzentas e vinte pessoas pelo Centro de
Formação, só falando da rádio…»
JNM: - Em acções de que duração?
OS: - Quinze dias; foram acções de quinze dias, basicamente para jornalistas, em que se
dava formação e se reviam os conhecimentos na área da pesquisa jornalística, na área
das técnicas vocais, no português, nós tentamos cuidar de utilizar bem o idioma, temos
professores próprios…
JNM: - Digamos que essa é uma área estratégica que merece muita atenção da parte dos
ouvintes do Serviço Público de Radiodifusão e portanto isso reflecte-se na preparação
com que o centro de Formação procura apetrechar os seus formandos…
OS: - De resto, é bom que se diga que algumas das coisas que depois se transformaram
em programas na televisão e na rádio, nasceram, digamos, no Centro de Formação,
cuja missão é também cuidar dos aspectos relacionados com o idioma, sim.
JNM: - Aliás, alguns dos profissionais que trabalham no Centro de Formação, ou que são
seus convidados ou especialistas, produzem os programas àcerca de língua portuguesa,
quer na Rádio, …
OS: - É o caso do Zé Mário Costa, nomeadamente…
JNM: - … quer na televisão.
OS: - Exactamente! Além de um excelente formador, é um linguista particularmente
atento e crítico!»
IB – O Director do Centro de Formação da RTP no estúdio, com o Provedor do Ouvinte.
AR – No excerto seguinte o Provedor e o Director abordam temas como o da oportunidade
para o exercício de reflexão característico de um Centro de Formação e o do
Jornalismo, como área de incidência fundamental no planeamento das actividades do
Centro.
2º EXCERTO ENCONTRO DO PROVEDOR COM O DIR. EDUARDO OLIVEIRA E SILVA
OS: -Temos tido acções concretas, dirigidas seja à economia, seja, por exemplo, ao
desporto – está agora a decorrer uma acção especifica, em que há um refrescamento
dos conhecimentos e há também a necessidade de se procurar que o jornalismo seja
dinâmico, seja pró – activo e que as pessoas consigam utilizar todos os instrumentos
que hoje estão á sua disposição. Lembro-me, por exemplo, da Internet que é uma
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capacidade enorme de gerar informação, mas não é fácil as pessoas chegarem ali à
Internet e saberem pesquisar nela; é preciso saberem o que querem e como procurar.
Nesse aspecto, procuramos formar as pessoas para que tenham conhecimentos de
pesquisa, sejam assertivas, digamos, na sua procura. O que está em causa, é a gente
procurar desenvolver valências que as pessoas já têm e aprofundá-las, porque este
Centro é um Centro que numa primeira linha se dirige aos profissionais da casa,
internos, é um Centro que procura o núcleo duro da actividade da rádio e da televisão
– o chamado core business – e, portanto, nós procuramos com isso ampliar os
conhecimentos e dar-lhes perspectivas novas, discutir os assuntos e que, enfim, as
pessoas se sintam com vontade de progredir, de aprender novamente e até de refrescar
e trocar impressões, porque nós paramos pouco para pensar e o Centro de
Formação…
JNM: - Às vezes não há tempo para parar para pensar!
OS: - Às vezes as pessoas estão alocadas ali, ao Centro de Formação, durante quatro,
cinco, seis dias…
JNM: - E são obrigadas a reflectir…
OS: - É evidente que é bom! É evidente que é bom!»
IB – Jornalista Eduardo Oliveira e Silva.
AR – A preparação dos Jornalistas para o exercício em zonas de conflito, com a
reprodução aproximada das condições de trabalho nessas situações é, por exemplo,
uma das tarefas de que já se ocupou o Centro de Formação da RTP.
3º EXCERTO ENCONTRO DO PROVEDOR COM O DIR. EDUARDO OLIVEIRA E SILVA
JNM: - Achei muito curioso, também, ainda relacionado com a actividade que o Centro
presta ao universo do jornalismo e da informação, que o Centro de Formação da Rádio
e Televisão de Portugal, prepara jornalistas para enfrentarem situações de conflito.
Como é que isso se faz?
OS: - Sim, sim! Foi uma acção que nós fizemos, que associou jornalistas da rádio e da
televisão e que foi feita com o apoio inexcedível do exército, e concretamente da
Escola Prática de Infantaria, em Mafra, onde nós simulámos todo o tipo de situações
conflituais nas quais os jornalistas possam estar envolvidos, sejam urbanas sejam
cenários de guerra.
JNM: - E participaram nessas acção as vedetas da casa, quer da Rádio quer da televisão?
OS: - Participaram os jornalistas seniores da casa e com grande agrado! E devo dizer
que não foi fácil: tiveram mesmo cenários complicados! Inclusive, simularam-se
situações de tensão que levaram que até tivesse havido discussões entre eles, situações
de rapto, situações de tensão; e com uma coisa muito curiosa: é que não se tratava
apenas de estar ali e viver uma guerra, mas também de ter de fazer e mandar serviço –
e as pessoas interagiam com gente que estava…, que eram formadores e que exigiam
uma peça para as 12, uma peça para as 19, …
JNM: - Ah! Ah!
OS: - … enfim as coisas todas que acontecem no quotidiano dos jornalistas!»
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IB – No encontro do Provedor com o Director do Centro de Formação da RTP, além do
trabalho relacionado com a produção de Informação, referiu-se a preparação e o
aggiornamento dos Profissionais que trabalham noutras áreas da RDP.
4º EXCERTO ENCONTRO DO PROVEDOR COM O DIR. EDUARDO OLIVEIRA E SILVA
JNM – Há aqui outra referência que vejo no papel que pude ler, que é uma acção
relacionada com a cartografia dedicada aos engenheiros da Radiodifusão
Portuguesa…?
OS: - Tudo isto não funciona, como disse, sem meios técnicos extremamente
desenvolvidos, e meios técnicos que é preciso dominar. E, portanto, as áreas técnicas
fizeram-nos sentir a necessidade de terem uma acção ampla que permitisse um
refrescamento da cartografia, digamos. O que é isso, no fundo? É a capacidade de
perceber a orografia dos terrenos e de saber se meto aqui um emissor, se tenho as
cartas certas para ler o local onde ele fica e como é que a emissão hertziana se
propaga, digamos. Eu também não sou especialista da matéria, mas enfim, julgo…
JNM: - E esses cursos de formação específica são solicitados pelas diversas direcções da
empresa, às quais responde o Centro de Formação ou é uma atitude multímoda?
OS: - Não, não, é uma atitude diálogo. A procura do plano de actividades é uma procura
de interacção entre as diversas direcções.
JNM: - No caso da Rádio, quem são os teus melhores clientes: os jornalistas ou os
programadores e produtores?
OS: - Nesta fase, claramente a área do jornalismo. Embora nós tenhamos acções
previstas com a área dos programas e vamos iniciar um conjunto de acções que,
nomeadamente, vão ter a ver com a apresentação e também com a produção. São
áreas que…
JNM: -… que estão notoriamente carentes!
OS: - Sim, são necessidades que se sentem e o Director fez-nos sentir isso e nós estamos a
preparar, juntamente com ele, acções neste campo.»
JNM: - Ainda bem que sim. Congratulo-me muito com isso.»
IB – O Centro de Formação tem novas instalações na Sede da RTP e o seu Director
afirma que isso traz vantagens logísticas e operacionais, mas também no plano dos
conteúdos dos cursos.
5º EXCERTO ENCONTRO DO PROVEDOR COM O DIR. EDUARDO OLIVEIRA E SILVA
JNM: - O Centro de Formação da Rádio e Televisão de Portugal acaba de mudar de casa,
sai do velho Lumiar e integra agora, muito recentemente as novas instalações …?
OS: - Aqui na Marechal Gomes da Costa…
JNM: - … nos Olivais.
OS: - Globalmente estamos bem instalados. Se calhar precisávamos de mais um
espaçozinho, mas enfim não é o momento aqui de fazer reivindicações nem
choradinhos. Mas de qualquer forma estamos mais próximos do quotidiano da
empresa e isso permite-nos, por exemplo, ainda agora fizemos, um conjunto de
pequenas conferências em que convidamos personalidades que vêm para aqui falar
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absolutamente off the record e que vêm manifestar os seus pontos de vista. Tivemos
uma primeira conferência com a Dra. Maria José Morgado, foram jornalistas da
rádio e da televisão; tivemos uma outra sobre o fogo, o fogo como questão simbólica,
mas também o fogo ligado aos média, aos incêndios, em que veio o Prof. José Luís
Garcia. E portanto, iniciámos esse ciclo e vamos tentar ao longo do ano promover
sistematicamente acções desse género, para que possa também haver uma reflexão em
profundidade sobre algumas coisas.»
IB – Eduardo Oliveira e Silva.
AR– Profissional experiente e especialista atento, o Jornalista Director do Centro de
Formação da RTP pronuncia-se sobre o futuro da Rádio, considerando naturalmente
que as novas plataformas não são mais do que novos suportes, novos modelos de
aproximação que não dispensam a intervenção criativa e consistente dos Profissionais
com os Públicos.

6º EXCERTO ENCONTRO DO PROVEDOR COM O DIR. EDUARDO OLIVEIRA E SILVA
JNM: - As novas plataformas são, certamente, um campo de acção próximo e dedicado do
Centro de Formação perante a estrutura da empresa; tudo está em mudança e há
porventura novas reflexões que são necessárias e novos inputs que são necessários para
a bagagem de um Jornalista, de um Programador, de um Produtor de Rádio…
OS: - Mas são isso mesmo, novas plataformas! Eu não acredito, pessoalmente, que o
mundo dos comunicadores acabe por via das novas plataformas. Eu acho que tanto a
rádio como a televisão é uma questão de comunicação, de verbo, de capacidade de
atrair as pessoas, de nos ouvirem. Esse fascínio não pode ser perdido. E portanto, eu
continuo a achar que as novas plataformas são realmente instrumentos fabulosos de
aproximação, mas não podemos perder aquilo que é essencial que é a criatividade e a
capacidade de comunicar. Dito isto, evidentemente é totalmente diferente nós
podermos fazer programas próprios, específicos, para públicos muito específicos, se
nós tivermos essa possibilidade e também de as pessoas estarem nos Estados Unidos
ou na China, ligarem-se à net e ouvirem-nos! E isso é fabuloso como possibilidade!»

JNM – Na sua actividade quotidiana, um Radialista do Serviço Público
é
permanentemente colocado perante a urgência de decisões pontuais ou estratégicas, em
função das realidades sociais e profissionais em que se situa. No caso do Serviço
Público, esta especificidade caracteriza de modo muito evidente o exercício dos
Jornalistas, mas não se circunscreve ao campo da Informação.
De uma forma ou de outra, a um nível mais eloquente ou menos expresso, a capacidade
de decisão – em função do que o rodeia, como matéria de observação, ou como
condicionante para o seu trabalho, também constitui factor determinante no
desempenho de qualquer profissional, em qualquer outra área de trabalho radiofónico.
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Desenvolvendo-se no início do Séc. XXI em múltiplos campos de acção e exigindo
elevados graus de especialização, a actividade da Rádio obriga, designadamente no
Serviço Público, à constante actualização dos conhecimentos e das valências dos
Profissionais.
Como esta conversa com o Jornalista Eduardo Oliveira e Silva sugeriu, a formação
contínua do Profissional do Serviço Público de Rádio, nos campos do Jornalismo, da
Produção de Conteúdos ou das Tecnologias, tem de contemplar um conjunto de
saberes, competências e valores coerentes com a ideia de que a cada Profissional cabe
manter-se actualizado quanto aos modos de aplicar e reproduzir conhecimentos, mas
também sentir-se em condições de participar activamente nos processos de criação de
novas experiências e de novos modelos de trabalho, relativos à sua área de actividade.
Numa Empresa moderna, a preocupação de aggiornamento dos Profissionais
(assegurada, como compete, a partir do interior da própria Empresa) tem de tomar em
conta a crescente melhoria do Serviço prestado aos cidadãos, e – em última análise – o
contributo de cada Jornalista, cada Comunicador, cada Produtor e cada Técnico do
Serviço Público, no sentido último da transformação e do progresso da Sociedade, com
espírito de trabalho em equipa, e sendo orientado por princípios de sensibilidade ética,
de correcção deontológica e de cidadania.
Porque trabalhar numa Rádio Pública não é a mesma coisa que trabalhar para o patrão
de uma empresa comercial.
Com o testemunho de Oliveira e Silva e com aquilo que eu próprio conheço da
actividade do Centro de Formação de Rádio e Televisão, parece ter ficado claro que
a Rádio e Televisão de Portugal disponibiliza, quer relativamente aos Profissionais
que já aqui trabalham, quer em relação a Jovens formandos que ali são específicamente
preparados, a possibilidade de ampliação e o enriquecimento de visões do mundo e dos
universos profissionais específicos, por meio de acções formativas que os estimulam a
reflectir, a questionar e também a resolver situações-problema.
E essa é, a meu ver, inequivocamente, uma atitude que enobrece o Serviço Público de
Radiodifusão.
IB – Na próxima semana o Provedor do Ouvinte vai analisar o Serviço Nacional de
Trânsito da RDP.
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# 36 - 8.06.2007
DESVENDAR O SERVIÇO PÚBLICO:
SERVIÇO NACIONAL DE TRÂNSITO DA RTP, SERVIÇO DE EXCELÊNCIA
- O PROVEDOR RECEBE ANTÓNIO TORRADO, JORNALISTA CHEFE DO
SNT E OS PERITOS HÉLDER ANTUNES (RTP);
ANTÓNIO SALA (RR), GIL CONDE (SCUTVIAS),
LOURENÇO DA SIVA (BT- GNR) E MÁRIO PEREIRA (PSP-PORTO).

Voz de Isabel Bernardo – No Programa de hoje o Provedor entende divulgar e promover
uma actividade crucial mantida com grande ênfase e agudo sentido de Serviço Público
pela Antena 1, e assim referida em mensagens de Ouvintes, atribuindo-lhe, a justo
título, o estatuto de SINAL DE EXCELÊNCIA.
Voz de Alberto Ramos - Um dos aspectos fundamentais definidos no Estatuto do
Provedor do Ouvinte (para além de prioritariamente defender as perspectivas dos
Ouvintes em face da oferta radiofónica), consiste em acentuar a fiabilidade do Serviço
Público prestado, bem como promover a credibilidade dos seus Profissionais.
IB - Por isso, da mesma forma que nunca tem hesitado em condenar os erros justamente
apontados pelo Ouvinte, sempre que o entende, o Provedor destaca também os sinais
de excelência que vai detectando nas Rádios do Serviço Público, saudando-os como
casos exemplares cujos Autores merecem ser premiados, pela qualidade e dedicação
manifestados no seu trabalho.
JNM – Julgo que o padrão da excelência deve constituir o modelo habitual nas tarefas do
Profissional de Comunicação e, de modo mais acentuado, do Profissional do Serviço
Público. Mas porque nem sempre se vivem as situações ideais e porque muitos factores
exógenos podem condicionar a vontade e o exercício do Profissional de Rádio,
considero que nem todos os Programas, ou nem todos os Serviços transmitidos, possam
constituir momentos especiais de Comunicação.
IB – Por isso, só de vez em quando, o Provedor do Ouvinte distingue Em Nome do
Ouvinte Programas ou trabalhos que aponta como verdadeiros SINAIS DE EXCELÊNCIA
e que merecem ser relevados nas Estações do Serviço Público de Rádio.
AR – Esta semana, tomando em consideração Mensagens de Ouvintes, o Provedor analisa
o Serviço Nacional de Trânsito da ANTENA 1, tendo chamado um conjunto de
personalidades a pronunciar-se a esse respeito.
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IB – José Nuno Martins conversou com o responsável pelo Serviço, o Jornalista António
Torrado.
AR – António Torrado tem 49 anos de idade e 15 de Rádio. Trabalhou primeiro em
diversas Estações Locais e Regionais até chegar em 1995 à ANTENA 3. Há quatro anos
foi convidado a montar o Serviço Nacional de Trânsito.
DEPOIMENTO DO JORNALISTA ANTÓNIO TORRADO : “ - Quando me foi posto este
desafio, na altura da reestruturação da RDP, a direcção da altura pensou que o
serviço de trânsito seria uma coisa muito importante, mas teria que ser muito bem
feito. A única hipótese que há de fazer, ainda hoje em dia, um serviço de trânsito muito
bem feito, tem que ser com os ouvintes porque, infelizmente, não temos nenhum
organismo em Portugal que fique com estas informações todas e que as tenha
disponíveis para as rádios fazerem o seu trabalho. No fim de contas, o nosso trabalho
deveria ser apenas divulgar as informações que nos chegam. Mas não, nada disso
acontece, e então temos de andar mesmo à pesca!
IB – O Ouvinte desempenha o papel primordial no Serviço Nacional de Trânsito. Além do
seu destino é simultâneamente, a sua origem, numa constante ligação mista, de afecto e
interesse, com a sua Estação preferida.
AR – Ao ligar – mesmo que seja para obter informação - o Ouvinte prova a sua confiança
na Estação preferida: sabe que não vai ouvir a sua voz no ar (já que as notícias ficam a
cargo de um dos Profissionais do Serviço) e em muitos casos, liga para pedir respostas.
IB – O Ouvinte liga através da Linha Verde - 800 21 01 01: a chamada é grátis a partir de
qualquer ponto do país.
1º EXCERTO DO ENCONTRO DO PROVEDOR COM O JORNALISTA ANTÓNIO TORRADO:
António Torrado: -Sessenta por cento, hoje em dia, das chamadas que recebemos na
linha verde, são de pessoas a pedirem informações de trânsito, quarenta por cento, a
darem…
JNM: «- Mas quando pedem informações, vocês, da vossa parte, também tentam saber o
que se está a passar naquela zona onde o ouvinte está localizado?
AT: - Isso acontece frequentemente. As pessoas chegam a um sítio qualquer, onde não
estão à espera de parar, ficam parados no trânsito e então ligam-nos a perguntar o
que é acontece. Felizmente, hoje em dia, a maior parte do tempo já sabemos o que é
que está a acontecer, porque normalmente um ouvinte telefonou antes e disse “ veja lá
o que é que se passa”; e então nós vamos à procura. Essa procura nem sempre é
muito simples, acabando por ser os próprios ouvintes, com as dúvidas que têm e com
as perguntas que fazem, que acabam por nos levar a ir à procura dessa informação.»
AR -. Ao contrário da varanda de certas vaidades que os Programas de Antena Aberta
proporcionam, no SERVIÇO NACIONAL DE TRÂNSITO o contributo do Ouvinte é
totalmente desprovido de protagonismos inúteis.
IB - Na parte que lhe cabe, o telefone representa para o Ouvinte o meio de devolução da
informação que recebe. O Ouvinte ou telefona para a ANTENA 1 para saber o que é que
se passa na Estrada ou na Rua, ou liga para contar o que está a ver, com o único
objectivo de ser útil. O interesse próprio de cada Ouvinte contribui aqui para acentuar a
natureza de cidadania do Serviço.
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AR – De uma maneira ou de outra, o Ouvinte concorre sempre para a coesão do sistema:
localizando o ponto de origem de um telefonema conjugadamente com as notícias
recebidas de outros Ouvintes-automobilistas, os Profissionais especializados da
ANTENA 1 podem determinar o fim de uma fila ou aferir do grau de intensidade de um
problema de Trânsito e dessa maneira melhorar o regime de informação.
IB - Com o seu telefonema, usando e favorecendo a Rádio dos seus afectos, o Ouvinte
serve sempre mais alguém do que apenas a si próprio.
2º EXCERTO DO ENCONTRO DO PROVEDOR COM O JORNALISTA ANTÓNIO TORRADO:
JNM: - Vinte e cinco e oitocentas e tal chamadas em cinco meses, em 150 dias, é uma
performance muito razoável, António…!?
AT: - Eu acho que sim, é uma performance muito razoável e era um objectivo que nós
queríamos atingir e que está conseguido. Nesta altura estamos no nosso limite do
atendimento de chamadas possível.»
JNM: - Quantas pessoas trabalham sob a tua orientação?
AT: - Somos cinco, contando comigo! Somos cinco, às vezes somos mais, porque nas
alturas em que há muito maior fluxo de tráfego, temos a ajuda de alguns locutores da
Antena 1 que vêm, não só para fazer voz – alguns já entendem bem de trânsito,
conseguem também atender a linha verde, inclusive, fazer aquelas chamadas
imprescindíveis para sabermos como está o trânsito de norte a sul do país…»
JNM: - Mas, portanto, isso tem uma especificidade muito própria! Quando dizes que eles
já entendem bem de trânsito, há normas específicas para o trabalho das pessoas que
estão envolvidas no Serviço Nacional de Trânsito?
AT: - Sim, o Serviço Nacional de Trânsito é um serviço muito, muito especifico. Convém
dizer que qualquer individuo que ali trabalhe tem que ter um conhecimento muito,
muito bom da geografia portuguesa, das estradas portuguesas, porque as pessoas
telefonam a dar informação e dizem “Estou aqui na estrada nacional nº 109” e nós
temos de saber aonde é que ela é; que é ali na região centro do País, etc. E depois as
pessoas não são muito precisas: para elas é um local, os nomes que as pessoas na
generalidade atribuem aos locais são completamente diferentes daqueles que a GNR
utiliza. É preciso ter uma percepção muito grande, conhecer bem as estradas, ter
também um contacto com o público também muito especifico, porque, se a maior parte
dos nossos ouvintes são muito simpáticos e compreendem perfeitamente que o
trânsito…, que só é possível fazer o trânsito com a ajuda deles, há outros que querem
que o trânsito seja feito ali, ao milímetro, e que não estão nada satisfeitos – e a manhã
não lhes correu bem, não falam muito bem connosco ao telefone e depois é preciso
aguentar também…
JNM: - Vocês têm de ter essa paciência…
AT: - Temos de ter! Temos de ter! »
IB – Jornalista António Torrado, responsável pelo Serviço Nacional de Trânsito da
RDP.
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AR – O Serviço Nacional de Trânsito montado pela Radiodifusão Portuguesa aproveita
também ao Programa da Manhã da RTP 1, numa sinergia de grupo, que acentua
virtualidades comuns e complementares no seio da Rádio e Televisão de Portugal.
IB – O Provedor do Ouvinte ouviu o Jornalista Hélder Antunes, de 43 anos, coordenador
do Programa de Informação Bom Dia Portugal, na RTP 1, a pronunciar-se sobre o
tratamento do Trânsito nas manhãs da Televisão, com a base de apoio do Serviço da
Rádio.
EXCERTO DE CONVERSA ENTRE O PROVEDOR E O JORNALISTA HÉLDER ANTUNES:
HA: - Entre as seis e meia da manhã e as dez da manhã, que é o horário de segunda à
sexta do programa, é dada uma atenção, diria, minuciosa, ao trânsito, por uma razão
muito simples: porque as pessoas quando saem de casa precisam de saber o que é que
se passa fora da porta de casa, precisam de pensar nas suas vidas, por causa do
tempo, porque o tempo é muito importante.
JNM: - E há alguma interacção entre os jornalistas do Serviço Nacional de Trânsito da
Rádio e os jornalistas do Serviço Nacional de Trânsito da RTP 1?
HÁ: - A toda a hora! Há uma…
JNM: - Vocês trocam informações?
HA: - Trocamos informações…
JNM: - Off-line…
HA: - Off-line! E, inclusivamente, quando há dúvidas, ou da parte da RDP ou da parte da
RTP, as pessoas responsáveis pelo sector do trânsito falam entre si. Dúvidas no
sentido de confirmações: “Há um acidente aqui, ainda não está confirmado, o que é
que tu sabes?”, trocam-se informações e eu penso, obviamente, que isso é
extremamente benéfico, não é?
JNM: - Vale referir, Hélder Antunes, que o homem do trânsito na RTP 1 é o Nuno
Perlouro, o jornalista Nuno Perlouro.
HA: - Exactamente!»
AR – Estações comerciais procuram apresentar também serviços de configuração idêntica
ao SERVIÇO NACIONAL DE TRÂNSITO da RDP.
IB – O Provedor do Ouvinte solicitou a esse respeito, a apreciação abalizada de António
Sala – Director Geral do grupo Rádio Renascença.
DEPOIMENTO DO DIRECTOR-GERAL DE RR ANTÓNIO SALA: “- O Grupo Renascença
dá uma importância enormíssima à informação que tem a ver com o trânsito. Temos
uma equipa escassa, uma equipa pequena de sete elementos, chefiados pelo Luís
Salgueiro, que coordena o RDS. Não são muitos meios os que temos; dispomos
muito de um apoio fantástico que é o próprio ouvinte. O ouvinte é uma ajuda através
de uma linha verde que nos apoia, no sentido de podermos prestar uma melhor
informação. Claro que contamos também com os agentes ligados de uma forma
institucional a instituições e empresas que de alguma maneira têm a ver com as
auto-estradas, que têm a ver com o serviço de trânsito, mesmo na sua fiscalização e
prevenção. Eu diria que o próprio ouvinte também, hoje em dia, está muito colocado
nessa forma de apoiar.
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Falando das rádios que são concorrentes ao grupo em que eu trabalho, eu diria que
há duas estações que sobressaem: a RDP, nomeadamente a Antena 1, com o seu
serviço que eu considero e rotulo de um bom serviço e de um bom apoio – mas para
o Serviço Público de radiodifusão dá-me ideia de que se eu pudesse dispor, se nós
pudéssemos aqui no Grupo Renascença dispor dos meios que a RDP tem, eu diria
que poderíamos ir mais além do que aquilo que fazemos e, se calhar, que a própria
RDP está a fazer. Numa rede de avaliação, os melhores serviços prestados no
trânsito são, indiscutivelmente, a RDP e o Grupo Renascença.
AR – Preocupação essencial dos Profissionais da ANTENA 1 (e que constitui um decisivo
factor de diferenciação do SERVIÇO NACIONAL DE TRÂNSITO) é a validação de cada
informação recebida.
IR – Nenhuma notícia é transmitida sem que anteriormente tenha sido confirmada por
mais do que uma fonte. Aí reside toda a diferença na prEstação da Rádio Pública,
tornando mais difícil o trabalho da equipa de Profissionais.
AR – António Torrado manifesta estar consciente dessa dificuldade.
DEPOIMENTO DO JORNALISTA ANTÓNIO TORRADO : “- O ponto fraco do Serviço
Nacional de Trânsito é, muitas vezes, a dificuldade em obter a informação, em validála, porque é preciso lembrar-nos que nós não corremos para o microfone de cada vez
que nos telefonam a dizer que há um acidente. Temos que validar essa informação, ou
seja, temos de telefonar seja para a GNR, seja para a PSP, seja para a Brisa e antes
de ter este OK, muitas vezes a informação não vai para o ar, o que é normal; apesar
de nos sentirmos um pouco frustrados, sentirmos que o ouvinte viveu a situação, que
aquilo é real, mas não nos podemos dar a este luxo, não nos podemos esquecer que
estamos a fazer Serviço Público. E, depois, a outra grande dificuldade, é que os
ouvintes telefonam muito quando há acidentes, mas quando os acidentes estão
resolvidos ninguém nos telefona. Então, muitas vezes continuamos a dizer que eles
existem e eles já não estão lá.
AR – Os operadores de Estradas e Autoestradas também são beneficiários directos do
SERVIÇO NACIONAL DE TRÂNSITO da Rádio Pública.
IR – Mas enquanto a Brisa fugiu ao contacto do Provedor do Ouvinte, eximindo-se o
seu porta-voz à apreciação que lhe solicitámos, o Engº Gil Conde da ScutVias, não
hesitou em se pronunciar neste Programa.
DEPOIMENTO DO ENGº GIL CONDE : “- A ScutVias, a auto-estrada da Beira Interior,
considera muito útil a informação que a Antena 1, através do seu programa de
trânsito fornece aos utentes. Essa informação é uma informação complementar à
informação também disponibilizada pela concessionária, tanto mais importante,
como, sendo uma informação directa, on-line, e nós temos a prova na nossa
concessão da sua utilidade. Há vários episódios que podem provar essa excelência de
serviço: houve um acidente na zona de Abrantes que nos foi comunicado via serviço
de trânsito da Antena 1 e foi a partir desse serviço que a nossa equipa de emergência
actuou. Também no Inverno em que estava um grande nevão em Espanha, foi
através da ligação entre o programa de trânsito da Antena 1 e o nosso centro de
controlo que foram sendo avisados os condutores que não podiam passar para
Espanha, porque as estradas na fronteira estavam fechadas. Nós consideramos que
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a rádio e os programas como o programa que a Antena 1 desenvolve são programas
de uma utilidade enorme para a segurança e para a comodidade do tráfego.
IB – Gil Conde – Director-geral de ScutVias
AR – As autoridades que gerem o tráfego rodoviário também reconhecem a importância
do SERVIÇO NACIONAL DE TRÂNSITO da ANTENA 1.
IB – Ouça o testemunho do major Lourenço da Silva, porta-voz da Brigada de
Trânsito da Guarda Nacional Republicana.
DEPOIMENTO DO MAJOR LOURENÇO DA SILVA : “- Bem, relativamente, ao vosso
Serviço Nacional de Trânsito da Antena 1, a Brigada de Trânsito em tempos
colaborou, tendo nas suas instalações, no Comando da Presidente de Arriaga das
Janelas verdes, em Lisboa, uma pequena cabine de onde eram feitas as emissões –
noutros tempos, evidentemente, esta é que é a realidade. A colaboração dos ouvintes,
enquanto condutores e, naturalmente, directamente interessados neste serviço – que,
diga-se em boa verdade, é provavelmente, um dos melhores serviços de informação
de trânsito de rádios nacionais – beneficiava na altura apenas da informação da
Brigada de Trânsito e pouco mais que isso; hoje vive muito da informação que lhe é
transmitida por parte dos ouvintes, enquanto condutores e usufrutuários desse
serviço. É evidente que esta é uma circunstância que não nos agrada, porquanto a
informação de que dispomos a partir das patrulhas e de outros meios – inclusive
também com as Estradas de Portugal, com a Brisa, com a presença permanente de
militares da Brigada de Trânsito nos Centros de Controle Operacional dessas duas
instituições – integram imagens, informação, dados de tráfego que, naturalmente,
podem antecipar alguma viagem, alguma escolha dos ouvintes nesta matéria. E
neste sentido, é de todo desejável que a Guarda, através da sua Brigada de Trânsito,
leve a efeito uma colaboração mais activa – que certamente desenvolverá –, desde
que seja assim também entendido pela Antena 1, o que parece que é de facto o
objectivo.”
IB – Major Lourenço da Silva - Brigada de Trânsito da GNR.
AR – Mas ouça ainda as referências feitas pelo Sub-Intendente Mário Pereira –
Comandante da Divisão de Trânsito da Polícia de Segurança Pública do Porto.
DEPOIMENTO DO SUB-INTENDENTE MÁRIO PEREIRA: “-Relativamente ao Serviço
Nacional de Trânsito a PSP, nomeadamente a PSP do Porto, tem uma ideia muito
gratificante e de bastante proveito para o interesse público, uma vez que permite,
fundamentalmente, duas situações: por um lado, ir de encontro às expectativas do
cidadão que, recolhendo informações a tempo e muitas vezes em cima do
acontecimento, poderá dessas informações retirar proveitos próprios, uma vez que
terá oportunidade de encontrar alternativas ao seu tráfego diário; por outro lado,
também, a própria instituição da PSP retira proveitos próprios sem empenhar
recursos humanos. E penso, que neste caso, o Serviço Nacional de Trânsito
consegue convergir para estas duas vertentes, auxiliar o cidadão – e é muito
oportuno - e auxiliar da mesma forma as entidades que regulam o trânsito, porque a
montante conseguem resolver os problemas.”
IB – Sub-Intendente Mário Pereira – Divisão de Trânsito da PSP - Porto.
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JNM – Todas as Mensagens que me chegam de Ouvintes, todos os testemunhos que
colhemos, apontam para o registo de qualidade e seriedade do trabalho desenvolvido
pela equipa do SERVIÇO NACIONAL DE TRÂNSITO da ANTENA 1.
De resto o número de chamadas recebidas pelo 800 21 01 01 seria, só por si, bem
significativo, para avaliar da credibilidade merecida pelos 5 Profissionais e pelos 2
Locutores, que por vezes reforçam o SERVIÇO, em alturas de maior aperto.
Nos 163 dias entre 18 de Novembro passado e 30 de Abril deste ano, atingiram-se
médias sustentadas de 7 chamadas por hora, no total / dia e de mais de 10 ligações
nos períodos 6 / 22 e 15 /22 em que o SERVIÇO está activo, nos dias úteis e nos fins-desemana.
Isto significa que nos períodos de maior intensidade, ou seja entre as 18 e as 19, e entre
as 19 e as 20h, se chega a atingir a marca das 40 / 50 chamadas por hora.
Claro que o factor essencial para este sucesso, radica na ligação de afecto e interesse
que o Ouvinte estabelece com a sua Estação preferida.
Mas ao longo da preparação deste Programa em que, como Provedor do Ouvinte,
atribuo o estatuto de SINAL DE EXCELÊNCIA do Serviço Público de Radiodifusão ao
SERVIÇO NACIONAL DE TRÂNSITO da RDP, tive também a certeza de que o mérito se
deve igualmente à forma singular como estes Profissionais encaram o seu trabalho.
JNM: - António Torrado, tu gostas muito do que estás a fazer?
AT: - Eu gosto muito do que estou a fazer! Eu gosto muito de ajudar os outros e sinto que
este Serviço é um serviço de grande utilidade. Até para mim, como utente.
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# 37 - 15.06.2007
ANTENA 2
– CICLO IMPÉRIO DOS SENTIDOS
OUVINTES PROTESTAM FORTEMENTE SOBRE
DESEQUILÍBRIOS DE CONTEÚDO,
PRESSÃO INFORMATIVA
E EXCESSO DE PALAVRA NO PROGRAMA DA MANHÃ.
DEPOIMENTOS DE OUVINTES.

(I / IV)

Voz de Isabel Bernardo – O Provedor continua a receber um volume significativo de
críticas relativamente ao Programa da Manhã da ANTENA 2.
Voz de Alberto Ramos – Ouvintes protestam, com correcção mas com frequente
veemência, relativamente à oferta que lhes é apresentada pela Estação, agora fazendo
incidir cada vez mais as suas reclamações, em particular sobre os modos como está a
ser realizado e apresentado o Programa matinal “Império dos Sentidos”.
IB – O “Império dos Sentidos” é transmitido em directo todos os dias úteis, entre as 7 e as
10 horas, a partir dos Estúdios da RDP em Lisboa, concebido e apresentado pelo
jornalista Paulo Alves Guerra, com Produção de Manuela Gomes e Manuela Lima.
AR – Segundo a recente taxinomia proposta pela nova Direcção da ANTENA 2 no sítio da
net e no Boletim TONS da DOIS, o “Império dos Sentidos” é considerado no âmbito
das emissões agrupadas sob o rótulo de Tons Conhecidos.
IB – Na sua própria janela da Página da ANTENA 2, surge genericamente designado como
um Programa de Música e vem laconicamente definido como tratando-se de uma
“troca de olhares entre a actualidade e a surpresa da música”.
AR – No entanto, Ouvintes manifestam-se negativamente quanto ao actual modelo e
também quanto à actual substância do Programa.
IB – Consideram, por exemplo, que o Apresentador fala demais e apresenta pouca Música.
Não concordam com uma excessiva “pressão informativa” que actualmente revestiria
o Programa. Afirmam que o Autor nem sempre escolherá adequadamente os seus
Convidados e que, durante as conversas no ar, os interromperá demasiadamente.
Reclamam acerca de um desequilíbrio de conteúdos que terá descaracterizado o
tradicional modelo de Programa da Manhã, característico da ANTENA 2.
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AR – Levando em conta as críticas dos Ouvintes e a relevância que este período horário
tem numa Estação de Rádio e em particular, numa Rádio de Serviço Público como é o
caso singular da ANTENA 2, o Provedor decidiu abrir um ciclo de Programas dedicado à
análise aprofundada do que se passa no Programa do Jornalista Paulo Alves Guerra.
IB – Seria manifestamente impossível delimitar a uma única edição de “Em Nome do
Ouvinte”, a vasta quantidade de elementos recolhidos pelo Provedor. Daí que tenham
sido projectadas três emissões para o devido tratamento do assunto.
AR – Na emissão de hoje dão-se a ouvir, a título de exemplo, alguns testemunhos directos
de Ouvintes, solicitados por telefone, depois de terem sido recebidas no Gabinete de
Apoio ao Provedor as Mensagens espontânea e anteriormente remetidas por estas
pessoas, entre muitas outras.
IB – Na próxima semana dar-se-á a palavra ao Senhor Director-adjunto da ANTENA 2, o
Jornalista João Almeida, assim como se apresenta a defesa recebida do Senhor
Jornalista Paulo Alves Guerra¸ directamente contestado pelos correspondentes.
AR – Comecemos então por escutar o 1º testemunho. Trata-se do Ouvinte Henrique
Teotónio, de 65 anos, Jurista em Lisboa.
DEPOIMENTO DO OUVINTE HENRIQUE TEOTÓNIO: - Não questiono, evidentemente, a
actual grelha das notícias às oito, dez, treze ou dezoito; o que eu questiono é a
intromissão, fora destes horários, de outras notícias – ou repetição das mesmas!
Penso que os prestadores de Serviço Público desta rádio – desta concretamente –
devem, assim, e em primeira instância, ter isso em conta.
E aqui acrescentaria dois ou três outros princípios, como, por exemplo: quem
sintoniza a 2 tem interesse em ouvir, ouve e presta atenção ao que está a ser emitido;
que, quanto à informação noticiosa o ouvinte compreende à primeira, não
precisando que lhe repitam sempre a mesma coisa, pois o excesso de discurso leva à
desvalorização da própria palavra. Hoje há muitas pessoas que mesmo no trabalho
gostam de ouvir música; tal como o silêncio, ela – ou alguma dela – traz uma certa
quietude. (Aliás, eu prefiro a música ao silêncio no trabalho.) Há trabalhos,
mormente de natureza intelectual, em que a demasiada palavra dos locutores
prejudica, ou mesmo irrita, os ouvintes, levando-os a desligar! É efectivamente o que
eu várias vezes faço, optando por socorrer-me de CD’s e da Internet; e lamentando
que cada vez mais eu próprio vá deixando de ouvir uma estação a que gostaria de me
manter fiel! Mas que em meu entender, e em alguns programas, deixou de me
satisfazer e para a qual eu também sou contribuinte líquido.
O programa em causa – o da manhã – deveria dar mais espaço à música; salvo o
devido respeito, parece-me que o locutor deveria ser bem mais parco em palavras;
transformou-se em veículo com constantes notas sobre trânsito, meteorologia, e
notícias, e diálogos os mais variados e muitos deles sem cariz cultural, com
excessivas e prolongadas e repetitivas informações e conversas de promoção de
espectáculos musicais e de outros eventos, alguns destes sem justificação para serem
abordados nesta estação de âmbito nacional. Aliás, por vezes intromete-se no próprio
espaço de reserva dos noticiários, como ainda hoje aconteceu às oito horas!
Interpela, comenta, repete a notícia acabada de dar pela jornalista!
As informações que devem ser prestadas nestes programas, como as promocionais de
espectáculos, devem ser sintéticas e não demasiadamente explicativas e repetitivas,
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como também ainda hoje sucedeu entre as sete e meia e as oito, sobre um evento a
ter lugar em Espinho. São, no mesmo programa, uma lufada de ar fresco os escassos
momentos trazidos pela Maria Augusta Gonçalves.
AR – Depois do Senhor Henrique Teotónio, ouçamos António Lepierre Tinoco, um
Engenheiro-Gestor de Lisboa, com 58 anos.
DEPOIMENTO DO OUVINTE ANTÓNIO LEPIERRE TINOCO: - Bom dia! O meu nome é
António Tinoco e sou um ouvinte habitual – não todos os dias, mas enfim, habitual –
do «IMPÉRIO DOS SENTIDOS», de manhã, entre as sete e as nove.
Eu acho que, tratando-se de um programa num horário em que as pessoas estão a
caminho das suas actividades, deveria ser muito virado para uma apresentação de
uma música boa, clássica, genérica, não demasiadamente especializada,
eventualmente comentada apenas e só aqui e ali.
Eu penso que neste momento o programa, ainda ultimamente tenha melhorado
alguma coisa, tem estado de facto muito ocupado com diálogos e conversas e
entrevistas que eu penso que interessarão apenas, como eu costumo dizer – e
perdoem-me a minha formação mais de engenharia –, a umas franjas longínquas da
distribuição legal! Acho que realmente era bom aproveitar esse programa sob um
ponto de vista pedagógico, para apresentar aqueles grandes clássicos que todos nós
gostamos, toda a gente gosta: Haydn, Beethoven, Mendel, Vivaldi, e até o Mozart.
Isso acho que era muito pedagógico para as pessoas que já de si têm que estar nas
filas de trânsito e que gostam com certeza de ouvir uma coisa que é sempre
fantástica e bonita. Gostava que houvesse possibilidade de haver alguma
reformulação relativamente a isso e a este meu comentário.
IB – Depois do testemunho do Senhor Lepierre Tinoco, pronuncia-se David Francisco,
de 46 anos, Fotógrafo no Funchal.
DEPOIMENTO DO OUVINTE DAVID FRANCISCO: - Há conversa a mais… Eu diria que o
programa da manhã da Antena 2 seria um bom programa para uma rádio
generalista; o facto de a Antena 2 ser uma rádio de preferência era exactamente
porque havia um tipo de música agradável e não tinha que andar a ouvir conversas
infinitas, nem notícias chatas, nem o tempo, nem o trânsito, nem o não sei quê…
Quer dizer, quando ando no trânsito, ando no trânsito e vou ao sabor do trânsito. E,
de facto, o que acontece é que nas viagens da manhã, mesmo quando estou em casa
a trabalhar – porque me levanto cedo, levanto-me sempre por volta das sete da
manhã – é um bocado desagradável, porque está uma pessoa constantemente a falar,
está constantemente a falar de coisas de que eu não quero saber, antes de mais nada,
e atropela tudo; é uma pessoa que dá as notícias do futebol, fala do trânsito, diz
quais são as primeiras páginas dos jornais, comenta as primeiras páginas dos
jornais, entra em cima dos noticiários, comenta o noticiário, comenta a notícia chave
do noticiário… É muito desagradável!
Eu preferia o que se tinha, que era, as pessoas explicavam o que tinham que
explicar, apresentavam a música, e pronto, ouvíamos música! Agora, temos
exactamente ao contrário, ou seja, a Antena2, a seguir por esse caminho, está a
entrar no que seria uma Antena 1, uma rádio generalista que está constantemente a
comentar, a dar notícias, a falar dos jornais, a falar do futebol, a falar do trânsito, a
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falar de não sei quê… Eu sinceramente não gosto desse tipo de coisa! E portanto é
mau, porque eu assim não oiço a Antena 1 e depois não consigo ouvir a Antena 2
porque tem a mesma coisa!...
AR – Ouvimos o Senhor David Francisco, acerca do dispositivo formal do actual
Programa da Manhã da ANTENA 2.
IB – Na emissão de hoje estamos a escutar apenas opiniões de Ouvintes. Na próxima
semana escutaremos as posições do Director da ANTENA 2 e do realizador de Império
dos Sentidos. E de hoje a 15 dias, depois de recolher as opiniões de Peritos, o Provedor
apresentará as suas conclusões sobre os Conteúdos do Programa, baseado num estudo
que ele mesmo empreendeu acerca do assunto
AR – Ouçamos agora a opinião de Carlos António Barbosa, um Oficial Superintendente
da Marinha Mercante, com 66 anos, do Laranjeiro.
DEPOIMENTO DO OUVINTE CARLOS ANTÓNIO BARBOSA: - O programa é
constantemente interrompido por notícias e inclusivamente agora, até às nove da
manhã vão dissecar a leitura dos jornais; portanto, havia o noticiário das oito, havia
o das dez, depois acho que era só à uma, mas agora às nove da manhã está metido
no meio essa dissecação da leitura dos jornais. Parece-me um bocado excessivo.
IB – Era o Senhor Carlos António Barbosa, que no entanto reconhece méritos nas
Entrevistas do “Imperio dos Sentidos”.
CONT. DO DEPOIMENTO DO OUVINTE CARLOS ANTÓNIO BARBOSA: - Mas também
tenho a dizer que, quando algumas pessoas são entrevistadas na programa da
manhã, as entrevistas são conduzidas muito bem e são muito interessantes.
AR – Vamos conhecer agora o sentimento do Ouvinte Edgar Pinto Ribeiro, de 73 anos,
Engenheiro e Administrador de Empresas.
DEPOIMENTO DO OUVINTE EDGAR PINTO RIBEIRO: - Vejamos, eu não tenho nenhum
problema com excesso de palavras em programas como o do Alexandre Delgado,
como o do Vieira Nery, como o do Cartaxo, que são palavras, são opiniões de
qualidade, expressas de uma maneira sóbria, sem exageros; agora o que se dá em
alguns programas – e no programa da manhã, de facto, tem havido isso – é uma
verbosidade …, os entrevistadores a suplantarem-se aos entrevistados: o
entrevistador faz uma pergunta, o entrevistado começa a responder, o entrevistador
intervém e dá ele a sua opinião!
Isso é que cria esse ambiente de …, de quase cansaço de estar a ouvir programas
como esses. O meu problema com os programas não é tanto o excesso de palavras; é
a qualidade dessas palavras!
E, reforçando a qualidade dos entrevistadores, muitas vezes, em vez de estarem com
a preocupação de obterem informação da pessoa entrevistada, estão a querer-se
projectar como se pessoas muito eruditas, com muita graça, ou com especial valor
nas suas opiniões, sobrepondo-se, assim, às opiniões dos entrevistados.
IB – Depois da opinião do Senhor Edgar Pinto Ribeiro, colhemos o depoimento de um
Ouvinte de Lisboa, com 52 anos, Professor, que pede para mantermos reserva de
identidade, o que naturalmente respeitamos.
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DEPOIMENTO DE OUVINTE COM IDENTIDADE RESERVADA: - De há uns tempos para cá,
o que tem acontecido é que, mais de 50% das vezes, ligo a Antena 2, ligo o rádio,
para desligar a seguir! Ou porque são programas onde sistematicamente não é
utilizada a música erudita (que é o tipo de música que não me interessa), ou então
porque são programas que são interrompidos, como o programa da manhã, por prénoticiários, noticiários e pós-noticiários, e, enfim, entrevistados que, na minha
opinião, não têm grande interesse numa perspectiva, digamos, cultural.
Normalmente, se estou a ouvir a Antena 2 como o programa da manhã e se alguém
me diz que os jornais desportivos dizem que há um futebolista que se lesionou, eu
não estou interessado nesse assunto; e esse assunto é um assunto que me é
desagradável. É diferente de dizer que um pintor vai inaugurar uma exposição.
Não só a quantidade de interrupções, de palavras, de palavreado, mas também o tipo,
a falta de selecção, numa perspectiva cultural, dita cultural. Uma perspectiva que a
Antena 2 deve ter.
A Antena 2 penso eu que se destina a um público que tem uma necessidade de
contacto e de conhecimento de questões ditas culturais e não de questões ditas
corriqueiras, que para isso já há rádios a transmitir, fazendo muito melhor – essas
questões corriqueiras são muito melhor exploradas e utilizadas n’outras antenas.
Penso que neste aspecto a Antena 2 devia fazer alguma inflexão; o programa da
manhã que pode e deve ter informações úteis, como o tempo, mas que, quando
alguém começa a dizer «daqui a bocado vamos ouvir o noticiário em que se lesionou
o não-sei-quantos», depois no noticiário – no noticiário, ok, é o sítio das notícias…
Mas primeiro temos um pré-noticiário, depois o noticiário com notícias, e depois o
pós-noticiário! É, digamos, uma situação desagradável, porque não está para
rebentar a terceira guerra mundial, não precisamos de estar a ouvir que há um
jogador que vem nas páginas dos jornais que se lesionou, ou que houve uma menina
que desapareceu!
E ouvimos isso antes do noticiário, no noticiário, e depois do noticiário!
IB – De hoje a 15 dias, depois de ouvir opiniões de Investigadores e Profissionais, o
Provedor apresentará as conclusões de um estudo que ele mesmo intentou acerca dos
Conteúdos do Programa “Império dos Sentidos”, das manhãs da ANTENA 2. Antes
disso, já na próxima semana, pronunciam-se o Director João Almeida e o Jornalista e
animador da contestada emissão Paulo Alves Guerra, justificando-se e defendendo
naturalmente o actual modelo de Programa.
AR – Na emissão de hoje é a hora e a vez dos Ouvintes.
IB – De seguida pronuncia-se o Ouvinte Carlos Roxo, Arquitecto, com 71 anos, de
Lisboa.
DEPOIMENTO DO OUVINTE CARLOS ROXO: - Eu entendo que a rádio seja um programa
de fala, mas também no caso da Antena 2 é um programa em que a fala tem que
estar muito bem equilibrada com a música, porque a Antena 2 é o único programa
da rádio portuguesa que transmite música clássica! Não só música clássica, como
nos oferece programas de carácter cultural. Ora, o que se tem verificado, com uma
frequência que me desgosta – porque sou um ouvinte de há dezenas de anos da
Antena 2 – é que se está a dar uma importância demasiada a conversa que não é
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conversa de rádio, quanto a mim: entrevistas que nada têm a ver com cultura,
pessoas que põem a falar que são completamente desinteressantes (quanto a mim
com uma forma de cultura nivelando por baixo), quando não é isso que se deve
pretender.
Ora, estas questões são questões que, me motivaram a dirigir-me por escrito à
Antena 2, porque sou um ouvinte de uma rádio que me é familiar - que, digamos, faz
parte da minha vida: oiço música o dia inteiro, em casa, no trabalho, no automóvel,
é uma companhia!
Mas também posso ouvir conversas e citei na minha carta exemplos de programas
interessantes: posso citar o caso do programa do Alexandre Delgado, da Judite
Lima, do programa …. Bach, que são programa em que há conversa, mas a
conversa é sobre a música, a conversa é a propósito da música. Ou ainda o
programa do António Cartaxo, por exemplo. E a conversa nessa altura é
interessante. Portanto, isto são pequenos exemplos daquilo que eu gostaria que
estivesse na preocupação das pessoas que têm a programação da Antena 2.
AR -. Escutámos as opiniões do Senhor Carlos Roxo e chegou a vez de José Azevedo e
Meneses, um Gestor de 57 anos, de Lisboa.
DEPOIMENTO DO OUVINTE JOSÉ AZEVEDO E MENESES: - Há certas coisas que não me
estão a agradar muito, principalmente a quantidade de palavras, o tempo que se usa
com palavras que é demasiado extenso comparado com o que interessa
fundamentalmente aos ouvintes, e que é a música. Portanto acho que devia haver
menos palavras e mais música! Além disso, ainda por cima, alguns locutores falam
muito depressa, parece que se atropelam! E se há entrevistas, quase que não deixam
falar o entrevistado – parece que têm pressa de chegar a qualquer lado…! Acho que
há aí qualquer coisa que não está bem.
IB – Mas – como bastantes outros Ouvintes nas suas Mensagens ao Provedor – também o
Senhor José Azevedo e Meneses se sente incomodado com algumas liberdades de
linguagem, menos formal e porventura menos cuidada, usadas na ANTENA 2 e, em
particular, num dos seus Programas mais ouvidos.
CONT. DO DEPOIMENTO DO OUVINTE JOSÉ AZEVEDO E MENESES: - Há uma coisa que
eu também não aprecio muito, especialmente numa Antena 2 e que é o uso de calão!
Não é que sejam propriamente palavrões, não são! Mas acho que o calão – que até
acho que se pode aceitar nas nossas casa, com os amigos mais íntimos – não é muito
apropriado numa Antena 2: palavras como «à borla» … Porque é que não dizem
bilhetes gratuitos, ou entrada livre? E o «chateado», «à cunha», etc., etc. Não são
propriamente palavrões, mas acho que não são apropriados para uma Antena 2.
AR – O último testemunho seleccionado a título de exemplo, sobre do desconforto sentido
por Ouvintes, acerca do Programa “Império dos Sentidos” – classificado como
Musical pela ANTENA 2 - pertence ao Senhor Luís Pereira de Araújo outro
Engenheiro, com 60 anos, de Lisboa:.
DEPOIMENTO DO OUVINTE LUÍS PEREIRA DE ARAÚJO: - Portanto, eu acho que o perfil
tipo do ouvinte que ouve a rádio de manhã, digamos, entre as oito, dez horas, é a
pessoa que vai da sua casa para o seu emprego.
É, portanto uma pessoa que tem um tempo limitado para ouvir rádio e que escolhe o
emissor de acordo com as suas preferências. Se está a ligar para a Antena 2, o que
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está à espera de ouvir é a chamada música erudita, música que não se ouve n’outros
canais; não tem disponibilidade para estar a ouvir muitas intervenções de carácter
informativo.
Poderá ouvi-las se forem curtas e intercaladas com a música que escolhe; porque se
pretende receber informação a essa hora, há canais especializados que fazem isso de
uma forma normal, e portanto esse ouvinte vai escolher esse canal de informação
mais especializado. Se realmente liga para a Antena 2, está a contar ouvir música, e
portanto não tem grande disponibilidade para, num percurso de meia hora, três
quartos de hora, passar vinte minutos a ouvir informações. Basicamente, é a minha
opinião sobre o assunto.
Eu acho que, de qualquer maneira é importante a divulgação cultural, mas essa
divulgação – que deve se feita a essa hora porque há bastantes ouvintes - deve ser
feita de forma curta e intercalada com música.
IB – Depois de darmos a palavra aos Ouvintes, a edição da próxima semana é
consagrada à audição dos argumentos trazidos pelos responsáveis de “Império dos
Sentidos”.
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# 38 - 22.06.2007
ANTENA 2
– CICLO IMPÉRIO DOS SENTIDOS
RESPOSTAS DO DIR.-ADJ. JOÃO ALMEIDA
O PROVEDOR LAMENTA A ESCUSA DO REALIZADOR.

(II / IV)

Voz de Isabel Bernardo – Na semana passada o Provedor iniciou um novo ciclo de
Programas dedicado á análise e tratamento das críticas de Ouvintes ao Programa
matinal da ANTENA2, “Império dos Sentidos”.
Voz de Alberto Ramos – O “Império dos Sentidos” é transmitido em directo todos os
dias úteis, entre as 7 e as 10 horas, a partir dos Estúdios da RDP em Lisboa, sendo
concebido e apresentado pelo Jornalista Paulo Alves Guerra.
IB – No Programa anterior apresentámos, a título de exemplo e de viva voz, as opiniões de
nove Ouvintes, gravadas posteriormente a anteriores envios de Mensagens dirigidas ao
Provedor do Ouvinte.
AR – Hoje surgem as explicações e os comentários que, em resposta a algumas das
reclamações recebidas acerca do Programa da manhã, são apresentados pelo Senhor
João Almeida – Director-adjunto da ANTENA 2.
JNM – Esclareço que também mandei pedir directamente ao Jornalista Paulo Alves
Guerra, o seu depoimento sobre as críticas dos Ouvintes: de acordo com a Lei, antes
de execer a sua função recomendatória acerca das matérias e reclamações que
considera pertinentes, o Provedor deve ouvir os visados.
IB – Esta é já a terceira vez em que são trazidos a “Em Nome do Ouvinte” problemas
apontados por Ouvintes quanto à forma e ao conteúdo do Programa realizado por
Alves Guerra.
AR – Trata-se de um dos períodos horários mais escutados da ANTENA 2. E por isso,
enquanto não notarem significativas alterações de procedimentos relativamente às
anomalias de que se queixam, é natural que os Ouvintes reclamem em maior número.
IB – Em 6 de Janeiro e 13 e 20 de Abril já aqui abordàmos as perspectivas dos Ouvintes
quanto ao trabalho do Senhor Paulo Alves Guerra. Nessas ocasiões, o Director das
ANTENAS 1, 2 e 3 e o Director-adjunto da ANTENA 2, assumiram a defesa do modelo
de Programa “Império dos Sentidos”, enquanto que o seu Autor e Apresentador se
eximiria a produzir uma resposta concreta às observações dos Ouvintes.
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JNM – Hoje, como verificará mais adiante, isso volta a acontecer.
AR – Mas o Senhor João Almeida dispôs-se a contra-argumentar as Críticas que
referimos no Programa da semana passada.
IB – Nesse Programa ouvimos, a título de exemplo, as opiniões dos Ouvintes David
Francisco, António Lepierre Tinoco e Carlos Roxo reclamando acerca do que
configuram como desequilibrio de Conteúdos do Programa da Manhã, em que a
Palavra adquiriu, com Alves Guerra, um relevo considerado excessivo.
AR – Mas outros Ouvintes se queixam desta nova opção. Como é o caso de António
Vasco de Mello que, numa frase, resume tudo: “ – Há conversa a mais!”…
IB – Responde o Director João Almeida.
DEPOIMENTO DO DIRECTOR JOÃO ALMEIDA: “- Os únicos dados disponíveis sobre as
audiências são os que a Marktest disponibiliza trimestral e anualmente. Os mais
recentes, com um estudo detalhado da audiência consoante as faixas horárias, indicam
que o programa da manhã, e em especial a faixa das 8h00 às 9h00, se transformou, ao
longo de 2006, no período mais escutado de toda a programação de 2ª a 6ª da Antena
2. Em concreto, aquilo que o ouvinte classifica como conversa, na realidade faz parte
do dever de qualquer rádio de serviço público. Em qualquer país da União Europeia,
as rádios públicas destinguem-se das privadas nomeadamente pelo destaque que
conferem aos criadores de cultura, que nas rádios privadas estritamente musicais
normalmente estão ausentes. A Antena 2, sendo uma rádio pública, tem por isso a
obrigação de acolher na sua emissão os criadores do nosso tempo para que, de viva
voz, expliquem as suas realizações.
AR – Os Ouvintes Carlos Barbosa, Henrique Teotónio e Luís Araújo criticavam há
oito dias a pressão informativa que observam no “Império dos Sentidos”.
IB – Responde agora o Director da ANTENA 2.
DEPOIMENTO DO DIRECTOR JOÃO ALMEIDA: “- Admito que o modelo actual do
programa da manhã não corresponda totalmente aos hábitos dos ouvintes tradicionais
da Antena 2, mas está em linha com os parâmetros duma rádio cosmopolita que, pelo
facto de ser erudita, não tem que se alhear do mundo. Dito de outro modo, a meu ver a
Antena 2 não deve ser concebida como um refúgio das pessoas que estão fartas do
mundo “lá fora”, entre aspas, deve sim reflectir simplesmente um universo variado,
com valor acrescentado face à oferta das restantes rádios generalistas, mas ainda
assim integrando-se no nosso mundo, nomeadamente mostrando-se, a meu ver
imprescindivelmente, atenta à actualidade. Resta dizer que o modelo mais informativo
vigora apenas no período da manhã, das 7 às 10, ou seja, não ocupa o dia todo, e
percebe-se bem porquê já que a escuta, de manhã, é obviamente muito mais dinâmica
do que no resto do dia, com períodos de contacto muito curtos, muitas vezes no carro,
a caminho do trabalho, com grande rotação de ouvintes, e por isso mais propícia ao
repegar e ao relembrar de certas informações, nomeadamente relacionadas com a
meteorologia, a agenda cultural ou com a abordagem das notícias do dia.
AR – Outras Mensagens chegam ao e-mail do Provedor, lamentando esta inusitada
incidência informativa nas Manhãs da 2. Mas o perfil de Jornalista e Repórter que
caracteriza João Almeida como Profissional experiente, leva-o a manter, enquanto
Programador, a mesma perspectiva já anteriormente vertida perante os Ouvintes.
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DEPOIMENTO DO DIRECTOR JOÃO ALMEIDA: “- As notícias, a meu ver, não são um
flagelo: são uma indispensável janela sobre o mundo, ainda que essa janela não nos
revele muitas vezes algo de agradável. Mas é a realidade, que obviamente diz respeito
a uma rádio inserida nessa mesma realidade. Ou seja, a Antena 2 não é uma rádio
alheada do mundo, em jeito de refúgio dos desiludidos da vida real. É simplesmente
uma parte do real que se cruza com o quotidiano de muitos outros universos: dito
ainda de outro modo, é um universo aberto, e não fechado. E é nesse sentido que a
Antena 2 reserva o seu espaço matinal (e apenas esse espaço) para a divulgação da
actualidade duma forma mais dinâmica tendo em conta a habitual rotação de públicos,
de ouvintes, inerentes ao início dum dia normal de trabalho.
(…) A rádio clássica pública com maior audiência da europa é a austríaca, com cerca
de 9% de indíce de escuta. Foi justamente o director dessa rádio que explicou, na
principal reunião das rádios clássicas da União Europeia de Rádios, porque é que a
ORF, a rádio clássica austríaca, apresenta no programa da manhã notícias de meia
em meia hora: porque, segundo Alfred Treiber, a ausência de informação potencia a
alienação e a ignorância. Ora, se a Antena 2 apresentasse notícias o dia todo,
poderíamos compreender a apreensão dos ouvintes, mas no caso concreto, a
abordagem noticiosa um pouco mais intensa acontece apenas no programa da manhã,
por ser o período que obviamente lida com um público mais rotativo, com um tempo de
escuta mais curto, e que, por ser no começo do dia, se encontra mais disponível para
conhecer as novidades do quotidiano. Não acontece assim apenas na Antena 2 ou em
Portugal. Acontece assim nas rádios públicas de quase todo o mundo. Aproveito para
frisar, uma vez mais, que a Antena 2 não está vocacionada para servir de refúgio aos
ouvintes, do tipo, quem quiser descansar do mundo, venha ouvir-nos. A Antena 2 faz
parte do mundo, e não tem que ter horror a ele. Tem apenas que, sucintamente, situar
os seus ouvintes nesse mundo, para depois lhes oferecer o que tem de melhor:
essencialmente cultura, e em especial, música.
AR – Ora a própria selecção musical trazida pelo Realizador ao seu Programa diário,
merece também as invectivas de Ouvintes mais puristas e menos conformados com a
repentina “abertura” de géneros proposta por Alves Guerra.
IB – João Almeida contrapõe.
DEPOIMENTO DO DIRECTOR JOÃO ALMEIDA: “- Em concreto, alguns ouvintes referem o
programa da manhã. Ora esse programa, actualmente, tem um perfil que podemos
considerar cosmopolita devido à grande rotação de públicos própria desse horário:
significa que, das 7 às 10, são abordados universos musicais variados. Significa que,
obviamente, neste cenário, o programa da manhã não está moldado para os ouvintes
que pretendem uma rádio 100% dedicada à música clássica, pretensão essa que, a
meu ver, nem é razoável, já que a missão da Antena 2 não é destinada a um único
público.
JNM – E tal como já acontecera anteriormente, mais uma vez, o Director-adjunto da
ANTENA 2, volta a não poupar nos sentimentos e nas palavras. Ou os Ouvintes aceitam
o que ele quer, ou então que fechem o Rádio. Volta a parecer impossível que isto seja
dito – convictamente - por um Programador do Serviço Público, mas não é engano. É
verdade. Ora ouça…
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DEPOIMENTO DO DIRECTOR JOÃO ALMEIDA: “- Quem de facto só quer mesmo música, e
não pretende ouvir pessoas durante a manhã, o melhor, como é óbvio, não será a
sintonia da Antena 2 no período da manhã. Nesse caso, atrevo-me a dizer, o leitor de
CD’s é uma boa solução. E aproveito para frisar que, a meu ver, a rádio pública não
pode nunca confundir-se com um gira-discos ou um leitor de CD’s.
AR – No Programa de hoje tem a palavra o Senhor João Almeida - Director-adjunto da
ANTENA 2, acerca de um novo conjunto de críticas especificamente relacionadas com
o formato e com os modos de apresentação do Programa “Império dos Sentidos”,
realizado e apresentado pelo também Jornalista Paulo Alves Guerra, nas manhãs da
Estação que tradicionalmente tem sido considerada clássica, no âmbito do Serviço
Público de Radiodifusão.
IR – Na próxima semana, a encerrar este novo ciclo que o Provedor do Ouvinte dedica à
análise do Programa e do trabalho do Apresentador de “Império dos Sentidos”, com
base num minucioso estudo de Conteúdos e performance a que procedeu, serão
apresentadas as observações de Investigadores e Docentes universitários e ouvida a
opinião de um Perito em Programação de Rádio.
AR – Além da configuração do Programa – na relação de equilíbrio entre Palavra e
Música, no intenso volume de Informação pura e Promoções culturais, ou da presença
de Entrevistados menos consensuais, por exemplo - Ouvintes escrutinam
negativamente o próprio estilo comunicativo do Apresentador.
JNM – E são particularmente cáusticos nas suas apreciações referentes á performance de
Paulo Alves Guerra. De tal forma, que entendo não publicar essas referências, em
muitos casos, feitas até, em termos tecnicamente incorrectos e exagerados e, no meu
entendimento, injustos.
Ainda assim, considero oportuno apresentar as interessantes reflexões produzidas, a
respeito do uso da Língua e da actuação do Apresentador, pelo Director João Almeida
(a quem – como ao próprio Paulo - foram dadas a conhecer algumas das observações
de Ouvintes).
DEPOIMENTO DO DIRECTOR JOÃO ALMEIDA: “- A Antena 2 deve ser uma rádio de
referência em matéria de uso da língua, e nos programas em directo essa fasquia é por
vezes difícil de garantir. Nesse capítulo, compete-nos um esforço de vigilância
permanente no sentido de evitarmos erros e de melhorarmos o nosso português,
nomeadamente com o contributo dos ouvintes. Por outro lado, nos programas em
directo, não se pode exigir que a Antena 2 seja uma rádio engravatada, formal… bem
pelo contrário, é desejável que um directo reflita o perfil duma rádio acessível mesmo
quando divulga conteúdos culturais eruditos. No caso em concreto levantado pelo
ouvinte, a meu ver a palavra “borla”, no contexto dum programa em directo, não
choca com o perfil de correcção linguística exigível a uma rádio como a Antena 2.
(…) A apresentação dos programas da Antena 2 deve ser sucinta e algo contida,
mesmo comportando uma certa dose de emoção. Resta-nos assinalar os excessos e
tentar evitá-los. Quanto ao conteúdo do programa da manhã, antes de mais, a
informação de trânsito não existe, a não ser a título absolutamente excepcional (por
exemplo, se uma auto-estrada ficar bloqueada com um acidente particularmente
grave). Quanto ao resto, relembro o seguinte: a Antena 2, na sua definição, não serve
de refúgio aos ouvintes de outras rádios: do tipo, quando se fartarem das notícias nas
Relatório Final de Actividade

307

outras, cá vos acolhemos. A Antena 2 tem o dever de fornecer um mínimo de
actualidade, não a todo o momento, durante todo o dia, mas pelo menos num momento
específico do seu quotidiano. Esse momento é o programa da manhã, altura em que,
para a grande maioria dos ouvintes, o dia começa. Dito de outro modo, os ouvintes da
Antena 2 também beneficiam com as informações metereológicas e interessam-se
como qualquer ouvinte de outra rádio, por notícias de carácter generalista. Em
conclusão, são cidadãos normais no que respeita à informação geral. O programador
não pode, em suma, pensar na sua rádio como um ponto de fuga de outras rádios, mas
sim como um espaço para habitar. Se o ouvinte diz que ama a música clássica, e diz
que sintoniza outra rádio para escutar notícias, sugiro que passe a sintonizar a Antena
2 do princípio ao fim, como um espaço que pode habitar, e não apenas como refúgio
quando se cansa dos outros.
(…) Quanto às entrevistas, a rádio em directo comporta riscos. As entrevistas, mesmo
quando são gravadas, decorrem muitas vezes como se fossem em directo e,
ocasionalmente, não correm da melhor forma. A nós, resta-nos identificar os erros ou
as insuficiências e tentarmos melhorar para a próxima. Ainda assim, em termos
quantitativos, não creio que, na actual programação, se possa dizer que a palavra
domine. Além do programa da manhã e do fim de tarde, a emissão diária não tem mais
nenhum espaço de entrevista. E a meu ver, não me parece que essa quota de palavra
na manhã e em certos dias ao fim da tarde, seja excessiva, sobretudo tendo em conta a
enorme quantidade de actividades culturais que nos compete acompanhar.
JNM – Ao contrário de João Almeida, seu Director, Alves Guerra, que além de
Jornalista, é Autor e Apresentador do Programa “Império dos Sentidos” e é também
Chefe do Serviço de Programas Culturais na Radiodifusão Portuguesa, decide não
responder aos Ouvintes e, em vez disso, prefere sacudir as competências do Provedor,
sustentando que este não possa ser o“Provedor da credibilidade dos jornalistas”.
Paulo Alves Guerra está, obviamente, no exercício do seu pleníssimo direito e eu
guardo para o próximo Programa as minhas reflexões sobre esta sua atitude.
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# 39 - 29.06.2007
ANTENA 2
– CICLO IMPÉRIO DOS SENTIDOS
O PROVEDOR REFLECTE SOBRE A ESCUSA DO REALIZADOR.
APRESENTAÇÃO DE ESTUDO DO PROVEDOR
SOBRE OS CONTEÚDOS DE IMPÉRIO DOS SENTIDOS.
DEPOIMENTO DO PERITO JOÃO DAVID NUNES

(III / IV)

Voz de Isabel Bernardo – O “Império dos Sentidos” é o Programa matinal da ANTENA
2, transmitido em directo todos os dias úteis, entre as 7 e as 10 horas, a partir dos
Estúdios da RDP em Lisboa, concebido e apresentado pelo jornalista Paulo Alves
Guerra.
Voz de Alberto Ramos – Nas duas últimas semanas o Provedor ouviu primeiro um
conjunto de críticas de Ouvintes que deu a comentar ao Director-adjunto da Estação –
João Almeida, bem como a Paulo Alves Guerra.
IB – Este entendeu responder formalmente apenas por escrito, afirmando o seguinte:
AR – “Mantenho o argumento exposto em Abril: o meu depoimento seria redundante,
uma vez que já estão disponíveis os esclarecimentos prestados pelo Director-adjunto
João Almeida.
Acresce outro dado: o Provedor considerou que a minha escusa em participar no
programa de 22 de Abril, justificada com o mesmo argumento, significava menor
credibilidade no meu trabalho jornalístico.
Foi uma afirmação insustentavel, porque não fundamentada.
E reiterada em comunicação escrita. Presumo que o Provedor continuará a expressar
a mesma opinião.
Sustento que o Provedor do Ouvinte não é Provedor da credibilidade dos jornalistas.”
IB – Acerca desta resposta de Paulo Alves Guerra, o Provedor considera oportuno
afirmar o seguinte:
JNM – No Programa “Em Nome do Ouvinte” nº 29, estreado em 20 de Abril, eu talvez
devesse ter sido mais claro, perante a recusa de Paulo Guerra em responder às
razoáveis críticas de Ouvintes. Começo por repetir aquilo que disse (perdoem-me a
citação própria):
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AR – Estranho (…) a desajustada recusa do visado Paulo Alves Guerra, eximindo-se à
responsabilidade que lhe cabe em atender à reclamação do Ouvinte através do
Provedor. Sempre que, nestas circunstâncias, um Profissional de Comunicação – e em
especial um Jornalista - se excusa à resposta que, normalmente no seu trabalho, sabe
exigir com mestria aos seus interlocutores, perde credibilidade.
JNM – Eu deveria ter sido logo mais explícito e ter afirmado, sem rodeios, o que penso a
este respeito. Mas para que Paulo Alves Guerra fique devidamente elucidado acerca
do meu pronunciamento e não volte a escrever que é insustentável e não
fundamentada a minha afirmação de Abril, vou desenvolvê-la.
Numa situação de Entrevista ou de Pesquisa, não é comum ver-se um Jornalista
experiente, da estirpe de Alves Guerra, a desistir de obter respostas inequívocas dos
seus interlocutores, às perguntas que lhes coloca. Se o Jornalista se contenta com
evasivas ou subterfúgios daqueles a quem interroga, diz-se logo que não está a exercer
devidamente o seu mister. Daí que, em geral, o Jornalista muito dificilmente aceite a
não resposta, ou a resposta enviesada.
Eu poderia ter apresentado aqui inúmeros exemplos de históricas insistências, ou de
notórias presunções concluídas por Jornalistas, como Paulo Alves Guerra e centenas
de outros plumitivos, sempre que se vêem frustrados na tentativa de obter uma
declaração mais resguardada por um Entrevistado…
Daí que me seja inteiramente legítimo considerar que a enviesada resposta ou, pior
ainda, a não resposta, não seja aceitável. Precisamente da parte de um Jornalista que,
quando lhe convém, invoca apenas a mera qualidade de Animador de emissão a
cumprir as ordens já enunciadas por um seu Director. E quando não há problema
nenhum, até lhe dá jeito ser Chefe (neste caso corresponsabilizável pelo produto de
Emissão) ou, então, invocar a condição de Jornalista, para se considerar imune ao
escrutínio e à crítica dos Ouvintes.
Creio que a simetria das situações não pode ser mais clara. Ou seja, o JornalistaAutor-Animador de emissão que, ao pedir-lhes clareza nas respostas, cumpre o seu
destino de questionar terceiros,… na circunstância inversa, não pode excusar-se a ter
de explicar – e com a maior clareza - as suas opções, sempre que é solicitado a fazê-lo,
perante os destinatários do seu exercício, que são os Ouvintes.
Paulo Alves Guerra é uma pessoa de temperamento afável, afectuoso e amável,
embora, como Jornalista, não tenha que o ser… Basta que se mantenha sério como é e
que, porventura, use de maior sobriedade no seu afã de se expôr aos Ouvintes.
Mas - não se dignando responder às críticas que o atingem – se persiste em
reclamar para si a indulgência que, na condição de Jornalista não usa face a um
Entrevistado, não só fere a elementar regra da equidade, como obviamente, reduz a
invocada credibilidade do seu trabalho jornalístico. Nisso se fundamentou a
sustentada afirmação, que mantenho.
Não é por se ser Jornalista que não tem de se garantir aos outros o mesmo que se exige
para si próprio.
Eu não sou Jornalista. Nem tenho que o ser, para fazer esta análise. Sou Ouvinte.
Mas além de Ouvinte, sou um Profissional da Comunicação experiente.
Portanto, se é em nome dos Ouvintes que aqui me sento, também é na defesa do
Serviço Público da Rádio e da probidade dos seus Profissionais, que exerço as minhas
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funções de Provedor. Com muito orgulho e com total independência de espírito, sem
qualquer reserva ou preconceito.
Devo dizer que em diversas ocasiões não hesitei em manifestar a Paulo Alves Guerra
a minha admiração pela sua sensibilidade e pela sua cultura, pouco comuns neste
universo. Soube até agradecer-lhe alguns momentos de Rádio que, noutra Estação, me
proporcionou como Ouvinte.
Agora, porém, Paulo ficará a saber que – nas presentes circunstâncias – não posso
manter-me como avalista desta sua surpreendente noção de credibilidade do trabalho
jornalístico, que ele entende apenas no sentido da sua própria imunidade. Sou eu
mesmo que lho recuso.
Pelo menos, enquanto ele se excusar a aceitar a capacidade e a justeza crítica do
Ouvinte, que agora vou demonstrar, aliás.
IB – As reclamações que o Provedor recebe de Ouvintes põem não apenas em causa
aspectos específicos da performance do Jornalista, enquanto Apresentador do
Programa, mas também incidem sobre determinados conceitos no campo da
estruturação do Programa da Manhã.
AR – O Provedor entendeu proceder ele mesmo, a um estudo acerca do equilíbrio dos
Conteúdos de Império dos Sentidos, classificado no sítio da ANTENA 2 e no Boletim
TONS da DOIS, como um Programa musical no âmbito das emissões agrupadas sob o
rótulo de Tons Conhecidos e sendo ainda laconicamente definido como uma “troca de
olhares entre a actualidade e a surpresa da música” [fim de citação].
IB – Para melhor observar as queixas de Ouvintes e melhor fundamentar a sua opinião,
logo depois da emissão do 29º Programa “Em Nome do Ouvinte”, no qual o
Apresentador Paulo Alves Guerra se eximira a responder aos Ouvintes pela primeira
vez, o Provedor solicitou as gravações integrais das 3 horas de emissão de 3 dias da
semana anterior, a 3ª do mês de Abril e 16ª do ano, quando já estava devidamente
estabilizado o formato de Império dos Sentidos, após cerca de meio ano de exibição.
AR – O Provedor do Ouvinte iria proceder pessoalmente ao levantamento exaustivo dos
conteúdos das edições de segunda-feira, 16, quarta, 18 e sexta-feira, 20 de Abril,
utilizando um programa de edição audio, no seu próprio posto informático de trabalho,
no Gabinete de Apoio aos Provedores.
IB – Para cada sintagma detectado, o Provedor anotou os respectivos horários de início e
de termo.
Por exemplo, um som identificativo da Estação ou do Programa; um conjunto de notas
sobre Meteorologia; a projecção de eventos culturais do dia; uma sequência de títulos
de Jornais (em revista de Imprensa); um primeiro trecho de Entrevista e os seus
seguintes; a introdução a uma peça musical ou, ainda por exemplo, um texto de ligação
entre dois discos, e os próprios trechos musicais que foram transmitidos.
AR – Para cada um destes elementos de Programa e todos os restantes que foram
identificados, registaram-se as respectivas durações unitárias e somadas, bem como as
percentagens correspondentes a cada uma das três horas de emissão e a cada conjunto
diário de 3 horas.
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AR – Há 15 dias foram apresentadas – a título de exemplo – as reclamações de alguns
Ouvintes, considerando que o Programa apresentado por Alves Guerra seria
excessivamente palavroso.
IB – Vejamos a que conclusões chegou o Provedor, na sua análise.
JNM – A primeira consideração que se pode extrair da análise quantitativa e objectiva a
que procedi, é a de que o “Império dos Sentidos” – ao contrário do que é anunciado,
não possa ser considerado, de facto, um Programa musical.
Um Programa musical, ou, para reduzirmos a classificação a um termo agora em
voga, um Programa de Autor dedicado à Música, é um Programa em que a Música
predomina claramente, na relação com a Palavra e – em princípio – com o Texto que a
sustenta.
Conforme as contas que fiz ao analisar aqueles 3 dias de uma semana de Abril, Paulo
Alves Guerra apresentava em média 32m e 59s de Música, por cada hora de emissão,
reservando os restantes 45% do tempo de cada hora, para as mais diversas
elucubrações e confabulações faladas, com o seu estilo e aos seus ritmos
pessoalíssimos de escolher e de falar…
Era muito, dizem os Ouvintes. Era demais.
AR – O Provedor constatou que as primeiras horas do “Império dos Sentidos” eram
menos faladas do que as segundas (estas, entre as 8 e as 9 da manhã), e que as
terceiras, entre as 9 e as 10, são aquelas em que Alves Guerra apresentava mais
conteúdos de Palavra.
IB – Em Abril, a densidade da conversa acentuava-se no Programa, naturalmente na
mesma proporção em que diminua a presença da Música.
AR – Em valores médios, o “Império” era 59% musical entre as 7 e as 8; a percentagem
diminuia para os 54% entre as 8 e as 9; e decrescia drasticamente nas terceiras horas
para valores bem menos significativos do que os da Palavra falada, correspondendo,
em média, a menos de 48% .
IB – Ainda assim, mesmo entre as 7 e as 8, o mais alargado tempo de Música transmitida
nos três dias analisados não ultrapassou os 39 m e 58 s, atingidos na segunda-feira, 16
de Abril.
AR – Mas essa foi uma hora muito musical, se a comparamos com a terceira hora (9 – 10)
de sexta, dia 20:
IB – Paulo Alves Guerra, nesse dia e nessa hora, conversou abundantemente (9 m) sobre
o Benfica com Jorge Moyano; menos com Plácido Domingo (4 m. e 54) e pouco
mais de 6 m. com Mega Ferreira.
AR – Entre essas conversas e Textos de Ligação, Notícias, Revista de Imprensa, Cartaz de
eventos e Promoções e Identificações de Antena, não sobraram mais do que uns
escassos 25m. e 41 s. para se ouvir Música, nessa hora e nessa edição do Programa da
manhã da ANTENA 2.
IB – Itzak Perlmann, Alicia de la Rocha, Geoffrey Parsons e Janet Baker, Plácido
(por duas vezes), Elena Rosanova e Alexander Gavriliuk - Sete pequenas peças
musicais durante uma hora, a maior das quais durou em antena 7 m. e 37 s.
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JNM – Nada mau, já que, para que pudessemos ouvir mais conversa, Parsons
acompanhou Baker durante escassos 2 m. e 23; a Rosanova tocou 1 m. e 42 e o
Gavriliuk não passou dos 2 e 21…
AR – A “pressão informativa” do “Império dos Sentidos” (como lhe chamou um Ouvinte)
não constituirá, portanto, a única razão para os lamentos dos Ouvintes, quanto ao
afirmado desequilíbrio entre Voz falada e Música.
JNM – O conteúdo e a natureza dos textos e dos improvisos – de acordo com o que o
Director-adjunto da Estação considerou aqui, na semana passada, estar “em linha
com os parâmetros duma rádio cosmopolita que, pelo facto de ser erudita, não tem
que se alhear do mundo”, também são contestados por Ouvintes.
IB – O processo utilizado nas “manhãs” de uma Rádio generalista pode ser precisamente,
o de tecer um poliedro temático, que vise abranger todas as matérias, todos os
Públicos, todas as idades, todos os estratos e todos os patamares de literacia, todos os
padrões de gosto.
JNM – Só que, na perspectiva dos Ouvintes queixosos, a ANTENA 2, não deve aproximarse do modelo proposto pelas Rádios generalistas.
IB – João Almeida, porventura também falando por Paulo Alves Guerra questionado
pelas suas escolhas e processos no Programa, sugeria que os reclamantes não têm
direito a refugiar-se numa ANTENA 2 menos permissiva ao registo dominante em toda
a Comunicação social.
AR – Serão Ouvintes inapelavelmente classificados pelo Director, como “desiludidos da
vida real”, que não merecem estar entre os que, agora, segundo o mais recente estudo
da Marktest, fortalecem a performance audimétrica da ANTENA 2, no período da
manhã.
JNM – Mas, deste modo, aproximando-se do modelo dominante, outra coisa não seria de
esperar. Aliás, até prova em contrário, essa parece ser a única estratégia definida para
os três canais nacionais do Serviço Público – conquistar audiências a todo o custo.
Nem que seja à custa do Serviço Público. Ou nem que seja á custa do respeito pela
identidade própria e tradicional de cada Estação, ou da sensibilidade específica e das
expectativas de cada uma das faixas de Públicos que, ao longo do dia, escolhem ouvir
cada uma delas…
IB – No próximo Programa ouviremos o parecer de dois conceituados Investigadores e
Docentes universitários, especificamente acerca da performance prosódica de Paulo
Alves Guerra enquanto Apresentador do Programa, também muito apontada por
Ouvintes que se dirigem ao Provedor.
AR – Hoje o Provedor do Ouvinte pediu a opinião de João David Nunes, com 59 anos,
depois de muitos de carreira profissional notável, é considerado como autoridade
inquestionável no campo da Programação e da Gestão de Comunicação.
IB – João David Nunes, acerca do “Império dos Sentidos”.
DEPOIMENTO DO PERITO JOÃO DAVID NUNES: “- Falar da Antena 2 e do programa da
manhã da Antena 2 é falar, sobretudo, do seu apresentador.
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Paulo Alves Guerra é, sem dúvida, uma personalidade da rádio, dado que tem um
estilo completamente marcado.
E, portanto, do meu ponto de vista, é aquilo que, em cinema, se chama de um «erro
de casting». Quer dizer, eu não escolheria este actor para o filme que se pretende
fazer na Antena 2. Não porque ele não tenha capacidade para eventualmente fazer
outras coisas noutros horários; mas claramente que neste horário não.
Porquê? Porque tem uma demasiada intervenção no programa, acentuando, para
além disso, um lado extremamente improvisado aqui – ouçam, este improvisado
entre aspas, porque para além do mais chega a ser desmobilizante.
Quer dizer, quem ouve, ouve aquele improviso de tal forma trabalhado, artificial,
que acaba por sentir que não tem nada a ver com aquilo e muda de estação. De
resto, isso foi uma moda que foi institucionalizada em Portugal nos inícios dos anos
70, tendo em vista uma escola francesa que na altura defendia muito este estilo de
apresentação e que teve, também, outros expoentes na rádio, antes de todos, e no
principio, o António Jorge Branco, que fazia bem isso, o Sena Santos, que já não era
tão bem mas que ainda assim foi o êxito que todos nós sabemos.
E agora e aqui, nesta estação, parece-me manifestamente desadequada a presença
deste senhor para fazer este programa.
Porque, para além do mais, a Antena 2 é uma estação da rádio pública que faz parte
do próprio contrato entre a RDP e o Estado e que é, do desenvolvimento do gosto
pela cultura, da música, da literatura, da defesa da língua portuguesa, etc.
É bom que quem programa não se esqueça que a rádio tem que viver com as pessoas
e, se ela não vive com as pessoas, não vive para as pessoas e as pessoas não vivem
para ela.
E, portanto, há depois aquilo a que se pode chamar a absoluta falta de sintonia entre
quem faz, quem ouve, quem produz e quem devia usufruir de algo que, finalmente,
se esboroa por entre os artificialismos de conceitos que estão não só ultrapassados
como perfeitamente escusados na actividade da Antena 2.
Este programa da manhã, do meu ponto de vista, é um erro de casting.
IB – João David Nunes, perito em Programação e Gestão de Comunicação.
JNM – Segundo a opinião João David Nunes, o projecto de propor ao Público matinal da
ANTENA 2 a actuação de um Jornalista pode portanto, ter sido uma escolha pouco feliz.
O alinhamento de Império dos Sentidos configurava, na altura da análise efectuada,
um conjunto de elementos mais adequados a uma Programação generalista, com muita
Palavra improvisada, Encontros pessoais, Notícias repetidas e deslocadas do alvo,
revistas de Imprensa nacional e internacional, generalista ou desportiva, promoções e
auto-promoções. E isso sim me parece ser um erro de interpretação, talvez decorrente
da formação dos seus autores.
Ainda voltarei a este assunto porque a configuração de Império dos Sentidos – pouco
alterada desde Abril - não está acordo com a expectativa manifestada pela muito
expressiva maioria dos Ouvintes que se me dirigem
A RDP aliá, parece querer padronizar as suas três ofertas nacionais – ANTENA 1,
ANTENA 2 e ANTENA 3 - através de bitolas processuais e estéticas, de naturezas
demasiado semelhantes entre si. Globalizando, em vez de acentuar as diferenças de
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estilos e de Públicos-alvo. E generalizando, ao invés de especializar, destrinçar e
distinguir as suas propostas.
Contudo, a ANTENA 2 está definida nos textos legais como uma Rádio (vou citar) “de
índole cultural, respeitando padrões exigentes de qualidade em termos de estética, de
conteúdo e tecnológicos, vocacionada para a transmissão de programas de música
erudita, atenta às suas manifestações (…), interessada em fomentar o conhecimento
e o gosto pela música (…). Além disso, segundo o texto do seu Contrato, a ANTENA 2
tem ainda como pressuposto para a sua actividade, a função de responder “aos
interesses minoritários das diferentes categorias do Público”.
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# 40 - 6.07.2007
ANTENA 2
– CICLO IMPÉRIO DOS SENTIDOS
(IV / IV)
CONT. DA APRESENTAÇÃO DE ESTUDO DO PROVEDOR
SOBRE OS CONTEÚDOS DE IMPÉRIO DOS SENTIDOS,
INCLUINDO ANÁLISE DE EXCERTOS DE PROGRAMAS.
DEPOIMENTOS DOS ACADÉMICOS E INVESTIGADORES PROF. DR. IVO DE
CASTRO E PROFª. DRª. ISABEL FALÉ.
RECOMENDAÇÕES DO PROVEDOR DO OUVINTE.

Voz de Isabel Bernardo – Termina hoje o 2º ciclo de Programas dedicado ao “Império
dos Sentidos” - o Programa das manhãs da ANTENA 2, que é concebido e apresentado
pelo Jornalista Paulo Alves Guerra e transmitido em directo nos dias úteis, entre as 7
e as 10 horas, a partir dos Estúdios da RDP em Lisboa.
Voz de Alberto Ramos – Depois de no primeiro Programa ter dado voz a um conjunto de
críticas exemplares de Ouvintes, o Provedor pediu comentários ao Autor do Programa
e ao Director-adjunto da Estação.
IB – E na semana passada deteve-se numa sumária análise à estrutura de conteúdos do
“Império”, com base no estudo a que procedeu acerca do Alinhamento de 3 edições do
Programa, transmitidas na segunda, na quarta e na sexta-feira da 16ª semana de 2007,
ou seja a semana anterior à data em que o Senhor Alves Guerra se eximira, pela
primeira vez, a responder de viva voz às reclamações de Ouvintes.
AR – As críticas de Ouvintes relativamente ao “Império dos Sentidos” chegaram e
continuam a chegar ao Provedor num volume muito mais expressivo do que algumas
Mensagens, que só mais recentemente têm manifestado defesa e apoio ás formulações
do Programa de Paulo Alves Guerra.
IB – Na verdade, Ouvintes existem que se sentem confortados com o “Império”, como é o
caso da Ouvinte Ana Duarte Pereira, de Lisboa, que afirma ter conhecimento de que
já foram enviados vários emails ao Provedor em defesa do Império dos Sentidos e do
seu responsável, que nunca passaram no Programa [do Provedor].
JNM – Gostaria de esclarecer a este respeito que, se é certo que, em exactos 6 meses,
recebi menos de uma dezena de Mensagens de satisfação com o actual modelo de
Programa, nem mesmo todas elas representam apoio integral aos enunciados da
Emissão e à prEstação do seu Autor.
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Por isso – e visto que ao Provedor se exige uma actuação pautada pela equidade – ao
atender ao volume e à natureza das Mensagens, eu tenha que observar prioritariamente
a tendência fortemente negativa dos despachos de Ouvintes reclamantes, mencionando
contudo, que também há quem goste muito de ouvir o “Império dos Sentidos”.
AR – Como temos dito e já analisámos, Ouvintes protestam acerca dos conteúdos, das
escolhas e da estruturação do Programa.
IB – Insurgem-se por exemplo, sobre o modelo de selecção das notícias e sobre os
desenvolvimentos que são dados a algumas dessas informações, contestando a
incidência informativa que genericamente continua a caracterizar o Programa.
AR – Mas Ouvintes também questionam algumas Entrevistas de Alves Guerra a certas
personalidades consideradas menos relevantes, no contexto de expectativa que
compreensivel e legitimamente desenham para a sua Estação preferida.
IB – E ainda é preciso reconhecer que Ouvintes se pronunciam também (em modos por
vezes excessivos) acerca de matérias de mais difícil análise técnica, ao considerarem
nas suas críticas, o próprio estilo pessoal de Locução do Apresentador.
JNM – Essa é uma matéria em que factores do domínio da subjectividade determinam a
natureza da ligação entre o Comunicador e cada destinatário. Tanto são aspectos
inerentes à própria personalidade do Locutor, como resultantes da atitude ou da
sensibilidade do Ouvinte.
É dessa fina conjugação de processos que é feita a matriz primordial do
estabelecimento da empatia (ou da empatia negativa), entre quem fala e quem ouve.
Por isso considero ser muito difícil abordá-la, porque apenas podemos analisar um dos
dois pólos. Do outro (a esse nível do posicionamento, da circunstância e da percepção
sensorial de cada Ouvinte), apesar das sondagens, dos inquéritos e das medições
estatísticas, pouco continuamos a poder saber verdadeiramente.
AR – O timbre, o volume e a dinâmica da Voz são elementos absolutamente
característicos de cada ser humano. A sua conjugação define singularmente cada
falante. E os elementos complementares, já passíveis de educação e de treino (e esses
sim, alteráveis e moldáveis) como a articulação, a respiração, a projecção e depois
também o ritmo, as inflexões e a entonação, estabelecem – de modo complexo - o tal
estilo próprio de um Radialista.
JNM – Ora o estilo é um dos aspectos mais frequentemente referidos por Ouvintes que se
pronunciam acerca da performance de Paulo Alves Guerra em “Império dos
Sentidos”
E esta é uma questão constrangedora para mim. O estilo de Paulo pode ser menos
apreciado por este ou aquele Ouvinte e, no entanto, muito agradável na opinião de
outro.
Não devo iludir, no entanto, que se trata de um tema muito recorrente nas reclamações.
De um assunto chave, quando – como a isso já se referia João David Nunes - o
Apresentador é o protagonista único, no âmbito do Programa mais ouvido da ANTENA
2.
E por isso, apesar da dificuldade e do melindre, entendo que devo analisá-lo sob um
ponto de vista técnico, sobretudo para clarificar determinados conceitos, talvez menos
ajustados no espírito de alguns Ouvintes.
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IB – Cada Falante profissional procura modelar desde muito cedo o seu próprio registo
pessoal exclusivo, que aplicará nas situações de Leitura, de Improviso ou de Entrevista.
AR – O modelo prosódico, ou seja, o estilo de um Locutor, digamos assim, consubstanciase aqui na Rádio, em diversas áreas de exercício: na leitura, no improviso (em Estúdio
ou em Reportagem), na leitura improvisada e na Entrevista.
IR – Estas são as situações-padrão num Programa de Rádio feito em directo, a que –
variando segundo o perfil da Estação e o design do Programa – sempre acrescem
lances não esperados, ou a pressão do tempo cronológico, por exemplo, para gerar
alguma tensão adicional, que – conforme os casos – condiciona a performance do
Radialista.
AR – Para cada uma delas, o Locutor, o Repórter, o Jornalista e o Entrevistador, criam e
ajustam conjuntos de recursos próprios que acabam por se tornar na “marca-de-água”
do Radialista.
IR – Expedientes como bordões de linguagem, entonações de referência, desenhos
melódicos da frase, ritmos de silabação, registos de intensidade, pausas etc, são
utilizados sempre de modo idêntico pelo Locutor, conforme a situação-padrão, embora
variando no plano da intensidade e do volume.
JNM – No caso presente, Paulo Alves Guerra, escolheu há muito tempo este seu estilo
próprio, muito marcado, no campo da chamada Leitura improvisada, ou da Leitura
(que gostará, aliás, de configurar perante o Ouvinte, como Leitura Improvisada). Ouça
um exemplo.
EXCERTO DO PROGRAMA EM ANÁLISE:
Outro Pianista: Maria João Pires que vai… tem carta branca para as oito da
noite da noite de Sábado, no Pequeno Auditório, um concerto inteiramente
delineado por Maria João Pires, que vai também fechar este Dias da Música,
às oito e meia da noite no Grande Auditório do Centro Cultural de Belém, ás
oito e meia da noite de Domingo. É com a arte de Maria João Pires que
vamos, ao serviço da Música de Beethoven e um certo poema de Eugénio de
Andrade, recitado pelo próprio.”
AR – Este exemplo constitui um modelo prosódico muito recorrente no discurso de
Paulo Alves Guerra.
Nele, como assinalou João David Nunes, o Locutor serve-se de um modelo
comunicativo aproximado daquele que, em tempos idos, utilizaram com grande à
vontade dois Radialistas portugueses de muito gabarito – António Jorge Branco, nos
anos 70 e Francisco Sena Santos, nos anos 80 e 90.
IB – Nesta intervenção - um Texto de Ligação entre dois discos, Paulo trata de cinco
ideias diferentes, usando sete frases e um total de 86 vocábulos. Parece escolher
cuidadosamente as palavras – hesita, alonga pausas preenchidas ou não, repete um
conceito e uma informação…
JNM – Ouçamos de novo os mesmos 40 segundos, retirados da 2ªhora de emissão do
“Império” na quarta-feira, 18 de Abril:
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MESMO EXCERTO DO PROGRAMA EM ANÁLISE
JNM – Façamos agora um exercício virtual. Através de uma montagem precária que eu
próprio executei, vamos retirar apenas as pausas no interior das palavras e as pausas
entre as palavras, para ver o que poderia ser a leitura corrida deste mesmo texto, em
que se mantêm as repetições dos dois conceitos e da informação das oito e meia da
noite:
MESMO EXCERTO (MANIPULADO) DO PROGRAMA EM ANÁLISE
JNM – Resultado: menos dez segundos. Em quarenta, retiram-se 10 segundos. Se as
condições de Produção permitissem a Paulo Alves Guerra uma leitura normal dos
seus textos, o seu estilo talvez parecesse mais fluido, mais simples, mais despojado e
menos cansativo para os Ouvintes…
Ouça ainda outro exemplo, desta vez, extraído da 3ª hora da mesma quarta-feira, 18 de
Abril.
EXCERTO DO PROGRAMA EM ANÁLISE:
Bilhetes para o próximo sábado, se está interessado… em assistir… a mais … um … ciclo
da temporada ópera vídeo, no hotel Vila Galé Ópera, em Lisboa. Vai ser projectado o
Rigoletto, de Verdi …, com Jean Pierre Ponel neste … filme que conta com Luciano
Pavarotti no… grande … papel. O Rigoletto, de Verdi.
IB – Ouçamos novamente os 28 segundos.
MESMO EXCERTO DO PROGRAMA EM ANÁLISE
JNM – Aplicando o mesmo processo de redução de pausas de modo a configurar o que
seria uma leitura corrida de Paulo Guerra, voltaria a verificar-se um ganho de
eficácia. Os anteriores 28 segundos na Leitura improvisada, reduzem-se a 19 na
Leitura directa:
MESMO EXCERTO (MANIPULADO) DO PROGRAMA EM ANÁLISE
AR – Dado o ritmo intenso em que escolheu construir o Programa de que é Autor,
enquanto lê o texto, Paulo estará ao mesmo tempo a ter de prestar atenção a outra coisa
qualquer que o preocupa na Realização. Talvez por isso ,o seu ritmo seja aqui, tão
lento. Mas não é sempre assim. Noutras ocasiões, de tão fluente, de tão ansioso na
constância de produzir informações e de tão generoso na sua atitude como anfitrião,
queixam-se Ouvintes de que se perdem as palavras.
IB – O Provedor do Ouvinte considera que Paulo Alves Guerra é um utilizador
diferenciado e conhecedor da Língua Portuguesa.
JNM – Isso, sem dúvida. O problema é que as palavras têm todas e cada uma delas, o seu
peso próprio. E o uso que lhes damos pode afectar, por excesso ou por defeito, a
compreensão do discurso e a eficácia da comunicação. E em situação de “directo” a
manobra é ainda mais difícil, porque nos podemos perder em verdadeiros desvarios.
Dou como exemplo um delicioso momento em que, na 2ª hora do Programa, na sextafeira, 20 de Abril, numa conversa em Estúdio com o Pianista Jorge Moyano, num
sintagama de escassos 4 minutos e 18 segundos, Paulo fala durante 1 minuto e 34 e
Jorge Moyano responde em 2 minutos e 44. Ora, sendo certo que durante uma
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conversa em Rádio seja conveniente identificar com alguma frequência, o nome do
Convidado, nessa sua parte da conversa, ou seja durante 1 minuto e 34 segundos,
Paulo Alves Guerra diz por 16 vezes o nome do Pianista… Aos 36 segundos, sem que
este praticamente tivesse ainda aberto a boca, já o Paulo tinha dito por 6 vezes Jorge
Moyano, 2 das quais invocando-o em vocativo…
Esse é, por exemplo, um modelo habitual em Paulo Guerra, que não agrada nada a
Ouvintes. Porque introduz um registo de ansiedade e frenesi que contribui para a
formação da ideia de excesso muito presente nas queixas de Ouvintes.
AR – De modo a compreender melhor o processo comunicacional de Paulo Alves
Guerra e, em especial, a utilização que ele faz profissionalmente da Língua a nível
prosódico, o Provedor solicitou o depoimento de dois Investigadores no campo da
Linguística.
IB – O primeiro testemunho é o do Prof. Doutor Ivo de Castro, de 62 anos, catedrático
de Linguística na Faculdade de Letras de Lisboa que, como Ouvinte da ANTENA 2,
entendeu dever pronunciar-se acerca do sentido de oportunidade e da adequação do
registo a cada situação de comunicação.
DEPOIMENTO DO PROF. DOUTOR IVO DE CASTRO: - Falar bem não é, necessariamente,
falar sempre da mesma maneira. Não é falar sempre com formalidade, e não é falar
sempre com familiaridade. Falar bem é saber escolher o tom e o nível de linguagem
que são mais adequados a cada situação de comunicação.
Falar bem consiste, portanto, em ter antenas suficientemente apuradas para
perceber o que é que cada situação de comunicação requer. Não basta ter correcção
gramatical; o que importa é que se saiba qual é o registo linguístico mais
apropriado.
Eu dou um exemplo: ainda ontem ouvi na Antena 2 dizer que Maria João Pires era
uma «grandessíssima» pianista! Ora bem, «grandessíssima» é um superlativo que
existe na língua portuguesa; gramaticalmente está correcto. «Pianista» é evidente
que é uma palavra do léxico cuja correcção não oferece dúvida. O que nos
perguntamos é se o casamento de «grandessíssima» com «pianista» é um casamento
feliz!? Talvez não seja. Talvez não seja esse o superlativo mais adequado para
«pianista» e para a pessoa que está em causa.
É essa sensibilidade para saber como juntar as palavras, em que tom falar, que
provavelmente mais importa para quem tem a responsabilidade de falar para um
público que é, por definição, o falante daquilo a que poderemos chamar a norma
padrão da nossa língua.
São as pessoas que em primeiro lugar mantêm o gosto que comanda as escolhas
linguísticas e as escolhas de todos os outros tipos.
Parece-me ser esse centro cultural da sociedade que consumirá, provavelmente, os
produtos que a Antena 2 há tantos anos oferece.
IB – Prof. Doutor Ivo de Castro, catedrático de Linguística na Faculdade de Letras de
Lisboa.
AR – O Provedor pediu ainda o parecer da Profº Doutora Isabel Falé, especialista e
docente em Fonética, Fonologia e Morfologia do Português Europeu e de
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Psicolinguística, abrangendo as vertentes da produção e da percepção da Língua.
Doutorou-se em 2005/6 na Faculdade de Letras de Lisboa e trabalha na Universidade
Aberta, onde é Directora do Departamento de Língua e Cultura Portuguesas.
IB – A Profª Isabel Falé pronuncia-se, de um ponto de vista científico, num interessante
depoimento sobre a actuação de Paulo Alves Guerra, enquanto falante profissional e
Apresentador do “Império dos Sentidos”.
DEPOIMENTO DA PROFº DOUTORA ISABEL FALÉ: - O Programa «IMPÉRIO DOS
SENTIDOS» insere-se na programação de uma Estação de Rádio pública, a Antena
2, que pretende corresponder ao desígnio de agradar a um público exigente que se
diferencia e caracteriza pelo seu grau de literacia e cultura.
A natureza deste programa aconselha, por conseguinte, o recurso a uma produção
linguística mais cuidada, quer relativamente à forma, quer ao conteúdo. Para este
efeito, a opção pelo discurso espontâneo não preparado ou planificado pode revelarse uma escolha arriscada: hesitações, disfluências, pausas silenciosas e preenchidas,
mudanças de ritmo, variação entoacional e frases incompletas constituem
características frequentes deste tipo de discurso.
Uma análise breve e concisa da produção linguística do jornalista Paulo Alves
Guerra, apresentador do já referido programa, evidencia algumas destas
características.
Sendo impossível num tão curto espaço de tempo abordar todos os aspectos que
pontuam a produção linguística deste jornalista, deter-me-ei no comentário sucinto a
algumas questões de natureza prosódica que sobressaem no seu discurso.
Na tentativa de reforçar o significado individual de cada palavra ou de cada
conjunto de palavras, Paulo Alves Guerra produz inúmeras rupturas melódicas,
causadas sobretudo pela presença de pausas de curta duração, preenchidas ou
silenciosas, ocorrendo não raras vezes em localizações sintácticas inusitadas e
provocando frequentemente a separação de constituintes maiores significativos.
Outro tipo de ruptura melódica também frequentemente presente no discurso do
jornalista decorre da marcação prosódica realizada através de variação entoacional
de palavras ou grupos de palavras.
O principal efeito destas rupturas melódicas resulta em descontinuidades na melodia
e no ritmo da fala, incorrendo num risco de fragmentação melódica excessiva do
discurso que pode comprometer – e entenda-se aqui comprometer como dificultar ou
inibir – o processamento da informação veiculada, isto é, a sua compreensão.
A opção pelo discurso espontâneo não preparado não justifica, na minha opinião, a
estruturação melódica e rítmica que Paulo Alves Guerra apresenta.
Quando em situação de entrevista, potencial espaço para a ocorrência de discurso
espontâneo, a produção linguística do jornalista não manifesta de forma tão
sistemática as mesmas características.
Tal facto aponta para a hipótese de a marcação prosódica exagerada estar na base
da construção de um estilo discursivo pessoal ou mesmo profissional.
Todavia, um meio de comunicação como a rádio – que centraliza no conteúdo
sonoro toda a sua atenção, todo o seu poder – não se pode compadecer com escolhas
ou estilos pessoais que comprometam um dos requisitos fundamentais do processo de
comunicação, ou seja, a compreensão.
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Uma planificação prévia dos conteúdos a transmitir, uma produção menos marcada
do ponto de vista prosódico podem reduzir amplamente estes problemas.
AR – Profº Doutora Isabel Falé, especialista em Fonética, Fonologia e Morfologia do
Português Europeu e de Psicolinguística, com incidência nos campos da produção e da
percepção da Língua.
JNM – Tudo o que ouvimos ao longo destas 4 edições de “Em Nome do Ouvinte”, acerca
do Programa da Manhã da ANTENA 2, aponta para uma situação de desajustamento
entre o que poderá ser uma esforçadíssima proposta da Estação e o que parece ser a
razoabilidade dos protestos de Ouvintes.
O problema residirá talvez na atitude genuína, embora excessivamente generosa, dos
Radialistas.
Designadamente por parte do Jornalista João Almeida – Director-adjunto responsável
executivo pela Programação da DOIS, e do Jornalista Paulo Alves Guerra, Autor e
Apresentador do Programa e ainda Chefe do Serviço de Programas Culturais na
RDP.
A condição de Jornalistas de ambos, sem prática específica no campo da gestão de
conteúdos na Rádio privada, de onde são oriundos, nem qualquer experiência anterior
no Serviço Público, puxa-os naturalmente para uma visão redutora, digo eu, sob o
ponto de vista jornalístico, do que seja a Rádio.
Adjacentemente, a longa experiência privada de ambos, habilita-os com uma sólida
atitude combativa e de ataque de mercado: o “Império dos Sentidos” fazia-se em
Abril, com uma média superior a 18 blocos temáticos diversos, por cada hora de
emissão… Ora isto é muito! Parece o dispositivo usado numa Rádio generalista…
Os resultados decorrentes deste simples facto são naturais e estão á vista: quer no plano
do crescimento de audiências, quer no plano do descontentamento do universo
tradicional dos Ouvintes da ANTENA 2.
Crescimento de audiências, inevitável porque se alargaram amplamente os critérios de
oferta, com a introdução sistemática de novos campos musicais na DOIS, que trazem
novos Ouvintes à Estação.
E no entanto, talvez que, no plano do cosmopolitismo a que insiste referir-se João
Almeida, esses novos critérios porventura continuem a fazer muito mais falta, por
exemplo, aos ouvidos dos Públicos da ANTENA 3, do que, aos Ouvintes (já
suficientemente despertos para todas as diversidades do Mundo) e que, apesar dos
pesares, constituirão sempre, a maioritária minoria dos Ouvintes da ANTENA 2.
Crescimento de audiências, em resumo, porque, ao contrário de preservar uma estética
radiofónica caracterizadamente sua, a ANTENA 2 aposta agora em exemplos como o
“Império dos Sentidos”.
Opta, pela estética dominante. A estética da “ansiedade e da tensão informativa”, das
conversas “deslumbradas” em linguagem familiar, dos cartazes de espectáculos ou das
revistas da Imprensa, temas todos prevalecentes e comuns em todas as Rádios privadas, públicas, nacionais, regionais e locais.
Assim – claro que as audiências da ANTENA 2 teriam de crescer … Mas, será esse o
mais adequado objectivo para a Estação, perguntam Ouvintes-cidadãos…
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Finalmente, em vista do que aqui terá ouvido, ao longo destas 4 semanas, o Autor e
Apresentador do “Império”, deve repensar o seu estilo e, porventura deixar ouvir um
pouco mais de Música.
E já agora, que o Paulo Alves Guerra não deixe também de ir dando as horas, de vez
em quando… Não lhe ficaria mal.
São pequenas informações, afinal muito úteis para os Ouvintes da ANTENA 2, que são
– não haja dúvida - pessoas cosmopolitas e trabalham em cidades. E que às vezes o
ouvem, apressadas, a caminho do emprego…
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# 41 - 13.07.2007
QUESTÕES DE OUVINTES RELACIONADAS COM
A ÁREA MULTIMÉDIA DA RTP.
O PROVEDOR OUVE O DIR. DO GABINETE MULTIMÉDIA,
FRANCISCO TEOTÓNIO PEREIRA
E O DIRECTOR ADJUNTO PARA AS NOVAS PLATAFORMAS,
JORGE ALEXANDRE LOPES.

Voz de Isabel Bernardo – O Gabinete Multimédia pode ser considerado como um dos
mais relevantes activos da actual RTP.
Voz de Alberto Ramos – O Gabinete produz e mantém, através da Net, um animado e
muito vasto serviço de consultas e descargas de materiais relacionados com os
Programas que são transmitidos no ar.
IB – E não só Programas de Rádio. O Portal da RTP é um complexo e muito rico
repositório de informações e de temas sobre o vasto universo da Rádio e Televisão de
Portugal, SA.
AR – Em www.rtp.pt o Ouvinte (e o Telespectador) podem encontrar interessantes
campos de pesquisa e de notícias complementares aos Programas apresentados pelas
Estações dos Serviços Públicos de Rádio e de Televisão.
IB – O Programa de hoje incide sobre matérias relacionadas com o Gabinete Multimédia
da RTP.
IB – No Relatório e Contas de 2006 publicado no passado mês de Março pelo Conselho
de Administração da Rádio e Televisão de Portugal, SA. e que recentemente foi
remetido ao Provedor, afirma-se que, tendo o mercado dos acessos de Banda Larga
registado um crescimento da ordem dos 23%, a estratégia da Empresa, na área da
Multimédia, procurou corresponder a esta tendência, proporcionando um significativo
aumento da oferta de conteúdos, que se foi verificando ao longo do ano passado.
AR – No Relatório afirma-se, a propósito do campo da Rádio, que a Empresa, indo ao
encontro dos novos hábitos e necessidades do Público, foi disponibilizando um
catálogo de conteúdos (…) até atingir mais de 70 horas de programação semanal,
incluindo os principais Programas e rubricas de todas as antenas de Rádio da RTP.
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IB – Tais conteúdos estão disponíveis para audição nos sítios das Rádios, nos chamados
processos de stream e a-pedido, ou ainda em podcast, de modo a poderem ser ouvidos
em leitores digitais, no formato mp3.
AR – A Administração da RTP informava ainda no seu documento anual que a
consolidação da área de Rádio-em-linha, que disponibiliza as emissões dos 8 canais
de Rádio da RTP, foi enriquecida em 2006 com o canal RádioMozart.rtp.pt – com
emissão exclusiva via Internet, e com os projectos especiais ‘Rádio Mundial’ e
‘Rádio Dakar’, lançados a propósito daqueles dois grandes eventos desportivos.
IB – Assinala-se também a implantação do serviço RSS (Really Simple Sindycation),
expressamente dedicado a potenciar as ofertas relacionadas com áreas de Notícias e
Novidades, complementares do Sítio.
JNM – Dir-se-ia que, no Séc. XXI, nenhum canal de Rádio pode subsistir sem a
complementaridade destes novos dispositivos proporcionados pela Rede a emissores e
receptores.
A Rádio acrescenta-se aos seus paradigmas tradicionais e vai à procura dos Públicos
onde agora os pode descortinar e onde, na verdade, eles se encontram. Na Net.
De um lado, as Estações podem complementar múltiplos quadros de informação em
torno dos protagonistas, dos textos, das músicas e dos sons dos Programas. E do outro, o
Ouvinte beneficiando de todos esses conteúdos suplementares, pode ainda dispor
alternativamente, dos próprios Programas nos horários específicos da sua conveniência
particular.
Numa primeira fase deste movimento a Rádio teve de recorrer a novos especialistas,
oriundos do campo da Informática e afastados dos processos criativos e jornalísticos,
adequados à comunicação radiofónica tradicional.
Mas a breve trecho passou a formar os seus Criativos e os seus Jornalistas e Técnicos,
nas práticas multiplataforma que hoje são praticamente comuns à Rádio, à Informática,
à Net e até à Fotografia e ao Vídeo.
Ainda na semana passada, enquanto a Jornalista Maria Flor Pedroso conduzia, na
emissão da ANTENA 1 (com a maior eficácia, aliás, e como foi saudado por Ouvintes), o
difícil Debate com os 12 Candidatos á Presidência da Câmara de Lisboa, o Portal
Multimédia da RTP oferecia em exclusivo aos internautas a transmissão Vídeo da
emissão.
Esta foi a primeira operação conjugada do género na ANTENA 1 – e foi um pouco mais
completa do que a que tinha sido realizada por ocasião do 13º aniversário da ANTENA 3.
Mas estou convencido de que muitas outras se seguirão, sempre que a importância do
conteúdo o vier a justificar, já que o casamento entre o Som da Rádio e o Vídeo da Net
parece constituir uma das novas mais atractivas opções da Rádio 2000.
AR – Ouvintes mantêm uma dedicada relação com o Sítio da Rádio do Portal
www.rtp.pt, numa atitude que hoje em dia estará a tornar-se cada vez mais comum.
IB – A prova disso é o elevado número de dúvidas expressas em Mensagens de diverso
teor que chegam ao Provedor do Ouvinte, acerca dos modos de acesso e dos
conteúdos que são ou não, disponibilizados.
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AR – É, por exemplo, caso recorrente o das Mensagens que lamentam atrasos na
disponibilização de materiais na Rede, após a emissão dos Programas.
JNM – Essa iniciativa cabe, em primeiro lugar, aos próprios Realizadores dos Programas.
E entre outros, nos últimos tempos recebi protestos de Ouvintes que querem dispor
mais cedo das gravações de João Gobern, em Pano para Mangas e de Carlos
Magno e Carlos Amaral Dias, em Alma Nostra e nem sempre as conseguem em
tempo oportuno.
Pedi respostas ao Director Adjunto para as Novas Plataformas, Jorge Alexandre
Lopes:
DEPOIMENTO DO DIRECTOR-ADJUNTO JORGE ALEXANDRE LOPES: - Os Ouvintes que
se queixam da não disponibilização de edições dos Programas “Alma Nostra” e “Pano
para Mangas” têm razão ao demonstrar o seu descontentamento. Não se trata, porém,
como é sugerido, de uma decisão censória sobre os conteúdos dos referidos programas.
A Rádio Pública tem o objectivo e a prática de disponibilizar o máximo de conteúdos
que tenham sido transmitidos previamente nas suas antenas nacionais. E quantos mais
conteúdos, mais próximo estaremos da nossa missão de chegar às pessoas. Os mais de
meio milhão de programas dos diferentes canais de rádio ouvidos em diferido no último
ano, a partir do portal da Rádio e Televisão de Portugal, disso dão prova.
Infelizmente, existem ainda hoje limitações de carácter técnico neste processo.
Em concreto, a limitação de que falamos é a de que, apenas Programas que foram
antecipadamente gravados para transmissão, permitem ser disponibilizados para a
Internet. Os conteúdos que são transmitidos em directo, não podem ficar disponíveis, a
menos que alguém antecipadamente e por cada vez que é sugerido, faça essa gravação
em tempo real.
O que aconteceu com essas edições dos programas “Alma Nostra” e “Pano para
Mangas” foi que, ao contrário do que acontece com outras edições dos mesmos, foram
transmitidas em directo e portanto, não foram fruto de gravação.
O mesmo acontece com todos os programas, dos vários Canais, da Rádio Pública e por
isso as edições disponibilizadas têm sequências interrompidas dos seus episódios, no
sítio da Internet.
Temos a noção de que esta limitação tem de ser urgentemente ultrapassada, para
melhorar o nosso serviço e está em curso já um processo de investimento técnico que
incluirá a aquisição de tecnologia que automatize todo o processamento de emissão e
nos permita ultrapassar este e outros problemas, com o objectivo até, de multiplicar em
várias plataformas a presença dos vários conteúdos da Rádio Pública.
IB – Jorge Alexandre Lopes, Director Adjunto para as Novas Plataformas na RDP.
AR – Questionado por Ouvintes, por razões de natureza semelhante, relacionadas com
atrasos verificados na disponibilização de conteúdos da sua Estação, o Directoradjunto da ANTENA 3 José Mariño, respondendo por escrito, aduziu idênticas
considerações.
IB – Mas não deixou de referir o entusiasmo da sua equipa quanto às matérias do Sítio da
ANTENA 3, salientando, por exemplo, o trabalho desenvolvido pelos informáticos da
Estação na cobertura do Festival SUPER BOCK SUPER ROCK, ímpar no universo das
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rádios nacionais, designadamente através da acção “Agora é a Tua Vez”, em que se
apresentavam vídeos dos Ouvintes (…), um blog com fotografias próprias de cada
concerto e uma enorme interactividade espelhada em fotografias e comentários
enviados pelo auditório da ANTENA 3.
JNM – Quanto à questão dos atrasos na colocação de conteúdos no Sítio, eu próprio (que
inovadoramente, entendi dever obrigar-me a dispor na Página do Provedor do
Ouvinte, quer o som de cada Programa, quer o próprio Guião com o texto escrito e as
formulações de cada edição), às vezes também me demoro mais do que devo e por isso
aqui ficam desde já, as minhas desculpas ao Ouvinte…
AR – Já em anterior intervenção acerca deste tema, ficara claro que a tecnologia
actualmente em uso na RDP apresenta limitações que, por exemplo, impedem a
relação directa e linear, entre o que se passa ao vivo nas emissões e aquilo a que os
Ouvintes-internautas podem aceder – como matéria complementar a cada Programa –
no Portal da RTP.
JNM – Ora, de alguma maneira completando o que acaba de ser dito por Jorge
Alexandre Lopes, posso referir que recentemente me foi anunciado pela
Administração da Empresa, como tratando-se de uma orientação de natureza
estratégica, o próximo reforço de investimento no domínio de equipamentos que
possibilitarão também que aquelas limitações sejam superadas.
IB – O Portal da RTP atinge um movimento diário absolutamente frenético de 80.000
visitantes.
AR – Cada um desses 80.000 visitantes por dia, por sua vez percorre entre 6 a 7 Páginas,
o que significa que se trata de visitas demoradas, nas quais o internauta encontra
motivos suficientes para permanecer ligado ao universo do Serviço Público.
IB – Os visitantes das Páginas da Rádio Pública correspondem a 40% por cento do total e
destes os mais activos são os Ouvintes ligados à ANTENA 3, representando uma média
diária estável superior a 22.000 contactos.
AR – Muitas das Mensagens que o Provedor recebe lamentam que nem sempre seja
possível descarregar, para o próprio computador do Ouvinte, o som de um Programa
que se gostou de ouvir, ou que não foi possível escutar em directo.
IB – Para responder a esta e outras questões relacionadas com a oferta multimédia da
RTP, designadamente no que se relaciona com a Rádio, o Provedor do Ouvinte
também pediu respostas ao Senhor Francisco Teotónio Pereira, Director do
Gabinete Multimédia da Rádio e Televisão de Portugal.
RESPOSTA DO DIRECTOR FRANCISCO TEOTÓNIO PEREIRA: - Devido a limitações
técnicas, até agora há programas longos que não estão disponíveis em MP3, mas em
breve será possível que todos os programas sobre os quais a RTP tenha direitos totais
sejam disponibilizados em MP3. Em relação a outros formatos, como OGG, estão
previstos já para o início do ano.
IB – Alguns Ouvintes costumam dirigir-se ao Provedor reclamando sobre a instabilidade
do dispositivo Rádio Mozart, exclusivo do Portal RTP.
AR – O Director Francisco Teotónio Pereira pronuncia-se a este respeito:
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RESPOSTA DO DIRECTOR FRANCISCO TEOTÓNIO PEREIRA: - O problema que reporta
poderá ter tido origem numa falha técnica que afectasse o sistema mas que deverá ter
sido resolvida em tempo útil. Actualmente a Rádio Mozart está perfeitamente estável e
a funcionar com normalidade.
De salientar ainda que existe um controlo sistemático no sentido de assegurar a
qualidade de todos os serviços disponíveis.
IB – Francisco Teotónio Pereira, Director do Gabinete Multimédia da Rádio e
Televisão de Portugal.
AR – Entre as muitas Mensagens recebidas sobre os temas Multimédia, o Provedor
entende dever dar destaque a uma em especial – remetida por um Ouvinte de Lisboa,
que deseja manter a sua identidade reservada – e que apresenta uma questão comum
a outros correspondentes.
IB - Afirma este Ouvinte:
AR – Várias são as ocasiões em que apenas posso ouvir Rádio através da Internet. No
entanto encontro-me tecnicamente impedido de ouvir qualquer dos canais da RDP,
devido à opção tomada quanto ao formato da sua emissão electrónica. O formato
escolhido, o WMA (windows media player) não é sequer aquele que poderá ser
considerado o standard "de facto" para este tipo de serviço, o mp3, o que garantiria
o mínimo de incompatibilidades. A escolha feita impede-me, enquanto utilizador de
um sistema não-Windows (Linux), de ouvir a emissão. Se a escolha tivesse sido por
mp3 (proprietário) ou OGG (este livre), tal problema não se colocaria. Ambos os
formatos podem ser ouvidos, sem problema de monta, em qualquer das plataformas
de Sistema Operativo disponíveis no mercado: Windows, Linux, Mac e outros. (…)
Peço-lhe portanto que atenda a esta situação que me prejudica e, com certeza, a
outros ouvintes (que não o são só por impossibilidade técnica).
IB – Ouçamos os comentários do Responsável pelo Gabinete Multimédia da RTP:
RESPOSTA DO DIRECTOR FRANCISCO TEOTÓNIO PEREIRA: - Indo ao encontro dos
novos hábitos e necessidades do público, foi [igualmente] criado um catálogo de
conteúdos de rádio, com mais de 70 horas de programação semanal, que inclui
os principais programas e rubricas de todas as antenas da RTP. Estes conteúdos
estão disponíveis para audição no site (audio stream) ou para ouvir em leitores
digitais (no formato mp3).
Nesse sentido, e numa primeira fase, procurou-se adoptar um sistema que
chegasse ao maior número de espectadores possível. Após análise detalhada do
mercado, assim como do perfil de utilizadores do site, verificou-se que a
disponibilização de conteúdos nos actuais formatos servia mais de 95 % do
público, razão que suportou a opção inicial por estes formatos. Acresce ainda o
facto destes sistemas serem bastante mais fáceis para o utilizador comum.
A adopção de formatos baseados em tecnologia open source está, actualmente, a
ser testada no sentido de podermos alargar a oferta noutros formatos – e onde o
OGG também se nos afigura como o mais adequado - durante o 2º semestre deste
ano.
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Contudo, e além de se tratar de sistemas direccionados a um segmento mais
restrito, o investimento em tecnologia open source é, em geral, bastante mais
oneroso, não apenas ao nível dos equipamentos, mas igualmente pelo facto de se
tratar de uma tecnologia para a qual o mercado não tem, por natureza, tantas
soluções.
Quanto à disponibilização de conteúdos no formato MP3, importa referir que só
o podemos fazer em relação a programas sobre os quais detemos direitos totais.
Devido a limitações técnicas, os programas mais longos ainda não estão
disponíveis em MP3, mas em breve também estes estarão disponíveis desde que a
RTP detenha os respectivos direitos.
IB – Francisco Teotónio Pereira .

0’02”

JNM – O Gabinete Multimédia da RTP que acompanha e complementa a actividade das
Estações do Serviço Público da Rádio pode não ser um Departamento perfeito. Não
está certamente isento de erros de interpretação e de funcionamento; e o Portal RTP
não será por certo, o mais completo dos portais portugueses, nem tão pouco estará, por
enquanto, devidamente equipado para o ser.
Mas a verdade é que o Gabinete Multimédia sustenta um exercício que, claramente,
está a obter o agrado da maioria dos Ouvintes que se me dirigem – ainda que,
pontualmente, levantando questões sólidas, pertinentes e oportunas como esta última.
Haverá, por exemplo que, estar atento ás novas evoluções informáticas e da Rede, que
constantemente se apresentam às empresas e aos cidadãos? Certamente que sim.
Haverá que desenvolver – e o mais urgentemente possível, até – novas capacidades de
armazenamento de conteúdos radiofónicos históricos e menos próximos da
actualidade? Claro.
Haverá que abrir cada vez mais os critérios de interactividade que a Net pode facultar á
Rádio Pública ? Evidentemente.
O Ouvinte espera cada vez mais essa atitude pró-activa e prospectiva, por parte da
Estrutura e dos Profissionais: a Multimédia está para a Rádio, como uma prodigiosa
alavanca que há-de defender e perpetuar a sua magia comunicacional. Mas. pelo que
ouvi e conheci, nestes últimos dias, estou seguro de que a própria relação entre o
Ouvinte e a sua Estação Pública preferida vai no futuro cada vez mais depender da
importância estratégica que a Empresa parece pretender atribuir ao Gabinete
Multimédia da RTP. E nessa expectativa, me congratulo vivamente.
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# 42 - 20.07.2007
QUESTÕES DE OUVINTES SOBRE INFORMAÇÃO E JORNALISMO
NO SERVIÇO PÚBLICO DE RÁDIO
(I / VI)
RESPOSTAS DO DIRECTOR JOÃO BARREIROS
REFLEXÕES DO PROVEDOR DO OUVINTE

Voz de Isabel Bernardo – Os Programas de hoje e das próximas semanas são dedicados a
temas da Informação e do Jornalismo na Rádio Pública.
Voz de Alberto Ramos – Ao atingir-se o final de mais uma época de trabalho, faz sentido
observar em que pé se encontram as relações entre os Ouvintes-cidadãos da Rádio
Pública e aqueles a quem cumpre mantê-los informados acerca de Portugal e do
mundo, e dos seus modos de operar.
IB – Ouvintes continuam a manifestar-se controvertidamente a propósito de um espaço de
emissão muito ouvido: a Antena Aberta, de segunda a sexta, onze – meio-dia, na
ANTENA 1
AR – São bastantes as Mensagens que se referem positivamente ao difícil papel mediador
da Jornalista Eduarda Maio; mas também são muitos os Ouvintes que questionam,
quer casos pontualmente abordados em termos menos correctos, ou menos
fundamentados, quer o próprio dispositivo do Programa.
JNM – Relativamente aos primeiros, isto é – afirmações específicas produzidas por
Ouvintes que telefonam para a Antena Aberta ou apreciações genéricas feitas pelos
nossos correspondentes acerca do que ouviram - o Director de Informação João
Barreiros, em conversa comigo, chama-me a atenção para o facto de, com muita
frequência, os Ouvintes não indicarem a hora e a data de difusão da matéria abordada.
E quando é assim, quando na sua Mensagem, o Ouvinte não assinala com precisão, a
data, a hora e até a Estação em que ouviu aquilo a que se refere, corremos o risco de
incorrer em imprecisões, ou de dar como certo algo que, num ou noutro serviço
noticioso, estava errado.
Acho que João Barreiros tem razão.
E apelo a que o Ouvinte não esqueça de olhar para o relógio e de confirmar a sintonia
da Estação, logo que ouve qualquer assunto que pretenda comentar com o Provedor.
Só deste modo podemos proceder a pesquisas que nos ajudarão a analisar os erros e
portanto, a melhorar o sistema de Informação.
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IB – Voltando ao caso da Antena Aberta, entre outros, os Ouvintes Fernando Fonseca
Ferreira, de Viseu, Carlos Almeida, de Setúbal e André de Amorim Campos, de
Mafra, manifestam-se sobretudo contra a presença excessiva de Comentadores, cujas
intervenções retiram tempo aos telefonemas de Ouvintes.
AR – Ouça o comentário do Senhor dr. João Barreiros:
RESPOSTA DO DIRECTOR JOÃO BARREIROS: - As questões genéricas sobre a Antena
Aberta foram já respondidas em momento anterior, pelo que dispenso de repetir qual a
estrutura do programa ou as precauções utilizadas pela Direcção de Informação para
evitar ou reduzir os danos causados pelos participantes mais – digamos assim –
efusivos. É verdade que, nalguns programas, há comentadores e especialistas a mais e
ouvintes a menos. É uma proporção que tem de ser equacionada em função dos
próprios temas (até talvez caso a caso), e que às vezes (diria que muito pontualmente)
não corre bem.
IB – Jornalista João Barreiros, Director de Informação da RDP.
JNM – A meu ver, num Programa com este perfil (no qual por vezes tanto se fazem de
sopetão, afirmações não fundamentadas, injustas e até, nalguns casos, ofensivas,…
como se ouvem asserções complexíssimas, ou correctas, ou exóticas), a intervenção de
um Comentador convidado da RDP – em princípio, alguém de reconhecido mérito, a
quem a Estação pede opinião – tem, ou deve ter pelo menos o mérito de recentrar,
esclarecer, ou ilustrar a generalidade dos Ouvintes, quanto a contornos mais precisos e
melhor definidos, para a questão do dia.
E, por vezes, apenas uma opinião abalizada, até pode não ser suficiente. Há que, colher
outro parecer idóneo e de sinal contrário, para que o esclarecimento seja eficaz perante
o Ouvinte. E há que contar com a intervenção muito paciente, mas afirmativa do
Jornalista-moderador. A quem, uma vez ou outra, cuidando de aspectos
complementares, pode escapar um caso mais grave, ou mais pesado.
Reduzir a Antena Aberta a uma mera soma das opiniões justapostas de Ouvintes (uns,
mais ilustrados sobre o tema, outros, menos; uns, mais esclarecidos, outros, demasiado
exaltados e outros ainda, insultuosos para com terceiras entidades), não parece ajudar a
esclarecer mais o Ouvinte-cidadão que privilegia o Serviço Público.
Por isso o dispositivo – que é barato e bom para fixar audiências que gostam de
conflito e se esgotam nele - é muitas vezes posto em causa por autores nacionais e
internacionais que se dedicam ao estudo do epifenómeno.
Do que estes se interrogam, é se as Antenas Abertas não serão dispositivos mais
adequados a emissoras privadas (onde vale tudo, como no Mercado da Feira da Ladra),
do que a Estações de Serviço Público como a RDP. Existem muitos exemplos de
Programas de sucesso na Rádio Renascença, na TSF ou no Rádio Clube, que a si,
não lhe passaria pela cabeça ter de ouvir no Serviço Público…
E a propósito,… ainda há 3 ou 4 dias atrás, a insuspeita, a liberal, a democrática BBC,
na sequência de diversos escândalos editoriais, decidiu acabar com o género telefónico,
comum à Rádio e à Televisão…
Ora não se tratando de um formato consensual, enquanto os responsáveis o mantiverem
no ar na RDP, não duvido que seja indispensável a intervenção dos Comentadores –
eles próprios mais habituados e na posse dos códigos apropriados da linguagem
radiofónica. Mais do que um Jornalista–moderador ali sozinho, os Comentadores
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servem para ajudá-lo, mas também para esclarecer as distorções que afinal, sustentam
os populismos do Programa e do Programador.
IB – Em Junho, o Ouvinte Rui Vieira, de Lisboa, insurgia-se contra o tratamento
concedido pela Informação da RDP ao caso do canal venezuelano de Televisão.
AR – O Ouvinte numa longa e fundamentada exposição reclamava o seguinte: “… foi
anunciado no serviço noticioso da RDP uma "mega manifestação" contra o fecho
de um canal de TV privado na Venezuela que iria acontecer no dia seguinte! Como é
que sabiam que era uma "mega manifestação" se essa ainda não tinha acontecido?
Futurologia?! Afinal foi cancelada a dita!... Também é veiculada uma informação
errada, pois o canal não foi encerrado. A licença é que não foi renovada, o que
apesar de tudo é diferente. Concorde-se ou não com a decisão da não renovação da
licença, há contudo, que ser preciso na informação dada ao Ouvinte.”
IB – Ouça o comentário do Director de Informação:
RESPOSTA DO DIRECTOR JOÃO BARREIROS: - A situação na Venezuela foi bastante
detalhada na informação da Antena 1 e da RDP-Internacional. Deslocámos para
aquele país dois repórteres, Paula Machado e João Rosário, em momentos diferentes e
não estamos, assim, numa situação de relato indirecto dos acontecimentos. Os dois
jornalistas contaram o que viram, num país que vive uma situação particular e onde
residem muitos milhares de portugueses.
O ouvinte critica o anúncio de uma mega-manifestação contra Chávez. Como
jornalista, sou avesso a este tipo de prefixos mega, super, hiper e acho até que são
relativamente desnecessários na linguagem informativa. Mas penso que é legítimo ao
jornalista afirmar que está prevista para amanhã ou para qualquer outro dia uma
grande manifestação contra um projecto, um governo, ou uma ideia. Até porque, na
altura, havia indicações seguras de que os estudantes estavam mobilizados para essa
manifestação. É verdade que acabou por ser adiada (e não cancelada, como diz o
ouvinte) mas apenas por um dia.
O ouvinte procura demonstrar que a não renovação da licença da RCTV é comparável
a dezenas de outras situações, mundo fora, e inclui uma lista que pude encontrar em
vários sítios da Internet e aparentemente produzida por um jornalista chileno, Ernesto
Carmona. Ela está reproduzida em blogues, em sítios de movimentos de tendência
política claramente afirmada, até no jornal do regime cubano, Granma.
Ao longo deste ano, sempre procurei responder a todas as questões dos ouvintes com o
máximo rigor e com a máxima frontalidade. E por isso, tenho hoje que dizer que não
me parece aceitável comparar a maior parte dos casos com o do encerramento da
RCTV. Com toda a franqueza, não se pode pedir aos jornalistas que tenham uma visão
aberta sobre a realidade quando evitamos abordar com clareza o contexto político em
que os factos ocorrem.
A RCTV e a Globovision eram estações de televisão críticas do governo Chávez e – no
caso da RCTV, pelo menos – excederam-se nos comentários feitos. Mas o que está em
causa, verdadeiramente, é se há ou não liberdade de imprensa na Venezuela. Um país
onde o presidente anuncia uma reforma da Constituição que lhe permita manter-se
para sempre no cargo, uma lei que lhe permite governar por decretos durante ano e
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meio, e onde parte da população se manifesta nas ruas. Onde há estudantes lusodescendentes detidos após as manifestações.
O serviço público de rádio não pode, pois, deixar de relatar o que vê. É certo que, em
todo o mundo, tem havido revogações de licenças de televisão e de rádio: mas
pergunto: quantas tinham este cenário em fundo?
IB – João Barreiros.
AR – Enquanto Ouvintes felicitaram a ANTENA 1 por iniciativas assumidas no quadro da
operação, outros Ouvintes criticaram o dispositivo montado pela RDP.
IB – O Director tem a palavra:
RESPOSTA DO DIRECTOR JOÃO BARREIROS: - O modelo de cobertura das eleições
intercalares em Lisboa foi profundamente discutido na RDP, e entendo que seguimos
um modelo equilibrado que deu igualdade de participação a todos os concorrentes.
Todos os candidatos concederam uma entrevista de vinte minutos à Antena 1, e todos
participaram num debate de 2 horas que aqui aconteceu no primeiro dia de
campanha. Todos viram relatadas as suas ideias e acções de campanha num jornal
emitido diariamente de 7 a 13 de Julho, ao final da tarde.
Eu fui um dos entrevistadores e nenhum dos candidatos se queixou de qualquer tipo de
discriminação ao longo da campanha. Neste momento, desconheço também qualquer
tipo de queixa sobre a nossa cobertura, quer na CNE quer na Entidade Reguladora.
Uma ressalva porém: o facto de o serviço público procurar garantir igualdade de
oportunidades a todos os candidatos não reduz a nossa obrigação de tratar
jornalisticamente os factos. Isto significa, por exemplo, que se um candidato for
objecto de determinada notícia, a RDP não tem de ouvir todos os outros sobre o
mesmo assunto. Frequentemente, isso não faria qualquer sentido.
IB – Jornalista João Barreiros – Director de Informação.
AR – O Uso da Língua é uma questão muito sensível para o Ouvinte do Serviço Público.
IB – Dir-se-ia que o Ouvinte da ANTENA 1 está especialmente atento aos modos como os
falantes profissionais que acedem aos microfones da principal Estação Pública, tratam
a Língua Portuguesa.
JNM – Considero muito natural que os Ouvintes se preocupem com a saúde desta nossa
bela e antiga Língua. Senão formos nós próprios a cuidar dela, não serão certamente os
amigos espanhóis do nosso único Prémio Nobel da Literatura a defendê-la…
Mas o facto dos Ouvintes permanecerem vigilantes relativamente às prestações dos
Locutores e Jornalistas da RDP, significa para o Provedor (que sou, eu mesmo, Amigo
da Língua Portuguesa), mais do que o aparente criticismo,… a relação íntima dos
Ouvintes com a sua Rádio – onde a voz e o texto, assumem um valor verdadeiramente
fundamental e – sem exagero – praticamente fundacional nessa relação.
O que seria, de facto, uma Rádio sem as Vozes, sem os Textos, sem os improvisos,
sem o código comum que, afinal, nos liga a todos, como mais nada nos liga uns aos
outros: os amigos com os amigos, e até adversários aos adversários ?
Ouviu o que eu disse ?...
IB – O Ouvinte Jota Coimbra indicava exactamente em que dia e hora ouvira o primeiro
assunto da sua Mensagem:
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AR – “Na referência ao PortoCartoon [Noticiário das 7 horas, de hoje, 22 de Junho],
disse-se qualquer coisa parecida com '(...) se está com a moral em baixo, vá ver (o
certame)'. Devia ser 'o moral' e não 'a moral'. Menos certo estou, porém, de outro
lapso que o meu ouvido parece ter notado: ter-se chamado ao responsável do
PortoCartoon 'Luís Humberto Marques', quando o Jornalista se chama ‘(...)
Marcos'.
IB – Responde o Director pela Informação:
RESPOSTA DO DIRECTOR JOÃO BARREIROS: - Tem razão o ouvinte de Coimbra nas duas
observações feitas – o jornalista deveria ter dito «está com o moral em baixo» e não
«com a moral em baixo», porque – neste contexto, moral tem a ver com «o ânimo»
com que nos encontramos. E é verdade que Luís Humberto Marcos foi chamado Luís
Humberto Marques, o que é um erro.
AR – A Ouvinte Maria Clara Carreiro da Costa, de Lisboa dirigiu-se por uma segunda
vez ao Provedor manifestando-se contrária ao uso, por vezes demasiado informal, das
formas de tratamento usadas por alguns Jornalistas, quando se referem a determinadas
personalidades da esfera pública. E escreve:
IB – “Referir, por ex. "o José Sócrates" em vez de "José Sócrates" é de uma "falta de
chá" imensa, e isso é diário...”
JNM – Minha cara Ouvinte, eu não sei se isso é diário… Sei, é que é realmente comum e
corresponde a um sinal dos tempos. No séc. XIX costumava ler-se no “Diário de
Notícias” uma forma de tratamento como, por exemplo, “o astrónomo Sr. João José
Souto Rodrigues deslocou-se a Lisboa”.
As figuras públicas estão em constante exposição, dando-nos a nós, comuns mortais e
aos Jornalistas (gente da alta…), uma sensação de proximidade muito maior e mais
directa. As figuras públicas encontram-se assim, sempre á mercê de um escrutínio
permanente.
E essa contiguidade sugere formas de tratamento que são praticamente familiares. Nem
sempre com conotação positiva, nem sempre indiciando antipatia. Familiaridade,
apenas.
O dr. João Barreiros preferiu não se pronunciar acerca desta matéria, declarando com
razão, aliás, que não recorda que Jornalista algum da RDP costume usar fórmulas
daquela natureza, em Noticiários da Rádio Pública.
Para mim, tenho a certeza, é que alguns Jornalistas vedetas, que os Ouvintes
conhecem muito bem (e o Director também) e que eu não vou referir aqui… no quadro
de Comentários convocados, ou de Programas próprios, ou ainda de Programas
conjuntos, entre Jornalistas, mas de microfone bem aberto, fazem gala no uso daquelas
formulações, digamos, familiares, como que se pretendessem acentuar, salientar,
disporem de um registo de contacto habitual, íntimo, de tu-cá, tu-lá, com as
Personalidades a que se referem.
Daí não vem nenhum mal ao mundo, muito embora, pelo contrário, dessa maneira, eles
– os plumitivos - percam o tal distanciamento que, a um Jornalista, não fica mal manter
em qualquer circunstância.
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Compreendo a opinião da Ouvinte: mas também confesso que, quando eu próprio
discordo da postura iberista de José Saramago – que é um grande escritor, venerado
Prémio Nobel e tem idade para ser meu pai – não hesito em dizer que o José
Saramago perdeu a cabeça…
Sinal dos tempos, minha Senhora… Sinal dos tempos…
AR – Na próxima semana, além de mais respostas do Director de Informação a questões
colocadas por Ouvintes e pelo próprio Provedor, serão apresentadas as opiniões de
conceituados especialistas, investigadores e académicos acerca do Jornalismo no
Serviço Público de Radiodifusão.
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# 43 - 27.07.2007
DIVERSAS QUESTÕES DE OUVINTES SOBRE INFORMAÇÃO E JORNALISMO
NO SERVIÇO PÚBLICO DE RÁDIO
(II / VI)
POR EX.: MACROCEFALIA; INTEGRAÇÃO DAS REDACÇÕES DE RÁDIO E TV;
LIVRO DE ESTILO; CARACTERIZAÇÃO DE POSICIONAMENTO INFORMATIVO
DAS 3 ESTAÇÕES NACIONAIS.
DEPOIMENTOS DO JORN. E FORMADOR JOSÉ MÁRIO COSTA,
DO PROF. JOSÉ CARLOS ABRANTES
E DO PROF. DOUTOR NUNO GOULART BRANDÃO
RESPOSTAS DO DIRECTOR JOÃO BARREIROS.
REFLEXÕES DO PROVEDOR DO OUVINTE.

Voz de Isabel Bernardo – Tal como anunciámos na semana passada continuamos hoje a
analisar temas da Informação e do Jornalismo na Rádio Pública.
Voz de Alberto Ramos – E começamos por duas breves questões ainda apresentadas por
Ouvintes.
IB – A primeira, foi remetida por um correspondente do Porto, com identidade reservada,
que afirma “- A informação diária da evolução do comportamento das Bolsas peca
por ser demasiado redutora, pois não fornece informações dos mercados asiáticos e
dos americanos, do norte e do sul.”
AR – Ouça o Jornalista João Barreiros, Director de Informação da RDP.
RESPOSTA DO DIRECTOR JOÃO BARREIROS: - Registamos este comentário do Ouvinte e
vamos estudar a possibilidade de incluir alguma informação sobre os mercados
internacionais.
AR – As Ouvintes Isabel dos Reis e Isabel Dias, de Faro, em correspondência conjunta,
assinalam que uma Jornalista da ANTENA 1, a terminar o seu período de trabalho na
véspera do St.º António – feriado municipal em Lisboa, se despediu ao microfone,
desejando a todos os Ouvintes, que presumivelmente seguiam a Estação por todo o
país, "um bom feriado". E comentavam:
IR – “Choca-nos esta macrocefalia lisboeta num canal com responsabilidades públicas.
Agradecemos a sua atenção e esperamos que esta mensagem alerte para estes vícios
de inconsciente arrogância lisboeta.”
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AR – O Director de Informação responde:
RESPOSTA DO DIRECTOR JOÃO BARREIROS: - Aqui está um exemplo do excesso de
simpatia por parte da jornalista. Podem acreditar as Ouvintes que – se há algo em que
insistimos permanentemente – é na necessidade de procurarmos de forma sistemática
e equilibrada, servir todo o país. Parece-me exagerado ver aqui uma demonstração de
arrogância e de macrocefalia lisboeta: isso era pressupor que a jornalista estava,
deliberadamente, a esquecer-se de todos os outros ouvintes. O que, claramente, seria
um erro profissional grave e indesculpável.»
IB – Jornalista João Barreiros, Director de Informação da RDP.
AR – Fazendo ainda eco de temas suscitados por Ouvintes, ou até pela “opinião
publicada”, no final de mais uma época de trabalho e antes de férias, o Provedor
considerou oportuno apresentar directamente algumas outras questões ao dr. João
Barreiros.
IR – Uma dessas questões saltou recentemente para a esfera pública quando, no quadro da
reorganização da empresa Rádio e Televisão de Portugal, se especulou – com
temores porventura infundados – acerca do processo de integração das redacções de
Rádio e de Televisão, numa única Redacção. O que, a prazo, eventualmente poderia
comprometer a especificidade da natureza e da linguagem próprias do Jornalismo
radiofónico.
AR – O Provedor do Ouvinte interrogou o Director de Informação sobre o
desenvolvimento desse processo. Ouça a sua resposta.
RESPOSTA DO DIRECTOR JOÃO BARREIROS: - O aumento das sinergias entre as duas
redacções tem sido gradual, existindo – neste momento – um processo de discussão
sobre a forma de o acentuar.
AR – Um tema por vezes abordado em sedes do Jornalismo, mas também por Ouvintes –
ainda que em contactos raros – é o da auto-regulação.
JNM – O conceito da auto-regulação é originário da Biologia e foi explorado pelo
médico Wilhelm Reich, na primeira metade do séc. XX.
Hoje, o princípio da auto-regulação aplica-se à sociedade da Informação como um
conjunto de mecanismos que a comunidade deve encontrar em si mesma, com o
objectivo de garantir a sua independência, a sua fiabilidade e a sua harmonia.
Esta auto-regulação de que tanto se fala como um projecto ainda utópico, só poderá
ser assegurada através do equilíbrio dinâmico descoberto em cada um e no conjunto
dos órgãos de Comunicação.
Através da auto-regulação se evitarão, um dia, erros de procedimento e se hão-de
prevenir os conflitos – internos e externos - deles decorrentes.
E é essa competência própria, num espontâneo desígnio de independência, que há-de
dispensar a intervenção de tutelas ou de órgãos exteriores de regulação, como hoje
acontece.
O Livro de Estilo de um órgão de Comunicação aparece como um dos mais
importantes instrumentos para o exercício da auto-regulação.
IB – Para o Ouvinte podem não ser ainda bem claros nem o conceito, nem a importância
decisiva de um Livro de Estilo para Programadores, Produtores e Técnicos, e
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sobretudo para os Jornalistas, Animadores e Colaboradores que acedem aos microfones
de uma Estação de Rádio.
AR – De modo a termos presente a relevância de tal instrumento, o Provedor do Ouvinte
convidou um perito muito prestigiado para estabelecer a definição genérica do que é o
Livro de Estilo de uma Rádio.
IB – Esse convidado é o Jornalista José Mário Costa, de 58 anos e com uma larga
actividade nos domínios da Comunicação.
Sendo actualmente Formador e Responsável Pedagógico no Centro de Formação da
RTP – vertente de Rádio, José Mário Costa, é um estudioso em matéria de
Deontologia profissional da Rádio. Foi ele próprio o primeiro autor do Livro de estilo
do Jornal Público. Dedicado ao estudo e uso da Língua Portuguesa, foi co-fundador do
sítio Ciberdúvidas e é Autor do Programa Páginas de Português, com a participação
de Vítor Nobre, semanal, na ANTENA 2, aos domingos, 17:10, assim como do Jogo da
Língua, com a participação da Prof.ª Margarita Correia, diário na ANTENA 1, 6:20 e
14:40 e ainda de Língua de Todos, na RDP ÁFRICA, segundas, 19:20.
AR – O Jornalista José Mário Costa, é também Autor da série Cuidado com a Língua,
protagonizada por Diogo Infante na RTP 1.
DEPOIMENTO DO JORNALISTA JOSÉ MÁRIO COSTA: - Um Livro de Estilo está para um
Jornal, uma Rádio ou uma Televisão, como as Constituições estão para os países em
geral. É por assim dizer uma espécie de Magna Carta dos princípios e regras a que
se devem subordinar os Profissionais que aí trabalham. Ou seja, os Jornalistas, os
Locutores, os Realizadores, os Produtores, os Técnicos de Som, por exemplo. Não
há, infelizmente, grande tradição nos media portugueses e nomeadamente na Rádio,
de Livros de Estilo, como temos, por exemplo, há decénios na imprensa anglosaxónica. Em Portugal, que eu conheça, o único Livro de Estilo, digno desse nome,
melhor dito, dessa responsabilidade, é o do Jornal Público. Isto é, um Livro de Estilo
que incorpore tantos procedimentos técnicos para o melhor exercício do Jornalismo,
como os princípios éticos e deontológicos da profissão. No primeiro caso, devem
constar capítulos específicos sobre regras técnicas, por exemplo, como escrever ou
falar, no caso da Rádio, simples, claro, mas de forma o mais apelativa possível.
E falando-se da Rádio, teria de se contemplar, naturalmente, toda a vertente do som,
da Música, da presença ao microfone e sob que condições, etc, etc.
Por inerência de função e por maioria de razão se o órgão de Informação em causa,
goza de estatuto de Serviço Público, também havia de se estipular regras claras,
precisas e firmes, sobre o bom uso do idioma nacional.
Se formos ambiciosos, por exemplo como acontece numa BBC ou numa Voz da
América, até se deve juntar um prontuário guia-padrão, permanentemente
actualizado sobre a pronúncia dos nomes e palavras mais controversas. Para além,
claro, duma espécie de índex sobre os principais erros e disparates a evitar de todo
em antena.
Depois há todo um importante e cada vez mais crucial, nos tempos que correm,
capítulo dos princípios éticos e deontológicos que regem a profissão e muito em
especial, de quem exerce a profissão numa Rádio de Serviço Público. Que
obviamente tem deveres e obrigações de rigor, seriedade, de equidistância, perante
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os diferentes interesses políticos partidários, económicos e outros, ainda mais
exigentes do que num qualquer órgão de Informação privado. É isso afinal, se me é
permitida esta opinião final, é isso afinal, que faz a diferença de uma RDP - um
espaço, ao mesmo tempo tão difícil e tão estimulante, de fazer Jornalismo e Rádio
em geral.
E para isso, na minha opinião, devia que haver a tal Magna Carta para o exercício
da profissão na RDP.
IB – Jornalista José Mário Costa, responsável pedagógico no Centro de Formação da
RTP e perito em matéria de Deontologia profissional da Rádio.
IB – O Livro de Estilo ainda não está em aplicação na RDP.
AR – É uma matéria sensível de que se tem falado internamente. Menos nos domínios da
Programação, mais no que respeita aos campos da Informação e do Jornalismo.
IB – O Provedor do Ouvinte questionou o Director de Informação, sobre os progressos
que estão em curso no sentido da criação, homologação e implantação do aguardado
Livro de Estilo no que respeita à Redacção da RDP. E João Barreiros responde.
RESPOSTA DO DIRECTOR JOÃO BARREIROS: - A espinha dorsal do Livro de Estilo da
redacção da RDP está completa, devendo iniciar-se um processo de discussão do
mesmo ainda este ano.
JNM – Esta é, sem dúvida, uma boa notícia para os Profissionais e para os Ouvintes do
Serviço Público. Muito embora, diferentemente do que se passa na Imprensa, um
Livro de Estilo, na Rádio, não possa circunscrever-se às matérias exclusivamente
Jornalísticas e da Informação.
IB – É o que se depreende da opinião de outro especialista em matérias da Informação, a
quem recorreu também o Provedor do Ouvinte.
AR – Desta vez ouvimos a opinião do professor José Carlos Abrantes.
IB – O professor José Carlos Abrantes tem 62 anos. É Docente universitário e
investigador na área dos Média, tendo sido o Provedor dos Leitores do jornal Diário
de Notícias entre 2004 e 2007, o que o levou a estar presente em 4 conferências anuais
da ONO - a Organização Mundial dos Provedores, que reúne centenas de Ombusdman
de muitos países, e responde assim ao Provedor do Ouvinte:
DEPOIMENTO DO PROFESSOR JOSÉ CARLOS ABRANTES: - Pergunta-me se é importante
um Livro de Estilo na Rádio Pública. Eu acho que é positivo que exista por várias
razões. Primeiro um Livro de Estilo é fruto de consensos e de negociação. O
processo de o fazer é um momento importante de reflexão sobre a Rádio Pública. Em
segundo lugar, partilhar um conjunto de princípios torna mais sólida a comunidade
dos Jornalistas, dos Programadores e dos Ouvintes. Acho ainda que essa partilha
também pode ser importante pelas particularidades que ousar afirmar acentuando o
que falta, ou tem tímido desenvolvimento noutras Rádios.
Essas regras podem também envolver os Ouvintes numa ética de escuta, ajudando a
promover a cidadania também. Esta responsabilidade não é um exclusivo dos
Políticos.
Por último, a existência das regras de um Livro de estilo, aceites pelos Profissionais
da Informação e da Programação, facilita a discussão pública da Rádio que
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ouvimos. Em conclusão, em meu entender, precisa-se de mais e melhor autoregulação. Os Livros de Estilo são uma peça referencial dessa auto-regulação.
AR – Professor José Carlos Abrantes, ex-Provedor dos Leitores do Diário de Notícias.
IB – Antes das férias do Verão prepara-se o período final do ano.
AR – Maio, Junho e Julho são meses de grande azáfama nas Redacções e em particular,
nos gabinetes onde se definem as próximas estratégias de Informação.
JNM – Quis saber do Director João Barreiros, que prospectiva seria possível antever, em
Julho de 2007, para o Jornalismo Radiofónico do Serviço Público. Por exemplo:
estarão previstos para os últimos meses do ano, novos espaços especificamente
dedicados à Grande Reportagem e ao Jornalismo de Investigação, ou vão manter-se
apenas os actuais Programas em que estes géneros são, por vezes, incluídos?
RESPOSTA DO DIRECTOR JOÃO BARREIROS: - Não está prevista a existência, nos
próximos trimestres, de programas autónomos de reportagem ou jornalismo de
investigação, se compreendo bem a pergunta formulada. É preciso, no entanto,
esclarecer que essas reportagens existem – na Antena 1 – e com grande frequência.
São reportagens sem dia e sem hora marcados, porque a actualidade também é assim:
de resto, em Agosto serão redifundidas algumas das melhores reportagens deste ano,
uma por dia, de 2ª a 6ª feira. Muitas delas passaram em antena fora de qualquer
programa.
Recordo que a Direcção de Informação criou – há dois anos – um programa com uma
forte componente de jornalismo de investigação e/ou reportagem, e que designa
«Visão Global», substituindo um programa de entrevista que existia anteriormente em
antena.
IB – Os Ouvintes da RDP mais ligados aos assuntos dos Desportos, no entanto, podem
esperar algumas novidades.
RESPOSTA DO DIRECTOR JOÃO BARREIROS: - O ano desportivo que dentro em breve se
inicia contempla novos e estimulantes desafios. Dois exemplos: o Mundial de Râguebi,
com a primeira presença da selecção nacional portuguesa, e o início de uma nova
competição futebolística, a Taça da Liga. Vamos ter mais pressão sobre os nossos
jornalistas, tanto mais que pretendemos cumpriremos a nossa obrigação de continuar
a oferecer informação sobre as modalidades ditas amadoras.
A Direcção de Informação tem o desejo de experimentar novas plataformas e novas
formas de apresentação do seu trabalho (duplos relatos, por exemplo), mas isso
dependerá do número de jornalistas de que pudermos dispor. Há alguns meses atrás,
tive a oportunidade de dizer que sou contra a ideia de que a Rádio deve funcionar
como complemento do serviço público de televisão, e mantenho esta ideia. Mas
deveremos testar esta época – e veremos os resultados desses testes – meios
alternativos a algumas emissões principais, alargando o leque de escolha dos nossos
ouvintes.
IB – Jornalista João Barreiros.
IB – O Director de Informação do Serviço Público de Rádio não tem tarefa fácil: cabe-lhe
definir e fazer manter uma estratégia de rigor, de independência e de neutralidade
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jornalística, gerindo recursos humanos e talentos comunicacionais, não sendo infinitos
nem uns, nem outros.
AR – E isto, procurando atender ás elevadas expectativas e exigências dos Públicos. Tanto
no que respeita aos modelos de uma Informação que tem que tentar relatar tudo, a todo
o tempo, em qualquer lugar e a toda a gente, como procurar enquadrar os factos
relatados com linguagens não excludentes, de modo a reflectir cuidadosamente nas
suas emissões, as perspectivas de relevância social que são adequadas e próprias do
Serviço Público.
JNM – Encerro o Programa de hoje convocando o depoimento de outro especialista
referencial no campo dos Média e em particular, quanto à investigação acerca dos
conteúdos da Informação audiovisual: o Professor Doutor Nuno Goulart Brandão.
IB – O Professor Nuno Brandão, de 41 anos e com uma longa experiência profissional na
RTP, publicou diversos trabalhos de investigação e é hoje Director do Instituto de
Novas Profissões do grupo da Universidade Lusófona.
JNM – Solicitei ao Doutor Nuno Goulart Brandão uma breve reflexão sobre as
características do Jornalismo radiofónico considerando a diversidade das 3 Estações
nacionais do Serviço Público da RDP.
DEPOIMENTO DO PROF. DOUTOR NUNO GOULART BRANDÃO: - Entendo que a
Informação na Rádio de Serviço Público deve ser interpretada e construída perante
três posicionamentos diferentes de abordagem, de acordo com as especificidade de
cada uma das suas antenas nacionais.
A Antena 1 deve seguir uma linguagem mais universal apresentando temas mais
abrangentes, indo ao encontro dos assuntos de interesse público generalistas.
A Antena 2, pelo contrário, pela sua natureza e posicionamento mais contemplativo
e reservado, deve seguir uma linha informativa mais específica e que apareça em
antena com formulações menos frequentes, do que a principal Estação generalista
Antena 1, mas com elevados padrões estéticos e de rigor linguístico e que promova a
actualidade cultural estrangeira e sobretudo portuguesa.
A Antena 3, apesar da sua principal característica temática ser musical, vocacionada
para Públicos mais jovens, não deve no entanto esquecer a vertente informativa nas
suas emissões e sobretudo apelar ao reforço formativo dos gostos e consumos dos
jovens, devendo ainda contribuir para abertura a novos horizontes quanto às
diferentes realidades sociais.
Em síntese, entendo que a articulação entre Programação e Informação tem que
continuar a existir, tornando-se mais acentuada na Antena 1 e na Antena 3, já que
na Antena 2, tratando-se de uma Rádio de fruição, destinada a um Público muito
diferenciado considerado no espírito da lei, carece menos de registos de “pressão
informativa”, como muito bem assinalados pelo Provedor do Ouvinte noutros
Programas.
AR – Prof. Nuno Goulart Brandão, académico do Instituto de Novas Profissões da
Universidade Lusófona.
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IB – No próximo Programa – o último antes da interrupção de Verão em que o Director de
Informação se pronuncia sobre o Provedor do Ouvinte – serão abordadas temáticas
relacionadas com os Programas de Microfone Aberto, na ANTENA 1.
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# 44 - 3.08.2007
INFORMAÇÃO E JORNALISMO NO SERVIÇO PÚBLICO

(III/ VI)

ANTENA ABERTA:
SERÁ O DISPOSITIVO “TELEFONE ABERTO” ADEQUADO À RÁDIO PÚBLICA? - I

QUEIXAS DE OUVINTES.
DEPOIMENTOS DA JORNALISTA EDUARDA MAIO
E DO PRESIDENTE DO SINDICATO DOS JORNALISTAS, ALFREDO MAIA.
REFLEXÕES DO PROVEDOR DO OUVINTE.

Voz de Isabel Bernardo – O Programa de hoje antecede uma interrupção até à 3ª semana
de Setembro, também motivada pela reestruturação dos Arquivos, decorrente de um
desejável novo sistema de tratamento informático da correspondência recebida pelo
Provedor do Ouvinte.
Voz de Alberto Ramos – A propósito da emissão de 4 de Julho, o Ouvinte Alberto de
Carvalho, com 57 anos, de Sintra, insurgiu-se contra insultos e várias inverdades, que
classificava de frequentes no polémico programa Antena Aberta, e que dizia
continuarem sem qualquer solução.
IB – O Ouvinte terminava a sua Mensagem, com uma pergunta e com a sua própria
resposta:
AR – Será isto aceitável no serviço público de radiodifusão? Não me parece...
IB – O Provedor solicitou e ouviu a gravação da emissão apontada pelo Ouvinte.
JNM – Pude constatar que o participante no Programa Antena Aberta, cuja intervenção
mereceu o protesto do Ouvinte, teve ensejo de expressar as suas opiniões (no caso
inteiramente contrárias á política de Saúde do actual Governo), durante de 4 minutos e
43 segundos, sem que se tenha verificado qualquer interposição de natureza
jornalística, produzida pela Apresentadora do Programa.
Ouvi também que o referido interveniente não se eximiu de avançar no seu discurso,
com qualificativos e expressões que, objectivamente, podem ser considerados de
natureza grave, por 6 vezes, ao longo desses 4 minutos e 43 da sua exposição.
Qualificativos e expressões de natureza grave, são aqueles que, por exemplo, num
diálogo face-a-face, com o seu interlocutor, um Jornalista, ele mesmo, não aceitaria
passivamente que lhe fossem directa e pessoalmente endereçados, a si próprio. Em
privado. Quanto mais se fosse em público.
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Ainda assim, depois da primeira, da segunda, das terceiras, da quarta, da quinta e da
sexta ocasiões em que o individuo ao telefone abusou da liberdade de expressão e da
boa-fé da antena, a sua anfitriã, objectivamente, não procedeu a nenhum apelo, a
reparo algum, a nenhum aviso, a uma só interpelação que fosse, de natureza
moderadora, nem, muito menos, lhe retirou a palavra.
Enquanto 5 segundos depois da primeira afirmação contundente; 38, depois da segunda
(que já consistia num insulto expresso); outros 10 segundos, após as terceiras; mais 8,
depois da quarta; e outros 39 segundos a seguir à quinta,… só no fim de 4 minutos e 43
segundos da intervenção continuada, e quando o próprio participante, por sua iniciativa
aliás, dava por terminada a sua expressiva alocução, é que, finalmente, se ouviu a voz
da Jornalista (neste caso enquanto Apresentadora), a anunciar um novo contacto. Mas,
mais uma vez, sem um reparo acerca das jactantes afirmações acabadas de ouvir, nem
qualquer apelo ao comedimento vocabular dos Ouvintes-cidadãos.
Estes são os factos. Foi contra isto que se manifestou o Ouvinte que me escreveu.
AR – O Provedor procurou ouvir a Jornalista Eduarda Maio que respondeu apenas por
escrito, num texto com mais de 800 palavras que iremos resumir, no qual começava
por considerar que o contexto em que as declarações do ouvinte foram produzidas, lhe
dão uma gravidade que, no seu entender, não tiveram.
AR – Considerando o Provedor não dever repetir as expressões que motivaram o protesto,
limitar-nos-emos a aduzir a defesa especificamente apresentada por Eduarda Maio,
sem as referir.
RESPOSTA ESCRITA DA JORNALISTA EDUARDA MAIO (Lida por IB) : - “Não dirigindo o
ouvinte nenhuma acusação específica, ou objectiva, a ninguém em particular, pareceume, no momento, que chamá-lo à atenção para o facto, mostrar-se-ia inútil.
O ouvinte podia sempre responder-me que as suas palavras não foram dirigidas
especialmente a alguém, o que é verdade. Aliás, sempre que tal acontece, tenho o
cuidado de, imediatamente, chamar o ouvinte à atenção para que se retrate ou, em
circunstância extrema, cortar-lhe a palavra.
Em relação à expressão dirigida ao Partido Socialista, confesso que, no momento, não
lhe reconheci qualquer intenção. [Intenção] de quê? De ofensa ao Partido Socialista?
Assim como não percebi de quê [é] que o ouvinte que se queixa [e] interpreta [,] a
partir destas palavras, ou o quê [é] que ele entende que deveria ter sido a actuação do
moderar perante elas.
AR – Foi assim, neste texto corrido, que a Jornalista Eduarda Maio especificamente
entendeu justificar a sua confessada passividade, na recepção de um telefonema de um
participante no Programa Antena Aberta, em que, na opinião do Provedor, aquele terá
usado termos menos próprios.
JNM – Apesar de apresentar uma defesa árida nas razões específicas acerca do caso
vertente, a Jornalista Eduarda Maio levanta alguns temas interessantes para reflexão,
acerca do modelo e do dispositivo de Antena Aberta e da sua adequação a uma Rádio
de Serviço Público. E não é tarde nem cedo para abrirmos esse debate.
AR – A Jornalista habitualmente responsável pelo espaço Antena Aberta, diário, de
segunda a sexta, entre as 11 e o meio-dia, na ANTENA 1, agora em pausa de Verão,
reflecte e escreve textualmente o que a Isabel Bernardo vai resumir.
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RESPOSTA ESCRITA DA JORNALISTA EDUARDA MAIO (Lida por IB) : - “A natureza deste
programa (…) implica o risco, de em determinadas situações os ouvintes exagerarem
nas suas afirmações, ou apresentarem opiniões que decorrem de pouca informação, ou
de interpretação distorcida sobre determinado assunto.
Não deixa, por isso, de ser uma representação do que os cidadãos, no seu dia-a-dia
pensam, ou a forma como interpretam a realidade, e muitas vezes interpretam-na
assim, de forma distorcida. (…)
Pergunto: aos cidadãos considerados esclarecidos ou donos de um saber específico é
permitida a divulgação pública de opiniões, mesmo que contraditórias, ou olhadas de
um único ângulo,… e ao cidadão comum, anónimo, o exercício de opinião deve ser
vedado, porque, manifestamente não sabem o que dizem, não possuem um rótulo
qualquer que os habilite para tal? (…)
AR – E prosseguimos na leitura dos excertos essenciais da reflexão de Eduarda Maio,:
RESPOSTA ESCRITA DA JORNALISTA EDUARDA MAIO (Lida por IB) : - Além do exercício
de opinião, a Antena Aberta tem (…) um outro valor fundamental: o do exercício da
tolerância, o de aprendermos a viver e a sermos confrontados com as opiniões dos
outros, (…) o de nos defrontarmos com percepções da realidade muito diferentes das
nossas, mas que não deixam de existir por as ignorarmos. A Antena Aberta, é por isso,
um exercício de democracia (…).
Houve já situações, raras, em que acusações concretas de ouvintes sobre pessoas
também concretas, levaram à necessidade de identificação do ouvinte junto da pessoa
que se considerou ofendida, para efeitos de actuação judicial. E nestes casos, em que
realmente possa existir matéria para tal, talvez seja o caminho certo a seguir.”
AR – Jornalista Eduarda Maio.
AR – O tema é fascinante. Ouvintes que escutam, em grande número, sentem-se tocados
pela sinceridade dos outros Ouvintes que telefonam. Outros Ouvintes que ouvem,
sentem incomodados com o que ouvem.
JNM – Estes Programas de Microfone Aberto começaram nas Rádio Publicas americanas
já da década de 50. Eram emissões que passavam nas altas horas das madrugadas. Tais
Programas, no peculiar Serviço Público americano, serviam quase exclusivamente, a
que os deserdados do destino tivessem voz para exprimir os seus desesperos nos
espaços da Rádio em que apenas se ouviam a eles próprios, em registos de acento
dramático e pungente. Mas estes Programas rapidamente encontraram resposta e foram
absorvidos como modelo (e não como dispositivo) pelas mais espectaculares Rádio
privadas do planeta.
Apesar de experiências anteriores menos consistentes o Telefone Aberto no Ar só nos
anos setenta viria a ser adoptado na Europa. E aqui, primeiro, pelas Rádios comerciais
e só depois pelos bastiões estatais e de Serviço Público, como a própria BBC.
IB – O dispositivo cativou os Portugueses. Quem não recorda o Passageiro da Noite de
Cândido Mota; Olha Quem Fala e Cobras & Lagartos de Joaquim Letria; a
Bancada Central de Fernando Correia ou o Forum, de Manuel Acácio.
AR – Mas faltava um Microfone Aberto no Serviço Público…

Relatório Final de Actividade

348

JNM – Faltaria?... A muitos Ouvintes, faltava. Sem dúvida. Basta ler algumas – bastantes
Mensagens, que me chegam. Muitas delas exaltando, aliás, a coragem, a determinação,
a paciência e o profissionalismo de Eduarda Maio. E no entanto…
DEPOIMENTO DA OUVINTE JULIETA FERREIRA : – Sendo uma frase batida não é, mas
que a liberdade de cada um acaba onde começa a liberdade dos outros, eu penso que
os Ouvintes deviam ter mais respeito, exercer, de facto, o seu direito de cidadania, de
liberdade de expressão, para usarem esse Programa, que eu acho que é um
Programa que lhes é quase dado quase, digamos, de mão beijada, para as pessoas se
poderem exprimir e depois é mal usado, não é…
É de facto, mal usado porque, não é com esse objectivo, mas é sempre com o
objectivo de atacar ou insultar outro tipo de pessoas. Nomeadamente aquelas que
não estão de acordo…
Eu lamentava muito se ele acabasse…
E não sei se será da parte da Jornalista, mas da parte da Produção, não sei… Mas,
de facto, dar a entender isso às pessoas. Que eu acho que as pessoas acabam por se
retrair um pouco, não é… E é, de facto, isso que eu considero que esse Programa
deve ser… Para as pessoas irem aprendendo. A falar, a exprimirem-se. A criticaremse, obviamente. A protestarem… Mas com a devida educação, digamos. Com o
devido civismo, não é, que de facto, cada um de nós deve ter, não é… Cada cidadão,
neste caso o português deve ter.
IB – A Ouvinte Julieta Ferreira, quadro superior, que escreveu e falou de Almada, é uma
adepta confessa de Antena Aberta, que manifesta preocupações acerca da forma como,
de um modo geral, Ouvintes exercem a sua liberdade de expressão no Programa da
ANTENA 1.
AR – Como o Ouvinte Paulo Sá, de 35 anos, Gestor em Gouveia:
DEPOIMENTO DO OUVINTE PAULO SÁ : – Não deve haver a mínima censura prévia às
ideias que as pessoas vão expressar, agora penso que tem que haver uma pré
selecção no mínimo tendo em conta, pelo menos alguma exigência básica daquilo
que se coloca no ar. Previamente ouvindo as pessoas…
Enfim eu faço só uma sugestão: que perguntem à pessoa qual o tema do Programa
no qual estão a intervir. Muita gente, enfim, aproveita o tempo de antena para se
ouvir na Rádio, mas, muitas das vezes, sem qualquer interesse para a generalidade
dos Ouvintes.
AR – Os Académicos e investigadores que estudam o explosivo surto da intervenção dos
consumidores de comunicação na esfera dos Comunicadores, reforçam a ideia
fundamental de que a soma das intervenções não pode ser representativa, sequer, de
qualquer espécie de conjunto.
JNM – Por exemplo, Autores credenciados como o americano Erik Barnouw, ou os
franceses Jean-Claude Guillebaud, Jean Mouchon ou Christophe Deleu, traçam
perspectivas menos transigentes, quanto á bondade e à respeitabilidade democrática do
modelo defendido com sinceridade por Eduarda Maio… Doutor em Ciências
Políticas na Universidade de Lille, em França, Deleu no seu recente livro Les
Anonymes à la Radio, apresenta uma visão menos linear, quanto à fiabilidade dos
dispositivos de Produção destes fora.
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IB - Já em 1996 Guillebaud constatava que os Programas abertos á participação de
Ouvintes atenuavam o aspecto educativo do meio que os apresenta:
AR – “Deixando crer que todas as opiniões são equivalentes e que não é necessário
conhecer antes de falar, é a própria ideia de conhecimento que se dispensa ...”
JNM – Não foi por uma qualquer razão sem sentido que, nos últimos anos, a BBC viria a
reformular totalmente os dispositivos em que hoje usa, de modo mitigado, os
Programas de phone in.
IB – Um assunto desta envergadura, não pode ficar tratado apenas numa única edição de
EM NOME DO OUVINTE . Deste modo no regresso do Programa, continuaremos a tratá-lo
com serenidade e rigor.
AR – No fundo o que que parece evidenciar-se como busílis, é se o Modelo de Programas
de Microfone Aberto é, ou não é adequado ao estatuto do Serviço Público de
Radiodifusão, sob a forma,… sob o dispositivo de Produção utilizado na Antena
Aberta ou com outra formulação, que continue a garantir as valências positivas da
intervenção directa e livre do Ouvinte, mas considerando a intervenção dos Jornalistas,
como verdadeiros mediadores no processo.
JNM – Mas, ainda temos ensejo de ouvir hoje um testemunho que considero muitíssimo
interessante, colhido numa conversa que mantive com o Presidente do Sindicato dos
Jornalistas, dr. Alfredo Maia. Creio que são relevantes os seus pontos de vista acerca
desta matéria e designadamente, no que respeita à função mediadora dos Jornalistas.
EXCERTO DE CONVERSA DO PROVEDOR COM O JORNALISTA ALFREDO MAIA:
Alfredo Maia – Eu creio que o Serviço Público tem muitas obrigações. Sem dúvida
atender aos interesses e necessidades da diversidade enorme que o Público encerra,
mas por outro lado, dar também voz. Sentir as necessidades das pessoas, dos
cidadão, colocá-los inclusivamente em debate.
Ainda que este exercício de debate seja um exercício extraordinariamente complexo
e difícil para os Jornalistas, entre outros Profissionais.
Mas enfim, eu tenho geralmente um grande respeito. Por que eu acho que é legítimo
equiparar este exercício, ao exercício do Trapezista sem rede. Porque ele está em
tempo real e em tempo real, tem que ter a capacidade e o discernimento de ouvir, de
escutar, de interpretar e inclusivamente, de ser capaz de, a todo o momento,
reinterperlar o seu interlocutor e, pode ser, em situações limite, inclusivamente,
conter a intervenção do Ouvinte, neste caso, interlocutor. Sobretudo naquelas
situações, que por vezes acontecem. E aí está uma dose de risco bastante grande,
quando, alguns intervenientes resvalam para o insulto gratuito, não é. E portanto o
Jornalista tem de ter uma enorme capacidade para discernir rapidamente e atalhar,
no sentido de repor o equilíbrio na antena.
Aí o Jornalista está a exercer aquilo que corresponde ao núcleo essencial da sua
função. E qual é? É o de fazer a mediação do processo comunicacional. Ele não está
apenas a abrir a porta, ou a abrir o interruptor da antena para que o Ouvinte
exponha o seu ponto de vista e quando entender, fechou-o, esse circuito. Não. Ele
tem que ter uma capacidade muito grande, no sentido de interpretar, em milésimos
de segundo, tudo o que está a ser dito, o que é importante e o que é acessório.
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JNM – Dir-se-ia que, teoricamente, é um exercício sobrehumano, que é pedido a um
Jornalista…
AM – Penso que isso inspira, pelo menos um grande respeito por quem faz este
trabalho, justamente “no arame”, não é…
Eu creio que há uma questão de fundo e prévia que se coloca, que é a preparação
cívica dos cidadãos para intervirem em qualquer espaço.
JNM – Mas quando se verifica, por exemplo, da parte dum interlocutar uma inesperada
agressão verbal a um terceiro, que não está presente, que não está a participar… e que
não foi controlada pelo Moderador de serviço, a quem cabe gerir o dispositivo, pode
este ser desresposablizado dessa agressão? O Director de Jornal é normalmente
corresponsabilizado em termos jurídico pelo texto do Cronista…
AM – Não. Sem dúvida, que há duas dimensões. Há uma dimensão jurídica e normativa
e há uma dimensão ética. E de facto, manda pelo menos o bom senso, que se iniba
alguém de pronunciar-se negetivamente contra outrém, se esse outrém não se
encontra presente e não tem oportunidade de se defender…
E sobretudo quando intervém no espaço público com a antena aberta e não é capaz
de se conter e de atender aos direitos dos outros, então, aí sim o Moderador ou um
Mediador tem obrigação de evitar, ou pelo menos, minimizar, digamos, esse dano.
Isso é que torna muitas vezes o exercício complexo, tanto quanto eu posso observar,
ouvindo alguns Programas, não é…
E calculo que seja de facto, muito difícil, porque, enfim, quem está a conduzir um
Programa desses, tendo, porventura, a pressão de uma fila enorme de Ouvintes que
estão para intervir, estando atento a tudo, às vezes absorvido nas suas próprias notas
e porventura, não está com todos os sentidos atentos ao que o Ouvinte está a dizer, é
provável que lhe escape esta ou aquela expressão que, enfim, senão é insultuosa é,
pelo menos, pouco cortês, em relação a outras pessoas…
AR – Jornalista Alfredo Maia, Presidente do Sindicato dos Jornalistas.
IB – Na próxima edição de EM NOME DO OUVINTE, a transmitir na 2ª semana de
Setembro, continuaremos o tratamento do tema Antena Aberta, na ANTENA 1.
JNM – Permita-me que deseje boas férias: a si e a todos profissionais da RDP. Até
Setembro.
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# 45 - 14.09.2007
INFORMAÇÃO E JORNALISMO NO SERVIÇO PÚBLICO

(IV / VI)

ANTENA ABERTA:
SERÁ O DISPOSITIVO “TELEFONE ABERTO” ADEQUADO À RÁDIO PÚBLICA?
- II

REAPRESENTAÇÃO DAS OPINIÕES DO PRG. # 44.
CONDIÇÕES PARA PUBLICAÇÃO DE OPINIÕES DO LEITOR NA IMPRENSA.
DEPOIMENTO DO JORNALISTA E PROF.DOUTOR JOAQUIM FIDALGO.
REFLEXÕES DO PROVEDOR DO OUVINTE.

Voz de Isabel Bernardo – Hoje, após a interrupção de Verão, também motivada pela
reorganização dos Arquivos da correspondência recebida pelo Provedor do Ouvinte,
retoma-se o tratamento do tema aberto no último Programa EM NOME DO OUVINTE.
Nessa emissão, o Provedor revelou a queixa apresentada por um correspondente que
escreveu de Sintra, insurgindo-se contra insultos e inverdades, pronunciados por
determinado participante na ANTENA ABERTA de 4 de Julho.
Voz de Alberto Ramos – O Ouvinte considerava na sua Mensagem que este tipo de
intervenção, ofensivo e pouco fundamentado, será frequente no Programa ANTENA
ABERTA e afirmava que tais comportamentos continuam sem solução.
IB – Considerando o suficiente número de outras Mensagens recebidas acerca da mesma
matéria, o Provedor abriu um processo de indagação, por forma a procurar resolução
para a pergunta / resposta, avançada pelo próprio Ouvinte de Sintra, na sua Mensagem:
AR – “Será isto aceitável no serviço público de radiodifusão? Não me parece...”
IB – No Programa de 3 de Agosto o Provedor começou por ouvir a gravação que
solicitara, da emissão apontada pelo Ouvinte.
AR – E confirmou que – em directo - o interveniente não se eximiu de avançar, diversas
vezes, com qualificativos e expressões acerca de terceiros, que, objectivamente, podem
ser considerados de natureza grave.
IB – Durante mais de 4 minutos e meio, este participante da ANTENA ABERTA falou como
quis, sem que se tivesse verificado qualquer interposição de natureza jornalística,
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produzida pela Apresentadora do Programa, Eduarda Maio, no sentido de contraditar
ou, pelo menos, de recentrar as jactantes afirmações do interveniente.
AR – E foi contra isto que o Ouvinte de Sintra se manifestou.
IB – O Provedor procurou ouvir a Jornalista Eduarda Maio que respondeu apenas por
escrito, considerando que o contexto em que as declarações do ouvinte foram
produzidas, lhes dá uma gravidade que, no seu entender, não tiveram.
AR – No Programa EM NOME DO OUVINTE de 3 de Agosto, o Provedor decidiu não repetir
as controversas expressões que motivaram o protesto, pelo que nos limitámos a aduzir
trechos da defesa especificamente apresentada por Eduarda Maio, sem as referir.
IB – “Não dirigindo o ouvinte nenhuma acusação específica, ou objectiva, a ninguém em
particular…”
AR – … escreveu Eduarda Maio…
IB – “… pareceu-me, no momento, que chamá-lo à atenção para o facto, se mostraria
inútil. O ouvinte podia sempre responder-me que as suas palavras não foram dirigidas
especialmente a alguém, o que é verdade. Aliás, sempre que tal acontece, tenho o
cuidado de, imediatamente, chamar o ouvinte à atenção para que se retrate ou, em
circunstância extrema, cortar-lhe a palavra.”
AR – Excerto do texto corrido em que a Jornalista Eduarda Maio entendeu responder
especificamente à questão do Ouvinte queixoso.
JNM – Justificando desta forma a sua confessada passividade naquele caso da ANTENA
ABERTA de 4 de Julho, além de ter revelado o modo como afirma proceder em
situações-limite, a Jornalista Eduarda Maio levantava também alguns temas muito
interessantes para reflexão, acerca do dispositivo de ANTENA ABERTA e da sua
adequação a uma Rádio de Serviço Público. Por isso decidi alargar esse debate.
AR – A Jornalista habitualmente responsável pela ANTENA ABERTA, diário, de segunda a
sexta, entre as 11 e o meio-dia, na ANTENA1, reflectiu e escreveu acerca do “risco (…)
dos ouvintes exagerarem nas suas afirmações, ou apresentarem opiniões que
decorrem de pouca informação, ou de interpretação distorcida.”
IB – O Provedor recebe muitas Mensagens relativas à ANTENA ABERTA.
AR – A maior parte gosta de ouvir o Programa. E muitos Ouvintes gabam a paciência e o
profissionalismo geralmente patenteados pelos Apresentadores do Programa. E, em
especial, por Eduarda Maio.
IB – Alguns outros Ouvintes queixam-se de serem transmitidas demasiadas apreciações de
natureza impressiva, não fundamentadas e muitas vezes, utilizando linguagem
excessiva e pouco apropriada, quando não ofensiva, para com pessoas e entidades que
não podem defender-se ou contraditar, no momento seguinte.
AR – Outros ainda, apreciando a oportunidade da Rádio se abrir às vozes do povo,
lamentam a falta de civismo que certas intervenções patenteiam.
IB – No programa de 3 de Agosto, o Provedor do Ouvinte deu a voz a dois deles.
DEPOIMENTO DA OUVINTE JULIETA FERREIRA: “– …, eu penso que os Ouvintes
deviam ter mais respeito, exercer, de facto, o seu direito de cidadania, de liberdade
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de expressão, para usarem esse Programa, que eu acho que é um Programa que lhes
é quase dado quase, digamos, de mão beijada, para as pessoas se poderem exprimir e
depois é mal usado, não é… É de facto, mal usado porque, não é com esse objectivo,
mas é sempre com o objectivo de atacar ou insultar outro tipo de pessoas.
Nomeadamente aquelas que não estão de acordo…”
AR – A Ouvinte Julieta Ferreira, quadro superior, falou como adepta confessa de
Antena Aberta, mas manifestando preocupações acerca da forma como, de um modo
geral, Ouvintes exercem a sua liberdade de expressão no Programa da ANTENA 1.
IB – Como o Ouvinte Paulo Sá, de 35 anos, gestor:
DEPOIMENTO DO OUVINTE PAULO SÁ: “–Não deve haver a mínima censura prévia às
ideias que as pessoas vão expressar, agora penso que tem que haver uma pré
selecção no mínimo tendo em conta, pelo menos alguma exigência básica daquilo
que se coloca no ar.”
AR – E a propósito das dificuldades que se apresentam a quem conduz um Programa
destes, em directo, de modo a tentar assegurar a moderação dos participantes e – a cada
passo – recentrar as questões que se apresentam, o Provedor do Ouvinte decidiu ouvir
o parecer do Jornalista Alfredo Maia, Presidente do Sindicato dos Jornalistas, cujo
essencial recordamos
EXCERTO DO DEPOIMENTO DO JORNALISTA ALFREDO MAIA: “–… Eu acho que é
legítimo equiparar este exercício, ao exercício do Trapezista sem rede.
Porque ele está em tempo real e em tempo real, tem que ter a capacidade e o
discernimento de ouvir, de escutar, de interpretar e inclusivamente, de ser capaz de,
a todo o momento, reinterperlar o seu interlocutor e, pode ser, em situações limite,
inclusivamente, conter a intervenção do Ouvinte, neste caso, interlocutor. Sobretudo
naquelas situações, que por vezes acontecem.
E aí está uma dose de risco bastante grande, quando, alguns intervenientes resvalam
para o insulto gratuito, não é. E portanto o Jornalista tem de ter uma enorme
capacidade para discernir rapidamente e atalhar, no sentido de repor o equilíbrio na
antena.
Aí o Jornalista está a exercer aquilo que corresponde ao núcleo essencial da sua
função. E qual é? É o de fazer a mediação no processo comunicacional. Ele não está
apenas a abrir a porta, ou a abrir o interruptor da antena para que o Ouvinte
exponha o seu ponto de vista e quando entender, fechou-o, esse circuito. Não. Ele
tem que ter uma capacidade muito grande, no sentido de interpretar, em milésimos
de segundo, tudo o que está a ser dito, o que é importante e o que é acessório. (…)
E calculo que seja de facto, muito difícil, porque, enfim, quem está a conduzir um
Programa desses, tendo, porventura, a pressão de uma fila enorme de Ouvintes que
estão para intervir, estando atento a tudo, às vezes absorvido nas suas próprias notas
e porventura, não está com todos os sentidos atentos ao que o Ouvinte está a dizer, é
provável que lhe escape esta ou aquela expressão que, enfim, senão é insultuosa é,
pelo menos, pouco cortês, em relação a outras pessoas…»
AR – O Presidente do Sindicato dos Jornalistas Alfredo Maia, tocava nesta, que é uma
das questões essenciais a que os Ouvintes se referem, nas suas queixas.
Relatório Final de Actividade

354

IB – O actual dispositivo da ANTENA ABERTA responsabilizará, talvez excessivamente, o
Apresentador do Programa, quanto à decisão de agir em tempo oportuno, muitas vezes
para evitar, não os disparates por completo, mas, pelo menos, para impedir a
ocorrência de um maior número de despropósitos.
AR – Dir-se-ia que o condutor do Programa se encontrará porventura, demasiado isolado
no momento decisivo.
IB – E que possivelmente, conviesse que uma efectiva selecção dos participantes nos
Programas de Microfone Aberto fosse realmente operada antes do momento da
emissão do telefonema.
AR – Mas será que a montagem de um dispositivo prévio, mais atento e mais completo no
apuramento das intenções e dos modos dos postulantes, poderia revelar-se eficaz para
evitar os descomedimentos, hoje tão comuns?
Contudo, outra questão nasce a partir da primeira: o volume expressivo das tolices
assim transmitidas, deverá levar que a Rádio Pública se dispense de colher as opiniões
dos seus Ouvintes-cidadãos?
IB – A opinião do Presidente do Sindicato dos Jornalistas, Alfredo Maia, foi clara: a
Rádio não deve eximir-se a essa responsabilidade.
AR – A Jornalista Eduarda Maio, actual responsável de ANTENA ABERTA, interrogava-se
em Agosto:
IB – “… Ao cidadão comum (…) deve ser vedado o exercício de opinião? ”
AR – Defendendo o modelo do seu Programa, Eduarda Maio ia mais longe:
IB – “… a Antena Aberta tem (…) um outro valor fundamental, que será o do exercício da
tolerância, o de aprendermos a viver e a sermos confrontados com as opiniões dos
outros, (…) o de nos defrontarmos com percepções da realidade muito diferentes das
nossas, mas que não deixam de existir por as ignorarmos.
AR – A Apresentadora do Programa considera que a “Antena Aberta, é por isso, um
exercício de democracia (…)”
JNM – Na verdade, estamos diante de um tema complexo. Decidi convocar para este
debate outro Jornalista e Professor de Jornalismo. E perguntei a Joaquim Fidalgo duas
coisas: se os Programas de Microfone Aberto são caracterizáveis como trabalhos de
Informação ou como dispositivos de natureza jornalística, e se podem ser
pacificamente considerados como modelo adequado ao Serviço Público de Rádio?
AR – Joaquim Fidalgo, de 53 anos, Jornalista, foi Provedor do Leitor do Jornal Público
e é Professor de Jornalismo na Universidade do Minho.
DEPOIMENTO DO PROF. E JORNALISTA JOAQUIM FIDALGO: – “Estava tentado a dizer
que… Relativamente aos fóruns, eu era tentado a dizer que são Informação, mas
não necessariamente Jornalismo, ou não Informação jornalística. Porque, para
serem Jornalismo, falta-lhes um elemento que me parece essencial que é o da
responsabilidade do próprio Jornalista.
O Jornalista é alguém que tem a obrigação de… Mesmo recolhendo opiniões de
outras pessoas, de diversas pessoas, ele é co-responsável pelo produto final que vai
para o ar, o que, no caso do fórum – pelo menos tal e qual eu vou ouvindo – as
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pessoas telefonam e dizem o que lhes apetece, nem são sequer questionadas, dizem o
que lhes apetece e nesse sentido o Jornalista pode dizer que não é minimamente
responsável por aquilo que vai para o ar.
Agora, o facto de não ser Informação jornalística, nesse sentido, não quer dizer, na
minha perspectiva, que não seja Informação, porque os órgãos de comunicação
social são também um local por excelência, nas nossas sociedades, para os cidadãos
exprimirem as suas opiniões. E nesse sentido eu julgo que é uma das vocações dos
órgãos de comunicação social, também, darem voz às pessoas. E há jornais… Nós
compramos jornais, às vezes, porque escreve lá o dr. Pacheco Pereira, ou porque
escreve lá o dr. Vital Moreira, ou porque escreve lá o prof. Adriano Moreira. E esses
textos que nós lemos com muito gosto são Informação, mas não são Jornalismo.
Eu era capaz de estabelecer um paralelo entre isso e o Fórum: se nós gostamos de
conhecer a opinião do dr. Pacheco Pereira ou do dr. Vital Moreira sobre
determinados assuntos, porque não ouvir também, conhecer a opinião do sr. António
da Silva ou da D. Maria do Rosário, expressa numa coluna de opinião, como se
fosse um qualquer Colunista, expressa com toda a liberdade? Portanto, nesse sentido
eu julgo que há lugar para os órgãos de comunicação social, e nomeadamente para
os órgãos de comunicação públicos, pode haver lugar para um espaço – que é um
espaço de opinião e não um espaço de Informação – em que as pessoas dizem o que
entendem. Naturalmente com os limites da decência, do bom gosto e das leis em
vigor.
O que eu acho, e só para concluir, é que pode haver às vezes um efeito perverso: é,
se numa Rádio surge um problema qualquer – sei lá, o encerramento dos hospitais –
e quer fazer um trabalho jornalístico sobre isso e faz ouvindo o sr. ministro e, por
exemplo, não vai ouvir as pessoas e diz ‘Ah, nós não precisamos de ouvir as pessoas
porque o Fórum já serve para essas coisas’… Aí é que eu julgo que podia haver um
efeito perverso, que era o fórum funcionar como desculpa para os jornalistas não
fazerem o seu trabalho até ao fim. Porque continua a ser responsabilidade dos
jornalistas, no seu trabalho, irem ouvir as pessoas quando há assuntos da
actualidade. E devem ir ouvi-las, confrontar opiniões, elaborar os textos, os
trabalhos, e depois transmitir a informação, essa sim jornalística, elaborada por eles
e da sua responsabilidade, digamos assim. »
IR – O Professor de Jornalismo Joaquim Fidalgo não deixa de apontar também outra
forma de actuação para os Jornalistas da Rádio – complementar aos Programas de
Microfone Aberto - no sentido de obterem e de tratarem, por sua própria iniciativa, a
opinião do cidadão comum, em relação aos grandes temas da actualidade.
AR – Considera mesmo, como sendo esse o seu trabalho. Porventura na linha de
interpretação dos autores que reclamam para o Serviço Público a condição e a função
de espelho da realidade social das comunidades de Ouvintes a que a Rádio se destina.
IR – No entanto, Joaquim Fidalgo surpreende-nos ao estabelecer a directa analogia entre
aquilo que são, na Rádio, as ideias livremente manifestadas por cidadãos comuns, nos
Fora de Microfone Aberto e as colunas de opinião, escritas pelos Comentaristas
encartados, na Imprensa, ainda que salvaguardando o respeito pela decência, pelo bom
gosto e pelas leis em vigor na linguagem dos Ouvintes participantes.
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JNM – Confesso alguma dificuldade em acompanhar a analogia das ANTENAS ABERTAS
com as colunas da Imprensa, a que se refere o Professor Joaquim Fidalgo. A
ANTENA ABERTA é – concretamente - uma sequência de opiniões avulsas, por vezes
caóticas, de pessoas comuns. As Colunas dos Comentadores, proporcionam visões
apuradas e expostas com estilo próprio.
Mas, já que o cotejo entre um modelo de Imprensa e um modelo de Rádio foi aflorado,
pareceu-me que seria interessante comparar a dimensão – e portanto a relevância –
mas também as normas que são estabelecidas pela ANTENA 1 à participação dos
Ouvintes num espaço diário de Microfone Aberto, com o dispositivo normalmente
utilizado na Imprensa diária, para acolher a opinião do cidadão comum nas páginas dos
Jornais. E, como veremos na próxima semana, as coisas passam-se de maneira
radicalmente diferente nos Jornais diários e na Rádio Pública – em termos da forma em
como são aceites e do relevo que é atribuído às opiniões do Público…
IB – Na próxima edição de EM NOME DO OUVINTE, a transmitir de hoje a 8 dias nesta
sintonia e neste horário, continuaremos a tratar o tema ANTENA ABERTA.
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# 46 - 21.09.2007
INFORMAÇÃO E JORNALISMO NO SERVIÇO PÚBLICO

(V / VI)

ANTENA ABERTA:
SERÁ O DISPOSITIVO “TELEFONE ABERTO” ADEQUADO À RÁDIO PÚBLICA?
- III

DEPOIMENTOS DO SOCIÓLOGO E INVESTIGADOR PROF. JORGE SÁ E DOS
PROFISSIONAIS CÃNDIDO MOTA, JOAQUIM LETRIA
E ANTÓNIO ROLÃO.
CONDIÇÕES PARA PUBLICAÇÃO DE OPINIÕES DO LEITOR NA IMPRENSA.
REFLEXÕES DO PROVEDOR DO OUVINTE.

Voz de Isabel Bernardo – Este é o terceiro Programa do Provedor dedicado á reflexão
acerca das emissões de ANTENA ABERTA. Nestes Programas a ANTENA 1 disponibiliza
tempo e espaço aos próprios Ouvintes, indiscriminadamente. Alguns responsáveis
defendem o dispositivo, entendendo-o como um exercício de democracia. Outros
autores (e Ouvintes) consideram tratar-se de um formato pouco consentâneo com a
credibilidade do Serviço Público. Muitos Ouvintes não hesitam em classificar ANTENA
ABERTA, como um “excelente programa que permite dar voz aos que habitualmente
a não têm”, e que o seguem frequentemente com muito interesse.
Voz de Alberto Ramos – Outros, porém, insurgem-se, não só contra o que consideram
tratar-se de um “mau aproveitamento” de “oportunidade oferecida de mão beijada”
pela RDP aos seus Ouvintes mas, sobretudo, contra o “grau de impreparação” com
que muitos participantes surgem a defender os seus pontos de vista, lamentando
também o prevalencente “baixo nível de linguagem” e até mesmo alguns “insultos” e
“inverdades” a que ANTENA 1 acaba por, involuntariamente, dar eco, nessas emissões.
IB – Ouvintes – certamente em larga maioria – defendem o modelo. Outros Ouvintes
apresentam reservas ao Provedor. E uma minoria de mensagens manifesta-se
radicalmente contra a presença de Programas desta natureza, no contexto do Serviço
Público de Radiodifusão.
JNM – Perante a veemência das opiniões que me chegam em qualquer dos sentidos e em
face da importância que o espaço representa, afinal, na Programação diária da principal
Estação do Serviço Público, como Provedor eu não poderia ignorar a oportunidade de
analisar as diversas questões relacionadas com a natureza e com a adequação do
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formato à Rádio Pública, socorrendo-me da opinião de decisores, Jornalistas, peritos,
profissionais e académicos prestigiados.
IB – Já em Maio de 2007 o Director de Informação da RDP, dr. João Barreiros, aqui
assumira o envolvimento da sua Direcção no Programa, defendendo, naturalmente, as
virtualidades de ANTENA ABERTA …
EXC. DO DEPOIM. PRESTADO NO PRG. #31 PELO DIRECTOR JOÃO BARREIROS: - «Este
programa, como é sabido, tem como finalidade principal entender qual é a percepção
dos ouvintes sobre assuntos que, geralmente, fazem parte do seu dia-a-dia.
Sendo o programa aberto a todos aqueles que se querem pronunciar sobre uma
matéria ligada à actualidade, é assumido que a maioria dos ouvintes não são
especialistas sobre esse tema.
Por isso asseguramos (…) a participação de especialistas convidados, para que
possam ajudar o auditório a compreender melhor o assunto que está a ser tratado.
(…)
Os programas com intervenção dos ouvintes têm já uma longa tradição na rádio
europeia, e são – a meu ver – uma representação prática da democracia nas
sociedades modernas: todos têm direito a expressar a sua opinião livremente.
Mas porque alguns abusam, as rádios encontraram mecanismos para evitar os
excessos: chamando a atenção dos ouvintes abusadores ou mesmo retirando-lhes o
acesso à antena.
Felizmente, o número de episódios deste tipo na «Antena Aberta» é cada vez menor, o
que demonstra, penso – uma melhor adequação dos ouvintes ao espírito do
programa.»
AR – No entanto, depois desta intervenção do Director de Informação no Programa do
Provedor, acentuou-se o registo das opiniões negativas acerca da ANTENA ABERTA,
talvez também, por ser menos evidente aceitar que tenha de ser o Ouvinte a adaptar-se
ao espírito de um Programa, do que a acção dos Jornalistas a adequar-se aos interesses
do Ouvinte… O que, neste género de emissões, é naturalmente, menos perceptível,
dada a escassa intervenção de natureza jornalística que nelas se verifica.
IB – Todavia a asserção aqui feita pelo Professor Joaquim Fidalgo, no Programa da
semana passada, considerando os Programas de Microfone Aberto como matéria de
Informação, parece inquestionável.
EXC. DO DEPOIM. DO PROF. E JORNALISTA JOAQUIM FIDALGO: – Relativamente aos
fóruns, eu era capaz de dizer que são Informação, mas não necessariamente
Jornalismo, ou não Informação jornalística.
Porque, para serem Jornalismo, falta-lhes um elemento que me parece essencial que é
o da responsabilidade do próprio Jornalista. (…)
Agora, o facto de não ser Informação jornalística, nesse sentido, não quer dizer, na
minha perspectiva, que não seja Informação, porque os órgãos de comunicação social
são também um local por excelência, nas nossas sociedades, para os cidadãos
exprimirem as suas opiniões.»
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JNM – Mas, tratando-se de matéria informativa, aflora uma primeira dúvida acerca da
validade e da fiabilidade que podem oferecer as opiniões avulsas de Ouvintes
comuns, no quadro da Informação de um Serviço Público de Rádio.
IR – O Provedor do Ouvinte pediu o parecer de um Perito.
AR – O Prof. Jorge Sá, de 56 anos, é sociólogo e desenvolve trabalhos de investigação
nos campos da sociologia da comunicação, da comunicação política e da opinião
pública.
DEPOIM. DO SOCIÓLOGO PROF. JORGE SÁ: – Aquilo que é essa justaposição de
opiniões nunca pode ser considerado como representativo, senão das opiniões
emitida pelas pessoas que o fazem… Mas não da opinião pública considerada
globalmente. As pessoas, sejam elas de forma organizada, de forma espontânea, que
utilizam esse tipo de Programa de Antena Aberta para exprimirem as suas opiniões,
não representam nada mais do que elas próprias, na medida em que, não foram
obtidas essas mesmas opiniões, de uma forma que seja estatisticamente
representativa, da população ou mesmo de qualquer grupo em particular. As pessoas
não são contactadas para esse efeito, escolhidas de forma a cumprir o “estado da
arte”, digamos, aquilo que, do ponto de vista da representatividade estatística seria o
recomendável.
De modo que, não partindo essa iniciativa de alguma entidade, mas sendo essas
pessoas a procurarem a Antena, logo aí haveria distorções a considerar, se
considerássemos isso como uma amostra. Portanto, mesmo do ponto de vista
jornalístico, esse alinhamento de opiniões, sem nenhuma edição, careceria de algum
julgamento em relação a esse trabalho que, do ponto de vista jornalístico que quase
não existe…
Para além de se lançar um tema, depois há pessoas que, umas atrás das outras,
emitem essas opiniões… E portanto, mesmo sob o ponto de vista jornalístico, esse
trabalho é quase nulo…
IB – Professor Jorge Sá.
JNM – Este é o ponto de vista de um Sociólogo que investiga regularmente os
comportamentos da Opinião Pública. E embora o objectivo de um Programa como
ANTENA ABERTA, não seja o de levantar estatísticas sobre as reacções dos Públicos
perante os temas abordados, o depoimento do Prof. Jorge Sá faz ressaltar que o
conjunto de opiniões expressa no Programa, não pode ser tomado como fiável amostra
de Opinião Pública.
IB – O Prof. Jorge Sá alerta ainda, de passagem, para uma questão delicada (que
surdamente permanece e está sempre subjacente a Programas desta natureza), mas da
qual pouco se fala abertamente.
AR – O Prof. Sá referiu “pessoas (…) a utilizar esse tipo de Programas (…) de forma
organizada”…
IB – Poderá tratar-se de um modelo atípico de comportamento dos Ouvintes participantes.
Não constituirá um procedimento diário ou constante.
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AR – Ora, mesmo não se tratando de uma atitude comum a todos aqueles que telefonam
para o Microfone indiscriminadamente Aberto pela Rádio, é pertinente perguntar: pode
esta questão continuar a ser menorizada?
IB – Isto é, será lícito que a ANTENA 1 dê involuntária cobertura a que Programas seus
sejam expressamente usados para cobrir estratégias de grupos, que preferem não se
assumir abertamente e colocam peões dissimulados a fazê-lo?
AR – A propósito desta matéria, muito delicada, mas muito importante (sobretudo para a
reflexão dos Jornalistas relacionados com este género de conteúdos, mas também para
o Ouvinte-cidadão ligado ao Serviço Público, que o ouve e que nele acredita de boafé…), o Provedor do Ouvinte entendeu colher o testemunho de dois consagrados
Radialistas.
IB – Em primeiro lugar, ouviu o depoimento de Cândido Mota, de 63 anos.
AR – Cândido é Locutor de Rádio e Actor e foi o primeiro Comunicador a manter, a
partir de 1979 e durante dois anos consecutivos, um Programa de Microfone Aberto
na Rádio portuguesa: “O Passageiro da Noite”.
IB – O testemunho de Cândido Mota é revelador, por apresentar uma perspectiva bem
diferente, da da simplicidade e boa-fé com que produzimos e ouvimos os Programas de
Microfone Aberto.
DEPOIMENTO DO PROFISSIONAL CÂNDIDO MOTA: – Bom, é evidente que há imensos
casos – e eu tive-os pessoalmente, quando fazia o “PASSAGEIRO DA NOITE” – e
depois, hoje em dia, nota-se, para quem está a ouvir, que isso acontece mesmo, ou
seja a manipulação por parte de determinados grupos, sejam grupos ideológicos,
políticos, partidários, seja o que for, quando se lança um tema para o ar e se
recebem opiniões de Ouvintes, sobre esse tema.
É evidente que isso é manipulável. Para fazer uma triagem e evitar casos desses, é
extremamente difícil: mas aí já é um problema de Produção, é um problema… Fazer
uma filtragem muito cuidada, muito apurada, das chamadas antes delas irem para o
ar e antes de entrarem directamente em casa das pessoas ou no sítio onde as pessoas
estiverem a ouvir o Programa. Mas é realmente difícil.
Mas numa Rádio institucional, numa Rádio de Estado, tem que ter uma grande
Produção por trás, e tem que ter um grupo de pessoas que façam essa triagem
prévia, antes dos Ouvintes entrarem no ar.
Para evitar que grupos organizados, que existem, entrem no ar e aproveitem a
possibilidade que têm de comunicar com milhares de pessoas para fazerem a sua
propaganda ao seu produto, á sua ideologia, ao seu partido político ou ao seu grupo
económico. É evidente que isso acontece, não é…
IB – Cândido Mota, 27 anos depois do Passageiro da Noite.
AR – Há muitos participantes que telefonam para as Estações e em particular para a
Antena Aberta da ANTENA 1, com o genuíno espírito cívico da partilha das suas
próprias ideias e opiniões.
IB – Contudo, os testemunhos de Cândido Mota e Joaquim Letria, ajudam-nos a obter
uma visão mais alargada acerca da decisiva questão da autenticidade dos telefonemas
que a própria Rádio aceita e estimula.
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AR – Durante muitos anos Joaquim Letria foi um dos Jornalistas referenciais da
Informação em Portugal. Aos 63, é hoje Professor Auxiliar da Universidade
Autónoma de Lisboa e Consultor de empresas em matéria de Comunicação.
IB – Mas entre 1986 e 1996 – primeiro na Rádio Comercial, com Olha Quem fala e
depois na RDP 1, com Cobras & Lagartos, foi outro dos primeiros anfitriões de
Programas do género phone in em Portugal. E será porventura o mais experiente de
todos.
AR – Joaquim Letria guarda memórias precisas sobre o assunto:
DEPOIMENTO DO PROFISSIONAL JOAQUIM LETRIA: – Sim. Eu acho que, nesses anos
todos terei detectado o início daquilo que se veio a tornar, mais tarde, sistemático.
Mas, digamos que já havia uns “artistas”… que descobriam “olha que bom, que
temos aqui uma antena à disposição e à borla…”, não é.
Obviamente, que se sentia, ou que se pressentia, aquilo que depois, no fundo veio a
tornar-se uma prática corrente. Mas tão corrente também que, funcionou contra
ela…
Sobretudo quando mete coisas laborais, ou questões políticas muito marcadas. É
muito fácil encontrar, de facto, quem está de um lado da CGTP, UGT…
E eventualmente de associações patronais também, não é. Embora dêem menos
importância a este tipo de manipulação. Mas que dão, também dão… »
IB – O Realizador António Rolão da RDP, dispõe de um brilhante currículo já que é dos
raros Profissionais portugueses que tendo estagiado na RAI, em Itália, trabalhou como
Locutor, Jornalista ou Produtor na Voz da América e no Grupo ABC, nos Estados
Unidos.
AR – Há longos anos a assegurar horários de noite inteira na ANTENA 1, Rolão alcançou
notoriedade durante os anos 90 com o seu Clube da Madrugada - um programa
interactivo, no qual a participação de Ouvintes previamente registados no Clube, se
conjugava com os comentários de alguns especialistas e com a selecção musical
diariamente elaborada pelo Realizador.
IB – António Rolão defende a intervenção dos Ouvintes em antena:
DEPOIMENTO DO PROFISSIONAL ANTÓNIO ROLÃO: – Claro que defendo. Mas com
determinadas condições e parâmetros. Com o devido respeito, não nos devemos
esquecer de que não estamos a trabalhar numa Rádio Privada. Estamos numa Rádio
Pública, na qual é fundamental respeitar o Cidadão-Ouvinte, garantindo também,
nestes Programas, a fiabilidade de tudo quanto colocamos no ar.
No tempo em que realizei o ‘Clube da Madrugada’, na década de 90, fomos
coligindo um registo – autorizado, voluntário e completo – dos Ouvintesparticipantes mais interessantes e mais interessados. Esses mesmos Ouvintes,
inscritos no Clube, apresentavam-nos testemunhos muitas vezes vibrantes, outras
vezes controversos – mas sempre fundamentados, sem ofensas nem meias-verdades.
Entretanto, já se passaram uns bons 10 anos. Mas hoje, com uma presença cada vez
mais evidente da Informática, apurar esse procedimento faria sentido. Só poderia
participar quem estivesse previamente inscrito no Sítio da RTP – com todos os dados

Relatório Final de Actividade

362

seguros, permitindo identificar com clareza (e com senha pessoal) o autor de
qualquer excesso ou abuso inesperado.
Respeitando, obviamente, a RDP as prescrições da Lei Nacional da Protecção de
Dados, assim deixaria de haver dúvidas quanto á garantia de que todos os
participantes passavam a assumir a responsabilidade pelas suas afirmações.
Assistiríamos talvez, à melhoria do nível de qualidade das participações. E,
certamente, acentuaríamos também o respeito pelo exercício das liberdades
democráticas na nossa Rádio Pública, perante os Ouvintes que nos orgulhamos de
servir.
IB – Entretanto, no Programa da semana passada o Professor Joaquim Fidalgo
estabelecera o paralelismo entre os tempos destinados á opinião dos Ouvintes comuns,
e os espaços dos Comentadores “encartados”.
AR – Mas será que, cotejando (no plano dos conteúdos) o contributo dos Ouvintes, com a
prEstação de Profissionais, poderemos atribuir um idêntico grau de interesse, em
tempo e em espaço de Informação, a um e a outra?
IB – O acolhimento que a Rádio concede aos seus Ouvintes é completamente diferente do
tratamento que os Jornais exercem sobre as mensagens que recebem dos Leitores
AR – E quando estabelecemos a relação entre o espaço concedido pelos Jornais e o tempo
atribuído pela Rádio quanto às intervenções dos seus respectivos consumidores,
chegamos a interessantes conclusões…
AR – Começámos por abrir, a título de exemplo, as edições de 20 de Agosto dos Jornais
Público, Diário de Notícias, Jornal de Notícias e Correio da Manhã, nas respectivas
secções de opinião dos Leitores.
IB – Nessa edição do Público, as Cartas e e-mails preenchiam 4 décimos de página, em
53 de Informação útil; o que significa que o Público reserva para os seus leitores não
mais do que 0,75% do espaço que preenche com a massa informativa sem as Páginas
de Publicidade.
AR – Na edição do Diário de Notícias, a correspondência dos Leitores recebida por
correio postal e SMS, ocupava 75% de uma página, em 56 de Informação, equivalendo
portanto, a 1,3% do espaço ocupado com matéria jornalística.
IB – No Jornal de Notícias de 20 de Agosto, a publicação das mensagens dos Leitores
por correio e SMS, abrangia uma página completa das 64, correspondendo a 1,6% do
espaço de Informação do grande diário.
AR – Finalmente o Correio da Manhã – perfazia uma página inteira com excertos de
Cartas e mensagens de e-mail, em 52 disponíveis – representando 1,9% da expressão
informativa do Jornal.
JNM – Ou seja, os 4 Jornais da grande Imprensa diária reservam, em média, menos de
1,4% do seu espaço de Informação disponível, ao correio dos Leitores. Fazendo-o
aliás, no estrito cumprimento de certas normas condicionantes, muito bem definidas e
expressas como, por exemplo, as que o Jornal de Notícias não se exime de publicar
diariamente, no cabeçalho da secção. Ora ouça Alberto Ramos:
AR – Apesar de garantir a preservação da identidade do Leitor, depois de se reservar o
direito de resumo ou de não publicação, sem dar, pelo telefone razões da escolha, o
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JN exige como indispensáveis a assinatura, a fotocópia do BI e a indicação de
residência, como modos de responsabilização inequívoca do opinante, relativamente
ás afirmações que produz.
IB – De um modo geral, a Redacção do JN procede ainda à síntese das mensagens que
recebe, expurgando o acessório e eventualmente, as matérias injuriosas e ofensivas
que, nos Programas de Microfone Aberto, na Rádio e em directo, só depois de emitida
a primeira é que podem ser evitadas as segundas.
AR – Se idêntico critério de tempo-espaço pudesse ser directa e liminarmente aplicado na
RDP, esses 1,39% de um Jornal corresponderiam a escassos 6 minutos e 18 segundos
das sete horas e meia que são, em média, preenchidas com Informação nas 24 horas
do dia da ANTENA 1.
IR – ANTENA ABERTA dura cerca de 55 minutos. Todos os dias.
AR – Na próxima semana, nesta mesma sintonia e neste horário, depois de ouvir uma
derradeira opinião de Luís Filipe Costa - um dos mais notáveis Profissionais da
Comunicação Social em Portugal, o Provedor do Ouvinte apresentará as suas reflexões
e recomendação acerca dos Programas de Microfone Aberto no Serviço Público de
Radiodifusão.
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# 47 - 28.09.2007
INFORMAÇÃO E JORNALISMO NO SERVIÇO PÚBLICO

(VI / VI)

ANTENA ABERTA:
É O DISPOSITIVO “TELEFONE ABERTO” ADEQUADO À RÁDIO PÚBLICA?

- IV

RECAPITULAÇÃO DAS ARGUMENTAÇÕES ANTERIORES.
DEPOIMENTO DO PROFISSIONAL LUÍS FILIPE COSTA.
REFLEXÕES DO PROVEDOR DO OUVINTE.

Voz de Alberto Ramos – Este é o quarto e último Programa que o Provedor consagra à
relação entre as emissões de Microfone aberto e os princípios da integridade
informativa e do rigor formal que é legítimo esperar do Serviço Público de Rádio.
Voz de Isabel Bernardo – A questão foi aberta a partir de uma queixa de um Ouvinte de
Sintra, insurgindo-se contra insultos e inverdades, pronunciados por determinado
participante na ANTENA ABERTA de 4 de Julho, numa intervenção de 4 minutos e 43
segundos, sem que se tenha verificado qualquer interposição de natureza jornalística,
produzida pela Apresentadora do Programa.
AR – No entanto, é muito maior o número de Ouvintes que agradecem à RDP pela
manutenção deste género de emissões: uns felicitam a performance da Jornalista
Eduarda Maio; outros até, são contrários à intervenção dos Comentadores e
Especialistas que participam na emissão, reduzindo o espaço de participação dos
cidadãos-comuns.
IB – Recapitulemos os modos da indagação efectuada pelo Provedor do Ouvinte.
AR – Os Jornalistas responsáveis da RDP, João Barreiros e Eduarda Maio, defenderam
a existência deste género de Programas, entendendo-os como um exercício de
democracia.
IB – O Presidente do Sindicato dos Jornalistas Alfredo Maia preferiu acentuar a
dificuldade do trabalho dos Moderadores na condução dos Programas feitos com
telefonemas dos Ouvintes.
AR – Noutras mensagens dirigidas ao Provedor – de que foram exemplo os testemunhos
ouvidos de uma Senhora de Almada e de um Senhor de Gouveia – Ouvintes
manifestam-se inquietos com algumas incidências do Programa ANTENA ABERTA,
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designadamente no que respeita ao registo de linguagem utilizado e ao grau de
impreparação da generalidade dos participantes, quanto às matérias em apreciação.
IB – O Realizador António Rolão, da RDP, assim como o Jornalista Joaquim Fidalgo,
ambos apontam valências positivas ao formato.
AR – O Professor da Universidade do Minho realça a validade das opiniões dos Ouvintes,
que considera tão legítimas como as intervenções dos Comentadores profissionais. Mas
não isenta a Estação de procurar outros modelos complementares para a recolha de
opiniões, nos quais se exerça verdadeiramente a intervenção jornalística.
IB – Quanto ao Realizador das noites da ANTENA 1, recordou que o procedimento outrora
aplicado no Clube da Madrugada, informaticamente actualizado, talvez assegurasse a
inequívoca identificação dos participantes em Programas interactivos.
AR – Como fomos escutando, a ANTENA ABERTA é sustentada nas virtualidades referidas
pelos muitos Ouvintes que a ouvem e por defensores, como, são naturalmente, os seus
responsáveis e Jornalistas.
IB – Contudo, outras personalidades ouvidas a este propósito apontaram certos aspectos
menos pacíficos, que desqualificam a tese da conformidade entre o género de
Programas de Phone in e a confiabilidade exigível e característica a todas as emissões
do Serviço Público.
AR – Foram de alguma maneira nesse sentido, as opiniões colhidas do sociólogo Jorge
Sá, do locutor Cândido Mota e do consultor Joaquim Letria.
IB – Mas o Provedor citou também peritos e investigadores, como o francês Jean-Claude
Guillebaud.
AR – Segundo Guillebaud, o phone in favorece a equivalência indiscriminada das
opiniões.
IB – Sugestionado pela referência trazida pelo Jornalista Joaquim Fidalgo aos Correios
dos Leitores dos Jornais, o Provedor procederia ainda à plausível comparação entre o
tempo concedido pela ANTENA 1 à intervenção dos seus Ouvintes, com o espaço
atribuído por grandes Jornais diários portugueses à participação dos seus Leitores.
AR – O estudo do Provedor do Ouvinte deixou claro que a grande Imprensa privada
dispensa, com regras apertadas, não mais do que escassos 1,4% do seu espaço
informativo, à opinião dos Leitores.
IB – A ANTENA ABERTA dura cerca de 55 minutos. Todos os dias.
AR – De acordo com os dados – talvez desactualizados – que em Novembro de 2006,
foram cedidos ao Provedor pelo Sr. Director das ANTENAS 1, 2 e 3, o Programa
representa grosso modo, 12% do total das 7 horas e meia que – em média diária
aproximada - constitui a Programação especificamente informativa da ANTENA 1.
IB – Ainda no mesmo cotejo tornou-se também evidente a diferença de procedimentos
entre as normas rígidas estabelecidas pela Imprensa (onde as mensagens são
publicadas, só depois de terem sofrido sempre uma edição jornalística) e o dispositivo
que a Rádio Pública disponibiliza a quem quer intervir.
JNM – Será o sucesso deste género de Programas razão suficiente para os tornar
inquestionáveis na Rádio Pública?...
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Ou, considerando as restrições aplicadas na Imprensa, não caberá à Rádio Pública
adoptar medidas que permitam evitar a fragilidade dos conteúdos e das formulações
nos seus Programas?
Depois de todos os depoimentos e testemunhos contraditórios e do cotejo com os
procedimentos na Imprensa, entendi que seria ainda oportuno ouvir a este respeito, o
parecer de Luís Filipe Costa.
AR – Luís Filipe Costa tem hoje 71 anos e é um notável Jornalista, Realizador de Rádio,
Encenador, Escritor e Realizador de Ficção e Documentários para Televisão, tendo
muitas vezes sido premiado em Portugal e no estrangeiro. Durante 13 anos dirigiu o
primeiro Serviço de Noticiários da Rádio privada portuguesa – no Rádio Clube
Português, que anunciou a Liberdade de expressão, em 25 de Abril de 74.
IB – Tendo publicado diversos livros e discos, Luís Filipe Costa foi membro do
Conselho de Opinião da RTP e é Director da Sociedade Portuguesa de Autores.
DEPOIMENTO DO JORNALISTA LUÍS FILIPE COSTA : - Começo por afirmar a única
certeza que tenho numa questão importante como esta. E essa certeza é a de que
nada nos pode fazer cair na tentação de tirar das programações da Rádio, seja ela
pública seja privada, das Televisões e até da Imprensa escrita, o espaço de liberdade
que é a rubrica do género ANTENA ABERTA.
É um exercício de democracia, não vale a pena estar a repetir isso. Mas também,
como todos nós sabemos, a democracia é muito frágil e é obrigatório defendê-la,
estabelecendo critérios, regras, que impeçam que os ataques que contra ela são
normalmente desferidos tenham êxito.
E, neste caso, que regras? Bom, não sou eu, agora e aqui, que as vou estabelecer,
mas julgo que não vai ser difícil se juntarmos um grupo de responsáveis
especialmente para este fim. [… ]
É necessário que o jornalista, o condutor do programa (aliás como faria se estivesse
a fazer uma reportagem), intervenha, não tenha medo de intervir. Ele, com um
painel de especialistas integrados na equipa, deverão enveredar por uma acção
didáctica.
Isso não ataca a liberdade de expressão. Melhora-a, porque melhora os
cidadãos.(…)
Sabemos que há riscos. Agora, os jornalistas não devem ser passivos, a equipa que
realiza o programa não deve ter problemas em intervir.
O aspecto formativo da Rádio a partir de certa altura começou a ser posto em causa
por certas elites. Eu acho que neste tempo é preciso pôr em causa mas é as elites.»
AR – Este foi o parecer de Luís Filipe Costa, figura de referência da Rádio e da
Televisão.
JNM – Quanto á substância do formato dos Programas de Telefone Aberto na ANTENA 1,
falarei mais adiante. Observemos primeiro as questões da forma dos Programas
ANTENA ABERTA.
AR – A ANTENA ABERTA consiste – em termos gerais - numa sequência de opiniões
avulsas de pessoas comuns, expostas de modo relativamente caótico, sumariamente
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pontuadas por intervenções esparsas de dois, três ou mais Especialistas convocados
pela Produção.
IB – Não se trata de um debate, onde as opiniões sejam verdadeiramente analisadas,
confrontadas, discutidas e sintetizadas.
AR – A colheita das opiniões dos participantes não resulta de uma pesquisa jornalística –
o Jornalista apenas acolhe intervenções e eventualmente tenta (sem o conseguir
algumas vezes) moderar excessos de gente que não conhece…
JNM – Mas aos Profissionais do Serviço Público cabe preservar a correcção formal em
todos os momentos de uma emissão.
É importante que os Profissionais da Rádio Pública considerem sempre a coerência das
formulações estéticas, o equilíbrio dos conteúdos, a adequação da linguagem
radiofónica e também o uso adequado da própria língua portuguesa, como aspectos
que não podem ser esquecidos nem iludidos por quem trabalha na Rádio. Vejamos.
AR – No plano estético, por exemplo: será que o género Microfone Aberto assegura o
rigor próprio do Serviço Público?
IB – Não se submetendo os telefonemas em directo a qualquer edição, os Programas
sujeitam-se a que se somem, repetitivamente e sem qualquer desenlace conclusivo,
conceitos, ideias ou afirmações.
AR – No caso da ANTENA ABERTA também não é patente a coerência de intensidades, de
ritmos ou de durações, parâmetros cuja observação é essencial para assegurar o
equilíbrio do próprio processo de comunicação.
IB – Ao contrário, no plano da linguagem radiofónica mantido na ANTENA ABERTA,
constata-se que as opiniões dos Ouvintes são meramente servidas em doses
sequenciais, prejudicadas por sonoridades incoerentes e demasiadas vezes,
tecnicamente imperfeitas.
AR – Por fim o Serviço Público de Rádio parece mostrar-se indiferente quanto à
qualidade do uso da língua portuguesa pelos participantes nos Programas telefónicos.
IB – É comum ouvir na ANTENA ABERTA erros quanto ao som, à construção, à
concordância e ao significado das palavras; quanto à organização, à pontuação e ao
sentido das frases.
JNM – Mas, será desígnio da Rádio Pública, durante uma hora por dia, servir para
amplificar sistematicamente tanto mau uso da Língua Portuguesa? Ou devemos aspirar
a mais, numa Estação cuja função é também, promover o melhor uso do Português?
AR – A universalidade do dispositivo permite que se confundam os Programas de
Telefone Aberto com uma espécie de “exercício democrático”
IB – Porém, a Democracia fundamenta-se em regras bem definidas. Como, por exemplo,
as normas estritas em que se estabelece o recenseamento.
AR – O recenseamento exige a exacta identificação de todos os eleitores. Sem
transigências, nem permissividade.
IB – Ao contrário, nestes Programas é possível dissimular a verdadeira identidade de
quem fala. Não se pode impedir que alguém fale muitas vezes, sob diversas
identidades. É também difícil estabelecer durante quanto tempo fala…
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JNM – Curiosamente a única parecença que torna a ANTENA ABERTA mais próxima de um
verdadeiro exercício democrático, é que também não é possível descortinar em nome
de que entidade, corporação ou clube, é feita cada intervenção, que supostamente seria
sempre individual, personalizada e apenas em nome próprio…
IB – Confirmámos no entanto, que nestes Programas é difícil certificar a autenticidade das
participações telefónicas individuais.
AR – De acordo com testemunhos profissionais que ouvimos, ficou provado que os
Programas de Microfone Aberto são permeáveis a operações de uso encapotado da
Comunicação, ao serviço de campanhas corporativas, ideológicas, políticas,
empresariais, religiosas ou clubísticas.
IB – O facto de não ser garantida com segurança, a verdadeira identidade de todos aqueles
que intervêm na cadeia de produção de Informação, põe em causa a confiabilidade da
Rádio perante os seus Ouvintes.
JNM – Sempre que dá voz a entidades representadas por “mensageiros disfarçados”, a
Rádio pode estar a iludir a boa-fé de quem a ouve. E se nenhuma Rádio está imune a
este procedimento, nenhuma Rádio tem forma de resolver a questão. Nem mesmo a
Rádio Pública.
IB – Por outro lado, parece lícito concluir que o actual dispositivo da ANTENA ABERTA
sobrecarrega excessivamente o Apresentador do Programa.
AR – No momento decisivo é a ele (ou a ela) a quem cabe toda a responsabilidade de
percepcionar e diferenciar, em tempo oportuno, entre o que são opiniões serenas,
críticas genuínas ou apoios correctamente apresentados (pela maioria dos
participantes), e aquilo que, num ápice, se transforma em afirmações excessivas,
insultos e outras derivas negativas.
IB – Os Programas de Phone in constituem afinal um modelo contingente.
AR – No actual modelo da RDP, não é garantida a genuína autenticidade individual das
afirmações.
IB – Não se podem evitar as participações em campanhas de interesses grupais, que
falseiam o espírito da intervenção individual.
AR – Não existe modo de escrutinar convenientemente o nível de linguagem que cada
participante se propõe utilizar.
IB – Não é possível apurar o fundamento para acusações mais contundentes.
AR – E, por fim, teria de ser assegurada, para cada caso mais controverso, a devida
reacção imediata das pessoas ou entidades visadas, sem descurar a função mediadora e
interpretativa, de que o Jornalista-condutor-da-emissão não pode demitir-se.
De acordo com diversos testemunhos e observações efectuadas, não resta dúvida de
que o actual processo de intervenção de participantes “no ar”, por sua iniciativa e em
directo, concita o interesse de elevado número de Ouvintes.
IB – E os Programas interactivos tipo fórum não constituem um exclusivo da Rádio
Pública.
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AR – Pelo contrário. Estão disseminados por muitas Estações privadas e os Ouvintes, que
tanto gostam de os seguir, podem ouvi-los ou participar neles, a seu critério, em Rádios
locais, regionais e nacionais.
IB – O Telefone Aberto constitui um importante “isco de audiências” porque apresenta no
“menu” do mercado alguns ingredientes saborosos.
AR – Sustenta-se na permanente tensão do “directo” que excita a transgressão; mantém
sempre viva a contingência de súbitas eclosões de conflitos de opinião; cataliza os
desejos de projecção pública a pessoas comuns e finalmente, propicia no auditório
passivo o reconhecimento de ideários colectivos.
IB – Nas Estações comerciais, a permissividade ainda é maior. É com essas práticas que se
faz expandir a audiência. É assim que os Anúncios são mais ouvidos. É assim que a
Estação ganha mais.
JNM – Talvez eu corra o risco de contrariar as expectativas daqueles que reduzem a
intervenção do Provedor a uma correia de transmissão das opiniões do maior número
de Ouvintes. Ou então, de embaraçar, ainda mais, os que me imaginariam a seguir sem
espírito crítico, decisões controversas ou talvez menos ponderadas pela estrutura da
Empresa. Mas, no estrito desempenho das minhas obrigações, depois de uma
amadurecida reflexão, cumpre-me dizer, com a maior independência, exactamente o
que entendo dever recomendar e que é o seguinte:
Por muito legítimas que sejam as afirmações espontâneas dos participantes comuns nos
Programas de Telefone, como Profissionais precisamos tomar em conta que as
matérias transmitidas pela Rádio Pública não podem confundir-se com os conteúdos de
um Blogue na Rede, nem com os grafitti numa parede. Ora, nenhum Blogue e
nenhuma parede estão em condições de ver confirmado – no plano da independência e
do rigor informativos – o mesmo estatuto de referência que, pelo contrário, é
fundacional no conceito do Serviço Público de Radiodifusão. O próprio Director de
Informação da RDP, aliás, reconheceu que o dispositivo da ANTENA ABERTA não
constitui mais do que uma representação da democracia. Ainda por cima, encenada
com risco de abusos, no uso de um bem comum, escasso e dispendioso, que é o espaço
radioeléctrico. Creio que não subsistem dúvidas de que à Informação da ANTENA 1
caiba manter-se, em todos minutos de emissão, como um meio credível, de modo a
assegurar constantemente ao Ouvinte-cidadão as notícias da actualidade, assim como
as mais adequadas interpretações acerca da realidade dos factos. No plano dos
conteúdos, a apresentação de interpretações da realidade nas antenas da RDP, não
deveria, em circunstância alguma, alienar ou depreciar a estrita observação de
princípios normativos, éticos e deontológicos, bem como da moral e do direito.Mas
parece ser consensual que os Programas de Microfone aberto – apesar de tutelados
pela Informação e por Jornalistas, constituem espaços fortemente especulativos…
Tidos como áreas para o exercício das liberdades de opinião e de expressão, estes
Programas podem resumir-se a modelos onde, afinal, pontificam a imprecisão e
também o excesso, como aconteceu, de modo grave, na emissão de 4 de Julho. E, ainda
que as intervenções dos participantes sejam normalmente temperadas por esparsos
comentários de Especialistas, o que resulta do todo caótico não me parece consentâneo
com os planos de credibilidade, idoneidade e fiabilidade que devem caracterizar os
Programas da Rádio Pública. Mas a opinião do cidadão vulgar tem de se ver presente e
reflectida nas emissões da RDP. É também para garantir isso, que aqui estou, nestas
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funções. Mas não só a opinião do cidadão não tem de substituir-se ao trabalho dos
Profissionais e dos Jornalistas, como existem outras formas radiofónicas, diferentes da
ANTENA ABERTA, mais completas, mais correctas e mais profissionais do que abrir um
telefone, para que os Jornalistas possam colher, tratar da melhor forma e assim
fazer respeitar mais as legítimas opiniões livres dos cidadãos comuns. Aqui dentro,
todos as conhecemos. E basta que (também em defesa da própria Rádio), se trabalhe
nesse sentido.
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# 48 – 5.10.2007
DIVERSAS QUESTÕES DE OUVINTES SOBRE
RDP ÁFRICA
- UMA ACUSAÇÃO GRAVE, MAS NÃO FUNDAMENTADA.
- O PROVEDOR RECEBE O DIRECTOR JORGE GONÇALVES

Voz de Isabel Bernardo – No Programa de hoje, o Provedor do Ouvinte vai abordar um
novo conjunto de questões relacionadas com a RDP África.
A RDP África emite em Frequência Modulada, para as regiões de Lisboa, Coimbra e
Faro, em Portugal, e também para as repúblicas de Cabo Verde, Guiné-Bissau,
Moçambique e São Tomé e Príncipe. Em Angola e em outros países africanos, a
RDP África é captada via satélite.
Voz de Alberto Ramos – Nas suas emissões, que se estendem ao longo de 20 horas
diárias, a RDP África tem como missão pôr em prática uma política informativa
bidireccional onde, por um lado, dirige para África Informação portuguesa, do mundo
e da comunidade africana que reside em Portugal e, por outro lado, traz para Portugal
uma larga Informação africana.
IB – As questões que hoje serão analisadas Em Nome do Ouvinte chegaram ao Gabinete
do Provedor ao longo dos últimos meses e foram endereçadas ao Director da RDP
África, Dr. Jorge Gonçalves, que analisou e aceitou pronunciar-se sobre cada uma
delas.
O Ouvinte Abduramane Djaló, residente em Albufeira, enviou algumas sugestões
que, em seu entender, podem ajudar a melhorar as emissões da RDP África:
AR – Quando se anunciam as coordenadas geográficas do espaço em que esta Rádio é
sintonizada, fala-se apenas de "Futa Jaló". Seria de todo o interesse, a meu ver,
completar a informação acrescentando "serra de Futa Djaló", onde nascem 80%
dos rios da África Ocidental e de que nós orgulhosamente transportamos o apelido.
IB – Outra sugestão deste Ouvinte tem a ver com aquilo que considera ser «muita música
no espaço vespertino» da emissão:
AR – Até é bom, mas se a direcção da Rádio passar a emitir alguns excertos dos
programas "Falar Bem Português", da RTP e ocasionalmente passados pela RTPI,
seria um contributo importante para à África Lusófona, sobretudo nas suas zonas
remotas, onde professores e alunos deparam com carências enormes.
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IB – O Director da RDP África responde às questões colocadas por Abduramane Djaló:
RESPOSTA DO DIRECTOR JORGE GONÇALVES: - Em primeiro lugar, sugere que, nos
nossos spots de promoção, devemos acrescentar à invocação do Futa Djaló o facto de
ser uma serra, onde nasce grande parte dos rios de África Ocidental. Pois não é nossa
intenção dedicar especiais responsabilidades didácticas, formativas ou informativas
em simples mensagens de promoção.
Elas têm destinatários específicos que as identificam com facilidade e pretendem dar
uma ideia geral da nossa dimensão e da nossa pluralidade de destinos e referências.
[…] O que se pretende é dar uma perspectiva da emissão alargada e abrangente que a
RDP África representa, na expressão das diversidades culturais, políticas e sociais e
no reconhecimento de uma língua comum. […]
Em segundo lugar, sugere mais programas relativos à língua portuguesa. Creio, a
propósito, que o facto de assumirmos a nossa qualidade de entidade divulgadora e
promotora do espaço da lusofonia é, em si mesmo, uma contribuição relevante para a
língua portuguesa.[…]
Sugiro ao nosso ouvinte Djaló que acompanhe os programas semanais “a Língua de
todos” em que contamos com a colaboração do Ciberdúvidas e da Universidade
Autónoma; ou as autênticas lições semanais da Profª. Ana Paula Tavares sobre a
língua portuguesa e o seu domínio por variados autores da comunidade lusófona; ou
ainda as reflexões, também semanais, da Profª. Inocência Mata sobre as
manifestações culturais; ou, no sentido mais global, a integralidade da nossa
comunicação no espaço público e que constitui uma boa contribuição para a difusão
da língua portuguesa, nas suas variadas matizes, que sugeriu.”
AR – Jorge Gonçalves, director da RDP África.
IB – Um Ouvinte de Maputo, Carlos Eduardo Ribeiro, dirigiu ao Provedor alguns
elogios sobre a programação da RDP África:
AR – “Verifico melhorias na programação da RDP África, com a introdução dos
apontamentos de António Cartaxo, de Mafalda Serrano e um ou dois mais, de que
não me recordo. Seria injusto não referir os "antigos" A hora do Blues, as manhãs
do Galiano, com os seus diálogos vivos com os correspondentes da Guiné, de Cabo
Verde e de S. Tomé, e o África, bom dia! Quando o Darwin está bem disposto e
escolhe boa música para o mata-bicho.”
IB – Ainda assim, o Ouvinte Nazaré Ribeiro não se coíbe de endereçar algumas críticas
contundentes:
AR – A entrada da RDPi, de madrugada, parece despropositada, porque dirigida
essencialmente a emigrantes portugueses que julgo serem muito poucos por estas
bandas. A Antena 1 desempenha um melhor papel para a vossa imagem e é
imensamente mais agradável!
No programa do Darwin Cardoso … de resto, continua a ser ofensivo o modo como
ele faz propaganda política para um só lado, … como publicita empresas, bancos e
até os serviços prestados!
Seria preferível que apenas lesse os títulos das notícias dos diversos jornais …
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Eu acho que vocês, como Rádio com mais experiência e recursos, … deveriam ter
também uma função didáctica e corrigir a actuação do v/correspondente em
Maputo.
IB – São acusações graves e que, a confirmarem-se, indiciariam um comportamento
inaceitável por parte de profissionais do Serviço Público. Mas… será mesmo assim?
Vejamos o que diz Jorge Gonçalves:
RESPOSTA DO DIRECTOR JORGE GONÇALVES: - “Agradeço, em primeiro lugar, as
referências à melhoria da programação da RDP África e a nomeação de alguns
programas e rubricas que considera. […] Levanta, na sua comunicação, duas
questões verdadeiramente importantes e merecedoras da nossa melhor atenção, mas
que exigem, desde logo, uma primeira reflexão.
Não o satisfaz o facto de, entre a 1 e as 3 horas da manhã (duas horas de emissão)
durante a semana termos iniciado uma emissão única das duas antenas (África e
Internacional) a partir da RDPI. O ouvinte preferia que a RDP África estivesse ligada,
nesse espaço, à Antena 1. […]
Compreenda, no entanto, os contornos da nossa decisão. Em primeiro lugar, não está
excluída a possibilidade de, mesmo em Maputo, ouvir a Antena 1, se preferir. Em
segundo lugar, procurámos que a emissão da RDP Internacional, que nesse horário é
dirigida a África (certamente com prioridade para os portugueses que aí vivem), fosse
ajustada na sua comunicação de forma a identificar-se igualmente com os públicos da
RDP África.
Tarefa difícil, confesso. Mas nem por isso impossível. Em terceiro lugar, numa
perspectiva mais endógena, criar, com esse espaço, alguns estímulos de cooperação
sinérgica entre as antenas internacionais da RDP. Respeito profundamente a opinião
do nosso ouvinte Carlos Eduardo Ribeiro sobre esta matéria, mas penso que ainda
não estamos em tempo de desistir da nossa ideia.
A segunda questão que levanta é mais grave. Sugere que o correspondente da RDP
África em Maputo não afirma um comportamento profissional distanciado do poder
político local e que tem interesses na publicitação de empresas, serviços e outras
entidades económicas, eventualmente em proveito próprio e com a eventual conivência
do responsável do programa da manhã (5/8) Darwin Cardoso.
A Direcção da RDP África não identificou qualquer facto, notícia ou intervenção
pública que justifique a apreciação do nosso ouvinte, sendo que a sua comunicação foi
dirigida ao responsável do programa para explicações verbais à Direcção.
O referido responsável do programa negou a acusação e afirmou mesmo que o
correspondente Gervásio de Jesus se limita, no rigor dos princípios jornalísticos, a
identificar as personalidades intervenientes nos factos noticiosos, os locais dos
acontecimentos, os promotores das iniciativas e demais referências necessárias ao
bom enquadramento da informação.
Tal explicação corresponde, de resto, à ideia geral que a Direcção e os Serviços de
Informação têm sobre o comportamento profissional do correspondente em Maputo
[…]”
IB – Foi o esclarecimento de Jorge Gonçalves, director da RDP África.
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AR – Cerca de um mês depois de ter enviado a mensagem anterior, o Ouvinte Carlos
Nazaré Ribeiro escreveu novamente ao Provedor, desta vez num tom aparentemente
mais cordato:
IB – “Não posso deixar de manifestar a minha satisfação pelo facto de, ontem e hoje [10
de Maio], o vosso correspondente Gervásio de Jesus, no programa de Darwin
Cardoso, não ter feito propaganda política nem comercial, isto é, não se referiu a
governantes, dirigentes, empresas, inaugurações, patrocínios e quejandos, como tem
sido seu hábito…”
AR – A resposta breve de Jorge Gonçalves:
RESPOSTA DO DIRECTOR JORGE GONÇALVES: - “O tema e a natureza desta sua
comunicação são semelhantes aos apreciados na resposta anterior, e, embora
denunciando alguma ironia no contexto da sua mensagem, não se justifica a esse
propósito qualquer consideração suplementar.”
AR – A partir de Ermesinde, onde reside, o Ouvinte Manuel Jorge Barbosa, coloca uma
pergunta que, como afirma, é também uma sugestão:
IB – “Para quando, para a Zona Norte, mais especificamente no Grande Porto, as
emissões da RDP África?”
AR – O Director da Estação responde:
RESPOSTA DO DIRECTOR JORGE GONÇALVES: - “O nosso ouvinte, de Ermesinde, coloca
uma pergunta simples – mas de difícil resposta – e que nos tem sido dirigida por
muitas outras pessoas – para quando a emissão da RDP África em FM na zona do
Grande Porto.
Não consigo responder, confesso. Trata-se de uma matéria com contornos complexos,
que exige uma rigorosa avaliação técnica e decisão política.
Da parte da RTP foi expressa a vontade de levar o serviço público prestado pela RDP
África a outras regiões de Portugal em que as comunidades imigrantes africanas (e
outras) se têm implantado. A resposta dos decisores políticos foi genericamente
favorável a esta pretensão da Rádio e Televisão de Portugal e da relevância da
ponderação justificadora da iniciativa. Conseguimos que nos fossem cedidas as
frequências para as emissões em Faro e em Coimbra. Estamos certo que, a verificarse a possibilidade técnica, o juízo político relativamente ao Porto acompanhará o
expresso anteriormente.
Temos um rol imenso de abaixo-assinados de cidadãos do Porto e do Norte em geral,
de várias origens e nacionalidades, que clamam pela RDP África. Bem gostávamos de,
o mais breve possível, os termos na nossa companhia.”
IB – Estamos a ouvir Jorge Gonçalves, director da RDP-África.
Alguns Ouvintes da RDP África são pessoas que, por razões profissionais, dividem, o
seu tempo entre Portugal e os países africanos de expressão portuguesa. É o caso de
Ernesto Simões Carneiro, a viver entre Lisboa e a Ilha do Sal, em Cabo Verde, que
dirigiu ao Provedor uma apreciação muito dura acerca da Programação da RDPÁfrica:
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AR – “Os conteúdos da RDP-África são confrangedores: … conteúdos de um
paternalismo balofo, infindáveis mensagens para particulares dos PALOP com
diálogos absolutamente "patéticos" … Os noticiários tresandam a reminiscências
sino-soviéticas do pós-colonialismo, com tempos de antena permanentes cobrindo
reivindicações sindicais, protestos de trabalhadores, queixas das oposições, tudo isto
temperado por uma permanente referência e tempo de antena à Intersindical
portuguesa. Não entendemos o tipo de orientação que permite este baixo nível de
programação. Falando como português, alimento a ilusão de que uma estação com
origem em Portugal deveria eventualmente ter conteúdos menos paternalistas e
menos tendência para a divulgação de imagem, por vezes ultrapassando os limites da
decência, dos pobres africanos que vivem em Portugal, abandonados às perseguições
e pressões "racistas" dos portugueses.”
IB – O que diz a isto Jorge Gonçalves?
RESPOSTA DO DIRECTOR JORGE GONÇALVES: - “Este ouvinte, cidadão português, tem
uma apreciação muito crítica em relação aos conteúdos de programação geral e da
informação da RDP África. Tendo tido acesso a um simples resumo da sua
comunicação não consigo extrair dela elementos objectivos que sustentem a crítica.
Não se questiona a legitimidade crítica nem os padrões estéticos do ouvinte, mas
reconhecerá que é manifestamente impossível estabelecer uma programação geral que
congregue a opinião positiva da totalidade dos ouvintes. É uma autêntica quadratura
do círculo.
Onde uns vêm disparates e diálogos patéticos, outros vêm um padrão de comunicação
mais aproximado com os ouvintes e com os interlocutores. Onde uns vêm péssima
qualidade profissional, outros verão a expressão das diferentes realidades culturais
que um projecto como o da RDP África integra.
A RDP África é um canal do serviço público, da RTP. A sua missão atribuiu-lhe
particulares responsabilidades na consolidação do espaço mediático da lusofonia e
em que se reflictam as múltiplas expressões dos vários países da comunidade lusófona.
Essa preocupação está presente na nossa informação. Ela não se alimenta dos regimes
políticos livremente assumidos pelos Estados, mas também não é contra-poder seja de
quem for. Ela não desvaloriza a realidade social dos povos, mas não elege a vida
institucional como referência absoluta e determinante da sua acção.
As reivindicações sindicais, os protestos dos trabalhadores, as queixas das oposições
nos PALOP e em Portugal são tão expressão da realidade social que nos deve
preocupar como o são os interesses das economias, dos sistemas políticos ou das
instituições do Estado. E o acolhimento desta perspectiva não pode ser encarado como
subordinação seja ao que e a quem for mas antes uma atitude de liberdade e de
independência no nosso exercício profissional.
Dito isto, quero expressar o interesse da RDP África em contar sempre com as
apreciações críticas objectivas e fundamentadas dos nossos ouvintes.”
IB – Um outro Ouvinte, Paulo Figueiredo, coloca a questão das quotas de música
portuguesa no Serviço Público de Rádio, e também na RDP-África:
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AR – “As rádios portuguesas têm aversão à música portuguesa. Para tal, avançou-se
com a disciplinadora iniciativa das quotas. Mais eficaz seria se houvesse um acordo,
em vez de uma imposição, mas face aos 7% de música portuguesa que as rádios
generalistas passam, em média, segundo estudos recentes, percebe-se que algo tinha
de ser feito, e de forma urgente.
Sou ouvinte assíduo da Antena 1 e RDP África e tenho muitas, muitas dúvidasde
que as quotas estejam a ser cumpridas. Lembre-se: 25 a 40 por cento de música
portuguesa, e dentro desta 35 por cento de música nova.
… Aliás, muita da música passada é espanhola, norte-americana ou inglesa – o que
é estranho, quando me parece que a rádio tem como missão estimular o contacto
entre os povos da CPLP. Já cheguei a ouvir a banda de heavy-metal AC-DC a meio
da manhã. E flamenco...
…Não acha o provedor que, como estação de serviço público, devia ir mais longe a
RDP e traçar uma meta de mais de metade de Música Portuguesa?
RESPOSTA DO DIRECTOR JORGE GONÇALVES: -“A lei e o contrato de concessão do
serviço público estabelecem as regras sobre a música portuguesa, nos termos em que
o nosso ouvinte coloca. Lembro, no entanto, que a natureza, a missão e os objectivos
da RDP África, no contexto do serviço público, constituem fundamento de excepção às
regras gerais que vinculam os canais generalistas de emissão em território nacional.”
IB – Foram as respostas do Director da RDP África, Jorge Gonçalves, a questões
colocadas pelos Ouvintes.
JNM – Desde Março que não nos debruçávamos sobre Mensagens de Ouvintes dedicadas
aos temas da RDP África. E assim reunidas, desta vez, foram não apenas muitas, mas
também foram muito substantes.
Pelas suas características e de acordo com os princípios definidos pela sua Direcção, a
RDP África funciona como uma placa giratória de informação lusófona e as suas
emissões procuram basear-se em fortes componentes de informação e cultura de
Língua Portuguesa, focadas em questões relativas a Portugal, ao Brasil e sobretudo aos
Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa.
Se é bem verdade que, como diz o Director da RDP África, “onde uns vêm disparates
e diálogos patéticos, outros vêm um padrão de comunicação diferente. E onde uns
vêm péssima qualidade profissional, outros verão a expressão de diferentes
realidades culturais”, também não é menos verdade que as opiniões críticas dos
Ouvintes não tenham de ser consideradas como um poderoso contributo para a
constante afinação daquilo que é um complexo processo de Comunicação inerente às
próprias características e missões da Estação.
A atitude dos Ouvintes da RDP África denota, nesta leva de Mensagens, um agudo
sentido crítico, muito cáustico e com intensidade veemente.
Isto pode significar que os Ouvintes estão cada vez mais ligados e com maior atenção,
ao peculiar serviço prestado pela RDP.
A missão da RDP África revela-se demasiado importante, para que os Profissionais se
dispensem de atribuir ao seu trabalho quotidiano – seja em que momento for – a justa
medida da relevância que cada atitude e cada palavra assumem, para a vasta
diversidade dos seus Ouvintes…
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Mas também não posso deixar de enfatizar, que a disposição afirmada pelo Director
Jorge Gonçalves, se mantém num genuíno registo de abertura e de consideração pela
intervenção dos Ouvintes.
Assim fosse idêntico o posicionamento de alguns responsáveis por outras áreas de
conteúdos da Radiodifusão Portuguesa, sem a pretensão de que tudo o que mandam
fazer esteja bem feito e não sendo passível da justa crítica do Ouvinte-cidadão.
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# 49 – 12.10.2007
QUESTÕES DE OUVINTES
SOBRE AS ÁREAS TÉCNICAS DAS RÁDIOS PÚBLICAS.

RESPONDE O SUB-DIRECTOR DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RÁDIO
DIRECÇÃO DE ENGENHARIA E TECNOLOGIAS DA RTP,
ENGº CARLOS PORTUGAL.

DA

O CASO INSUSTENTÁVEL DE UM OUVINTE EM LUGAR DE VEIGA,
PERTO DE LABRUJÓ, NO CONCELHO DE PONTE DE LIMA.

Voz de Isabel Bernardo – O impacto tecnológico gerado com a introdução dos novos
sistemas de Produção e de transmissão da Rádio tem-se feito sentir nos programas da
Radiodifusão Portuguesa ao longo dos últimos anos. Hoje abordamos diversas
questões relacionadas com as Áreas Técnicas da Radiodifusão Portuguesa.
Voz de Alberto Ramos – O Livro Verde sobre a Convergência dos Sectores de
Telecomunicações, Meios de Comunicação e Tecnologias da Informação,
publicado pela Comissão Europeia já em 1997, considerava a digitalização uma
premissa essencial para se atingir a convergência tecnológica que, sob o ponto de vista
do consumidor dos meios de comunicação, lhe trará concludentes benefícios.
IB – Para resumir, e ainda que de modo grosseiro, vejamos o que é que se pretende
disponibilizar ao Consumidor de telecomunicações e de Comunicação com a
convergência digital de Produção e consumo.
AR – Pretende-se, por exemplo, que o consumidor de um sistema convergente de
telecomunicações, não tenha de usar diversos dispositivos para ouvir Rádio, ver
Televisão, ou telefonar e se ligar à Rede.
IB – Com o seu novo equipamento, pequeno, leve e barato, ele será, em primeiro lugar
Ouvinte de Rádio, mas com recepção de altíssima qualidade de som (com a
permanente qualidade de CD) e um número muito mais elevado de opções de oferta;
AR – Com esse mesmo pequeno equipamento, poderá ser também Espectador de
Televisão, mas dispondo de completas mobilidade e fiabilidade de recepção para um
número também muito mais alargado de Canais, do que os actualmente disponíveis;
IB – Esse mesmo equipamento permitir-lhe-á ainda telefonar ou comunicar pela net e
via satélite para a família, para os amigos ou para a empresa; localizar-se e medir
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distâncias ou velocidades; interagir com a sua Estação de Rádio e, por exemplo,
intervir com a sua câmara integrada, na produção de um Programa de Televisão.
AR – As novidades proporcionadas pelo novo regime das tecnologias digitais não se
reduzem aos benefícios nos modos de emissão e de recepção.
IB – Do lado da Produção do Som, na Estação, os Profissionais beneficiam também de
todo um conjunto de dispositivos que lhes asseguram níveis de operacionalidade,
mobilidade, conforto e performance muito superiores.
AR – Os exemplos reais e concretos do novo mundo digital em que estamos prestes a
entrar, logo que as decisões políticas, estratégicas e financeiras sejam tomadas, são
inesgotáveis. E tanto beneficiam os Profissionais como os Ouvintes.
JNM – Até lá, no entanto, temos de ir vivendo com a dura realidade dos factos. Essa
realidade, de que em cada dia me chegam pequenas notícias de um quotidiano
melancólico, que às vezes é sobressaltado por surpreendentes carências e falhas
inopinadas, quando afinal, neste momento de encruzilhada, temos o direito de nos
sentir, no séc. XXI, autenticamente às portas do futuro…
IB – O Provedor do Ouvinte tem recebido reclamações sobre as condições de recepção das
emissões da Radiodifusão Portuguesa em diversos pontos do País.
AR – Antes do Verão e mais recentemente, endereçou um conjunto de Mensagens à
consideração da Direcção de Engenharia e Tecnologias da Rádio e Televisão de
Portugal, por forma a obter esclarecimentos específicos.
IB – Passamos a ouvir as questões e as respostas que, desta vez são dadas pelo Subdirector de Operação e Manutenção de Rádio da Direcção de Engenharia e
Tecnologias da RTP.
AR – O Ouvinte Carvalho Soares, queixava-se há tempos de que o relógio do RDS da
Antena 1 ás vezes não bate certo com os traços do pico horário transmitido pela
Estação.
RESPOSTA DO SUB-DIRECTOR ENGº CARLOS PORTUGAL: - “O problema apontado pelo
ouvinte resultou da avaria de uma placa electrónica de equipamento em
funcionamento na estação emissora do Sameiro, estando a situação normalizada desde
o passado dia 12 de Junho. Estamos já a adquirir meios de controlo para evitar que
situações idênticas se repitam.”
IB – Entre muitos outros, já em Maio os Ouvintes Hugo Rosa e Veiga da Costa, por
exemplo, se queixavam acerca dos elevados custos e do frágil rendimento do sistema D
A B. Veiga da Costa, de Braga:
AR – “A publicitação pela Antena 2, do sistema DAB, criou-me grande expectativa.
Investi. Resultado qualitativo, bom. Cobertura geográfica, um verdadeiro logro para
o ouvinte.”
IB – Hugo Rosa, de Setúbal:
AR – “- Eu não sou rico e por isso gostaria de saber se a RDP vai cumprir o que
prometeu no final do século passado, investindo mais e melhor e levando o digital a
mais portugueses.
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RESPOSTA DO SUB-DIRECTOR ENGº CARLOS PORTUGAL: - “Os sinais radioeléctricos
transmitidos por estações emissoras situadas nas Zonas Norte e Centro estão mais
sujeitos a propagação por multipercurso em resultado da orografia destas regiões
predominantemente montanhosas. Tal fenómeno causa a degradação da qualidade do
som e desconforto de escuta principalmente na recepção móvel.
Os sinais áudio dos programas Antena 1, Antena 3 e RDP África são processados com
taxas de compressão que permitem atenuar tais incómodos, mascarando os ruídos
típicos da recepção por multipercurso.
O programa Antena 2 tem características especiais, nomeadamente grande variação
dinâmica. A fim de respeitarmos o mais possível as peças musicais, o tratamento dado
a este sinal áudio é diferente do aplicado aos restantes programas da RDP. Esta
opção torna a recepção móvel do programa Antena 2 mais vulnerável aos ruídos e
distorções originados pelo multipercurso.
A Rádio Digital surgiu também para resolver este tipo de problema. Quer se trate de
recepção móvel ou fixa, a estrutura de modulação utilizada em DAB permite a escuta
dos programas com qualidade idêntica à de Compact Disc.
A rede de Rádio Digital em funcionamento no continente é constituída por 28
emissores permitindo a recepção dos programas da RDP a cerca de 75% da
população.
Apesar do esforço realizado pela RDP foi pouco significativa a adesão dos ouvintes a
esta nova tecnologia de transmissão. Constatamos idêntico comportamento em muitos
países europeus. Temos conhecimento que o Governo Português está a estudar as
perspectivas de desenvolvimento do DAB, aguardando a RTP o seu desenlace para,
então, perspectivar uma estratégia de desenvolvimento futuro.”
IB – Engº Carlos Portugal, Sub-director de Operação e Manutenção de Rádio da
Direcção de Engenharia e Tecnologias da RTP.
AR – “No carro onde exerço o meu trabalho, ando muitas vezes com o rádio
sintonizado. Ou na Antena 1, ou na Antena 3 (…) Mas hoje [24 de Maio] tive muita
dificuldade em sintonizar a Rádio ao fim da tarde. Ia da Antena 1 para a 3 e não se
ouvia nada. E eu até tenho RDS no carro. Mas mesmo assim, não ouvia nada, nem
numa nem noutra. Tive que ficar na RFM”
IB – Testemunho do Ouvinte João Barros, da Amadora.
RESPOSTA DO SUB-DIRECTOR ENGº CARLOS PORTUGAL: - “Com efeito no dia referido
pelo ouvinte, 24 de Maio, ocorreram duas interrupções prolongadas nas emissões em
resultado de problemas com os circuitos de alimentação dos estúdios de Rádio do
Centro de Produção de Lisboa que foram solucionados ainda nesse dia.”
IB – Carlos Portugal da Direcção de Engenharia da RTP.
IB – Ouvintes açorianos queixam-se muito de anomalias que se verificam nos emissores
daquela Região Autónoma. Reclamações sobre cortes e perturbações de emissão e
deficiências de cobertura, são frequentes. Um Ouvinte identificado do Faial, por
exemplo, escreveu, já no Verão, ao Provedor.
AR – “-Venho mostrar o meu desagrado pela qualidade de transmissão da RDP Açores
- Antena 1, na Ilha do Faial (…) Gosto muito da RDP pois inspira-me confiança, no
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entanto não posso deixar de demonstrar o meu desagrado pelo abandono
informativo a que algumas regiões do país são submetidas. Não consigo perceber a
razão da falta de investimento em mais canais de transmissão nos Açores (em todas
as ilhas, não apenas em São Miguel). E gostaria muito de poder ouvir os restantes
canais RDP e não apenas a Antena1.
IB – Responde o Engº Carlos Portugal:
RESPOSTA DO SUB-DIRECTOR ENGº CARLOS PORTUGAL: - “O envelhecimento dos
equipamentos da rede de transporte de programas até às estações emissoras do
arquipélago açoriano justifica alguma degradação da qualidade de transmissão do
programa da RDP Açores para além de dificultar as comparticipações dos estúdios de
Angra do Heroísmo e Horta para a programação Regional. Esta rede, de tecnologia
analógica, está em funcionamento há 20 anos e apresenta graves deficiências de
operação que não podem ser solucionadas porque o fabricante já não dispõe de
módulos e acessórios para as reparações.
Para resolver tal problema, e fazendo um esforço para melhorar as condições de
recepção dos programas, a RTP adquiriu uma rede de feixes hertzianos de tecnologia
digital que estará operacional até finais do próximo mês de Novembro.
Aproveito para dizer que esta rede, para além de garantir todas as funcionalidades da
rede analógica, permite ainda: Distribuir sinais para a rede de DAB; Efectuar
transmissão bidireccional de dados para controlo dos equipamentos instalados nas
estações terminais e permitir um melhor conhecimento do estado da rede de emissores
de FM;
A comutação da origem do programa poder-se-á fazer com toda a facilidade em
situação de catástrofe. (…) A RTP tem vindo a efectuar investimentos nos Açores para
aumento da rede de emissores da Antena 2. Este processo é obviamente lento devido à
dimensão do arquipélago e orografia das ilhas. Para conseguir uma cobertura
radiofónica satisfatória necessitamos instalar muitas infra-estruturas retransmissoras.
O ouvinte refere que, para além do programa Antena 1, gostaria de ter disponíveis os
restantes canais de rádio da RTP. Sobre este assunto informo que: Primeiro: O
programa Antena 2 é já difundido no arquipélago por 16 emissores e que a RTP
continua a investir no aumento da respectiva cobertura radiofónica. Segundo: A
decisão de instalação de novos canais de rádio nos Açores não é de natureza técnica.”
IB – Apesar de todas as iniciativas que estão em curso, a vida não é fácil para os Ouvintes
dos Açores. Ainda no Verão o Senhor João Parreira Cruz, da Praia da Vitória, na
Terceira, se interrogava:
AR – “ - A RDP tem conhecimento do número de horas/dias, consecutivos, em que o
emissor (retransmissor?) da Praia da Vitória está inoperacional? Lamentavelmente
o número é demasiado alto para que, em pleno século 21, se torne aceitável.
IB – O Engº Carlos Portugal assume a questão:
RESPOSTA DO SUB-DIRECTOR ENGº CARLOS PORTUGAL: - “As anomalias na
transmissão do programa Antena 2 na parte oriental da ilha Terceira, nomeadamente
em Praia da Vitória, resultaram de avarias num comutador de antena e na unidade de
telecontrolo do sistema de emissores em funcionamento na Serra do Cume. Estas
avarias implicavam que, aquando da ocorrência dos cortes na emissão, os nossos
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serviços técnicos de Ponta Delgada não recebiam o respectivo alarme e, assim,
desconheciam a existência do problema. Graças à colaboração do ouvinte a anomalia
foi entretanto resolvida.”
AR – O Sistema RDS (introduzido no nosso País pela RDP), tal como está a ser utilizado
no Continente pelas 3 Estações nacionais do Serviço Público, também é questionado
por Ouvintes, no Norte e no Centro do Continente.
JNM – Por exemplo, a sua valência TA, para Alerta opcional das informações de trânsito
aos automobilistas Ouvintes da RDP, apesar de se encontrar disponível e pronta a ser
utilizada, foi há tempos desactivada, por decisão e a pedido do Senhor Director de
Programas Rui Pêgo – que não aceitou esclarecer o Provedor, quando interrogado a
esse respeito.
IR – Ainda a título de exemplo, perto da capital, em Sintra, o Ouvinte Francisco
Timóteo avançava outras considerações acerca do Sistema RDS e no fim interroga os
Técnicos da RDP.
AR – “A Antena 2 tem um emissor na Banática, que deveria melhorar as condições de
escuta em diversas zonas da região de Lisboa (…).
Mas acontece que o emissor de Monsanto não identifica o emissor da Banática como
alternativa, pelo que o auto-rádio com RDS, não comuta para esse emissor, mesmo
que (… dada a reduzidíssima potência do emissor da Banática) o sinal seja mais
forte do que o de Monsanto. Qual a razão da permanência desta situação que se
verifica de há vários anos para cá ?”
RESPOSTA DO SUB-DIRECTOR ENGº CARLOS PORTUGAL: - “De acordo com a Norma
CENELEC EN 50067, a lista de frequências alternativas deve ser considerada apenas
como uma ajuda para a sintonia dos receptores, cabendo a estes o correcto
comportamento face aos dados recebidos. Reconhecemos que para alguns receptores
poderá ser difícil encontrar algumas frequências do ar quando não são transmitidas
através das listas de frequências alternativas. Por esse facto, iremos acrescentar as
frequências da Banática às listas de frequências alternativas na região de Lisboa, o
que não fizemos já por razões de impossibilidade de certificação e validação dessa
lista.”
IB – Temos estado a ouvir hoje as explicações do responsável directo pela Operação e
Manutenção de Rádio da Direcção de Engenharia e Tecnologias da RTP, Engº
Carlos Portugal.
AR – Ouvintes da RDP na região de Setúbal, perto de Lisboa, reclamam da instabilidade
do Retransmissor de Tróia.
RESPOSTA DO SUB-DIRECTOR ENGº CARLOS PORTUGAL: - “Estão a decorrer obras no
edifício onde está instalado o nosso retransmissor de Tróia que têm originado cortes
do fornecimento de energia eléctrica de alimentação dos nossos equipamentos. Pelo
facto do edifício não ser propriedade da RTP estamos a diligenciar no sentido de
evitar interrupções das transmissões dos programas.”
JNM – Chegam-me por vezes, testemunhos de natureza especial. Queixas que apontam
situações delicadas, de resolução muito difícil. Parece impossível que até hoje não
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tenham tido solução. Mas, afinal, é neste mesmo país, que ainda vivem Portugueses
como eu sou. Ora ouça a Mensagem do Senhor Alcides Lopes, que vive no Lugar de
Veiga, perto de Labrujó, no concelho de Ponte de Lima. Impressionante.
IB – “- Em minha casa (…) não se consegue captar nenhum dos canais emitidos pela
RDP. Os canais de rádio que consigo captar são apenas duas rádios locais.
Sucede que, todos os meses me é cobrada a taxa do audiovisual, no valor de cerca 3
euros e meio, que me deveria garantir uma recepção dos canais de rádio e de
televisão em perfeitas condições. Facto que não acontece, uma vez que no local,
também não consigo captar qualquer dos canais de televisão emitidos pela RTP, SIC
ou TVI.
Assim, venho rogar se digne mandar instalar equipamento retransmissor que
permita a perfeita recepção do sinal ou, caso contrário, se digne dar ordem à EDP
para deixar de incluir tal taxa na sua factura, uma vez que não me é prestado serviço
que justifique tal cobrança.
JNM – Caro Senhor Alcides. Não sei sequer se, por acaso, me está a ouvir em suficientes
condições. Temo que não. Mas quero que saiba que lamento muito, mas – nestes casos
que realmente parece impossível que ainda aconteçam - o que um Provedor pode fazer
é acompanhá-lo na sua justíssima indignação e dar notícia dela. Chamar a atenção de
quem, dentro e fora desta Instituição e nas outras, permite que seja possível manter-se,
na sua terra, no Séc. XXI, sem acesso capaz às emissões de Rádio (e de Televisão) do
Serviço Público. Mas, estou no entanto seguro, de que, desta vez, os Técnicos e os
decisores da Radiotelevisão Portuguesa estão a acompanhar devidamente o assunto
do Lugar da Veiga.
RESPOSTA DO SUB-DIRECTOR ENGº CARLOS PORTUGAL: - “Uma equipa técnica da RTP
efectuou medidas dos sinais radioeléctricos junto à residência do ouvinte tendo
concluído que apenas as estações locais Rádio Caminha e Rádio Alto Minho são
recebidas em condições.
Esta situação resulta de Labrujó estar situada num vale e, com excepção da direcção
oeste, cercada com montanhas o que impede a recepção dos sinais transmitidos pelas
estações do Muro, Braga e Valença (Monte do Faro).
Estamos a envidar todos os esforços para, no mais curto espaço de tempo possível,
proceder à avaliação técnica da situação e elaborar uma proposta com vista à
resolução dos problemas de insuficiência de cobertura radioeléctrica desta e de outras
freguesias da região.”
IB – Foram as respostas do Engº Carlos Portugal.
JNM – Quero dizer que nestes casos, não são normalmente os Engenheiros quem tem a
culpa… Pelo contrário: os Técnicos não pactuam com faltas técnicas. E gostam de
ultrapassar os desafios mais difíceis, como ainda hoje ficou patente neste Programa.
Este problema de Lugar da Veiga e das outras Freguesias que dão poucos votos, é
certamente um problema político, perante o qual não se pode continuar a assobiar para
o lado, no Século XXI.
Tenho a convicção de que este Programa de hoje vai ser ouvido e reouvido por muita
gente.
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Pessoas com sentido de responsabilidade, que certamente terão ficado tão
envergonhadas como eu e que irão reagir e fazer com que, situações como a que ainda
se vive perto de Labrujó (no mesmíssimo país onde ficam Lisboa, o Porto, o Algarve
ou Viana do Castelo) não se prologuem por muito mais tempo.
Pela minha parte, deixo claro que sou persistente.
E que – se for preciso - voltarei ao assunto com regularidade, de modo a empurrar para
a frente da resolução esta verdadeira indignidade. De que cidadãos do meu país se
encontrem, ainda nesta altura e pagando por ele, sem acesso completo ao Serviço
Público de Radiodifusão.
Chamo-me José Nuno Martins.
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# 50 - 19.10.2007
QUESTÕES DE OUVINTES E DO PROVEDOR SOBRE TEMAS DA
INFORMAÇÃO E DO JORNALISMO DESPORTIVO
NO SERVIÇO PÚBLICO DE RADIODIFUSÃO
CONVERSA DO PROVEDOR COM O SUB-DIRECTOR PAULO SÉRGIO.
Voz de Isabel Bernardo – Hoje, o Provedor do Ouvinte recebe o SubDirector de
Informação para o Desporto da RDP, o Jornalista Paulo Sérgio para uma conversa
interessante em torno dos temas da Informação Desportiva na Rádio Pública
Voz de Alberto Ramos – Paulo Sérgio tem 40 anos e é Jornalista desde 1988. Licenciado
em Direito, possui duas pós-graduações: em Ciências da Comunicação, no ramo das
Novas Tecnologias, pela Universidade Católica e Direito da Comunicação pela
Universidade de Coimbra. Foi convidado para integrar os quadros do Serviço Público
em Agosto de 2005, depois de ter trabalhado na TSF e na Sport TV.
1º EXCERTO DO ENCONTRO DO PROVEDOR COM O SUB-DIR. PAULO SÉRGIO:
“José Nuno Martins: Gostava de saber quantos jornalistas especializados existem a
trabalhar na informação desportiva da Rádio Difusão Portuguesa?!
Paulo Sérgio: Nesta altura a estrutura é constituída por um subdirector que sou eu
responsável por toda informação e por toda estrutura, temos 13 jornalistas no país
todo de Norte a Sul. Um subdirector, 13 jornalistas e duas produtoras, que são
reforçados pontualmente com outros colaboradores, quer externos, quer da própria
empresa, mas que trabalham noutros sectores da Direcção de Informação e da
Direcção de Programas e que nos dão uma ajuda ao fim de semana, ou outros dias da
semana, a fazer a cobertura de alguns eventos que nós não somos capazes de fazer por
manifesta falta de forças de Recursos Humanos.
JNM: Tem até aparecido senhoras, colegas mulheres que estão a trabalhar agora na
informação Desportiva…
PS: Finalmente conseguimos, era um dos nossos objectivos ter mulheres, não fazia muito
sentido que isto não tivesse acontecido, estamos em pleno séc. XXI, igualdade de
oportunidade existe. A Cláudia Martins é uma jovem cheia de potencial, está a
colaborar com a redacção do Porto na transmissão de eventos desportivos no Norte
do País. Está a trabalhar muito bem, é uma “menina”, se me permite a expressão,
cheia de potencial, e que nós obviamente a trouxemos porque tem valor, não porque é
mulher, mas porque tem muito valor e porque acreditamos nela. Eu espero que seja a
primeira de muitas que possam vir a colaborar no desporto da RDP.”
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IB – O Provedor do Ouvinte conversa hoje com o dr. Paulo Sérgio, responsável pela
Informação desportiva na RDP.
2º EXCERTO DO ENCONTRO DO PROVEDOR COM O SUB-DIR. PAULO SÉRGIO:
“JNM: A atenção que é dada as modalidades amadoras é questionada por muitos
ouvintes, como responsável você acha que a Antena 1 está a fazer o que lhe compete
nesta área quanto Serviço Público de Rádio difusão?
PS: Não estamos ainda no ideal, no desejado, devemos fazer mais, com os meios que
tenho não consigo fazer mais em boa verdade. É um esforço intensivo, é um esforço
enorme desta redacção da Antena 1 desporto, de fazer o máximo possível das
modalidades amadoras. O que estabelecemos como fundamental para as modalidades
amadoras? Acompanhar as ligas, sobretudo naquilo que acontece dentro de espaços
que temos disponíveis na Antena, ou seja, na tarde desportivas temos sempre a
preocupação de ter transmissões de modalidades amadoras, isso tem acontecido com
o basket, o handball, com o voleiball, às vezes com o Hockei em patins, menos vezes
do que seria desejado, mas é sobretudo com o acompanhamento dos grandes
acontecimentos das modalidades desportivas que temos conseguido de facto aí
marcar.
JNM: Pode-se esperar que haja agora um acompanhamento mais próximo depois da
performance dos rapazes do Rugby, um acompanhamento mais próximo da selecção e
do movimento “rugbista” nacional?
PS: O rugby é um hiper fenómeno que acontece nesta altura, ou seja, estamos todos muito
virados para aquilo, porque a Selecção Portuguesa fez de facto um brilharete no
Campeonato do Mundo, apesar de ter perdido os quatro jogos. A RDP foi a única
rádio que esteve em permanência junto da Selecção de Rugby, que acompanhou do
primeiro ao último dia a prestação da Selecção de Rugby em França, seguiu os quatro
jogos, não fizemos transmissões porque não se justificava no nosso entender fazer
transmissões de rugby.
JNM: É um público restrito.
PS: É um público muito restrito, aliás tenho aqui os dados dos praticantes de rugby,
dados referentes a 2006, dados do Instituto do Desporto, que refere 2745 atletas
federados no rugby.
JNM: Mas se calhar se a Comunicação Social e a Imprensa, e em particular o Serviço
Público ajudar, amanhã serão mais…
PS: Absolutamente, mas da mesma forma se pode defender isso para o Handball que tem
31 mil federados, para o basketball que tem 19 mil, para o Judo que tem 12 mil
federados, e eu recordo que nós estivemos no Campeonato da Europa de Handeball,
com um enviado especial, acompanhamos com permanência o handball; estivemos no
mundial de atletismo, onde mais ninguém esteve no Japão, seguimos em directo as
performance dos atletas portugueses que foram 01 Campeão do Mundo, os outros
ficaram muito perto de conseguir a medalha; estivemos no Europeu de Basquetebol, a
seguir a Selecção Nacional de Basquetebol, fomos a única rádio que o fez. Estivemos
no Campeonato do Mundo de Judo, fomos a única rádio que esteve no Rio de Janeiro;
estivemos no Campeonato da Europa de Judo, fomos a única rádio que o fez;
estivemos no Rugby, fomos a única rádio que o fez em permanência, outras rádios
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tiveram, mas no primeiro jogo e depois regressaram; estivemos no apuramento para o
Campeonato da Europa de Voleibol, fomos a única rádio que fez esse
acompanhamento; portanto com 13 jornalistas, que fazem por dia três jornais, sete
sínteses, mais horas e horas de emissão de transmissão de futebol, que temos que
fazer, que é incontornável com a Liga dos Campeões, Taça UEFA, As Selecções
Nacionais, Campeonatos Desportivos, Taça de Portugal e etc. É difícil as vezes
coordenar isto porque as pessoas têm que ter folgas, gerir esta pequena equipa é de
facto às vezes um verdadeiro tormento.
AR – Hoje o Provedor recebe o SubDirector para o Desporto, Paulo Sérgio.
3º EXCERTO DO ENCONTRO DO PROVEDOR COM O SUB-DIR. PAULO SÉRGIO:
“JNM: Há ouvintes que nos escrevem perguntando como é que podem um dia tornar-se
relatores de futebol ou de outras modalidades aos microfones da Rádio Difusão
Portuguesa. Vocês recebem pessoas que testam?
PS: O meu e-mail está cheio de ficheiros de mp3 com gente que pretende um dia ter uma
oportunidade na RDP, eu estou a fazer uma espécie de banco de dados que a medida
que vou precisando vou recorrendo, quer eu, quer o Fernando Eurico do Porto temos
essa preocupação. A Cláudia Martins apareceu assim, é um caso desse, estagiou na
redacção do Porto, que teve qualidade e estagiou, surgiu a oportunidade de fazer
algumas coisas e nós a aproveitamos. Há um outro caso que é o caso do Orlando Jóia
que passou a colaborar connosco na região de Leiria e Fátima, mas tenho o meu email repleto de pessoas que gostavam de tentar ser narradores de futebol na RDP.”
AR – A Informação desportiva não se circunscreve aos Relatos de Futebol na Antena 1.
Este é o lançamento de outro episódio da conversa entre José Nuno Martins e o
responsável pela área na RDP.
4º EXCERTO DO ENCONTRO DO PROVEDOR COM O SUB-DIR. PAULO SÉRGIO:
“JNM: Existe uma informação específica no plano do desporto ou dos desportos
relativamente a Antena 3?
PS: A Antena 3 tem uma redacção própria. Existe a tentativa por parte dessa própria
redacção de produzir conteúdos, da parte desportiva, que sejam especificamente para
o público da Antena 3. Existe essa preocupação, passa por conversas mais ou menos
informais ainda comigo, enquanto responsável por todo desporto da RDP, é um sector
que está claramente é défice, os desportos radicais, as modalidades dos desportos
radicais têm um potencial enorme em Portugal que nós ainda não estamos a
desenvolver na sua plenitude.
JNM: Mas simplesmente não se fala disso...
PS: Não se fala disso é verdade, é absolutamente verdade, mas que… se fala de vez em
quando, muito de vez em quando, mas que é um sector que obviamente que
pretendemos desenvolver claramente, porque há muito público vocacionado para
aquilo.
JNM: Nessa área dos de portos radicais e de aventura, podemos incluir também os
desportos do mar que são desportos com uma natureza especial que são muito difíceis
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de relatar, ou de documentar em Rádio, mas Portugal sendo um país virado para o
Mar...
PS: Dou-lhe um exemplo que nós no desporto da RDP estamos em Setembro com os Jogos
Olímpicos fechados, ou seja, hoje em dia eu consigo mais ou menos dizer, ainda não
publicamente porque ainda não há essa necessidade, mas em termos de organização
mais ou menos o que vamos fazer nos Jogos Olímpicos dentro de dez meses, ou seja,
em Agosto do próximo ano. Os Jogos Olímpicos têm uma componente muito forte da
Vela e da Canoagem. A Canoagem ainda não tem ninguém devidamente apurado, mas
a Vela já tem uma boa equipa apurada, vamos no Grupo RTP, rádio e televisão,
porque vai ser uma operação conjunta, uma boa operação conjunta, esperemos nós.
Vamos ter obviamente muita coisa virada para a Vela, vamos ter inclusive um dos
repórteres em permanência junto da equipa de Vela, que vai estar a cerca de 600km
de Pequim. Daqui até lá vamos obviamente procurar desenvolver alguma informação
à volta da Vela.
JNM: Não só a Vela, também o Remo, o Windsurf, enfim toda essa área do desporto de
mar e vento, são áreas que talvez faça sentido um apoio.
PS: Há muitos campeões, Portugal felizmente tem muitos campeões, seja de Vela, seja de
Canoagem, seja de Remo, seja do Karaté, seja da Orientação... mas de forma
sistemática é muito complicado! Conseguimos ter acesso primeiro, a essa informação
e em segundo lugar tendo acesso a essa informação dar tudo, porque as pessoas, se
calhar com alguma razão, mas não com toda que às vezes o demonstram, acham que o
serviço público tem que ir a tudo e mais alguma coisa. Eu tenho um entendimento um
bocadinho diferente, porque tenho limitação de meios, porque tenho limitação
financeira, porque tenho limitação de espaço e de tempo. Sou tentado a ir àquilo que é
a nata da nata, ou seja a ir à um Campeonato do Mundo de Rugby, a ir à um
Campeonato do Mundo de Judo, a ir à um Campeonato do Mundo de Atletismo, a ir
ao Campeonato do Mundo e ao Campeonato da Europa de Hockey em patins...
JNM: Mas há também necessidades especiais que a Rádio pública tem que cumprir,
refiro-me por exemplo aos desportos Paralímpicos.
PS: Vamos ao Jogos Olímpicos, aos jogos Paralímpicos que serão em Pequim uma
semana e meia depois de acabar...
JNM: Porque essas são as actividades que normalmente as Rádios de mercados não
cobrem... fogem dela, aliás...
PS: Não cobrem no todo... Nós fizémos por exemplo a cobertura no ano passado do
Campeonato da Europa de Atletismo para deficientes, onde Portugal ganhou várias
medalhas, muitas medalhas. Temos muitas vezes em antena gente relacionada com
essa actividade. No dia em que Portugal se apurou para o Campeonato do Mundo de
Rugby, recordo-me de ter feito um directo porque estava eu na cabine, estava com a
equipa de Natação, estava num dia que tinha ganho, sei lá 15/16 medalhas, e que
fizemos e sempre que é necessário e que é importante, o fazemos com todo gosto
porque de facto…Ali é que temos verdadeiros heróis. O problema do serviço público é
que o desporto é um verdadeiro oceano de acontecimentos, aos quais nós não
conseguimos ir a todos. Eu quando faço meu planeamento semanal tenho muitas dores
de cabeça, já ganhei muitos cabelos brancos à conta desse planeamento...
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JNM: Também recebo muitas provas de entusiasmo e dedicação da parte destes ouvintes
do Serviço Público da Radiodifusão acerca daquilo que a informação desportiva, e
não só, está a levar à antena.
PS: É fundamentalmente com as críticas que nós podemos reflectir, e garanto-lhe que
reflectimos sobre elas na direcção de informação da RDP, pensamos sobre elas,
podemos não concordar com algumas delas, umas porque achamos que são injustas,
mais injustas, menos injustas, outras que fazem menos sentido; em nosso entender não
fazem sentido, ou que fazem mais sentido, mas reflectimos sobre elas.”
IB – Paulo Sérgio, SubDirector para o Desporto na RDP.
5º EXCERTO DO ENCONTRO DO PROVEDOR COM O SUB-DIR. PAULO SÉRGIO:
“JNM: Como é que a RDP toma em atenção os particulares interesses dos ouvintes
residentes no estrangeiro? Porque ao mesmo tempo que estes ouvintes parecem apontar
para necessidades informativas em termos quase microscópicos, querendo observar o
desempenho do seu clube de bairro, do seu concelho, da sua freguesia às vezes; por
outro lado eles também gostariam de assistir, pelo menos pela net, algumas
transmissões desportivas… Como é que isso se resolve Paulo Sérgio?
PS: Com mais um canal... A Antena 1 é um canal muito especial até a nível mundia. É um
canal que não há muitos iguais no mundo quando olhamos para as rádios de serviço
público um pouco por toda a Europa, encontramos muito poucas rádios, eu diria que é
quase um “case study” a Antena 1, porque não há nenhuma rádio que eu conheça, e
eu conheço muitas, faço parte de um grupo de reflexão da UER da parte de desporto,
não há muitas rádios que tenham no seu principal canal, ou seja na sua Antena 1 o
peso que tem o desporto. Nós temos que tentar “meter o Rossio na Rua da Betesga”
como se costuma dizer, ou seja, no canal principal procuramos colocar tudo. Como é
que isso se resolve? Resolve-se tendo mais plataforma de distribuição de sinal. Há já
algum tempo que estamos à procura de na Internet ou através da Internet de ter um
portal de informação desportiva... está para breve, a concretização desse sonho para
mim...
JNM: O quê é feito com esses mesmos 13, 15 ou 20 profissionais?
PS: Com mais um reforçozinho, conseguimos mais um reforçozinho fazendo para ali
algumas transmissões. Depois a RDP Internacional tem uma redacção própria que
trabalha a informação desportiva com características especiais para os ouvintes que
nos seguem, os Ouvintes que não estão em Portugal. Ás 09h30 da manhã hora de
Portugal, e depois às 02h30 da tarde hora de Portugal tem dois espaços específicos,
onde é possível ouvir a grande actualidade do dia, muito em headline, mas que depois
é possível ouvir o Atlético, o Oliveira do Bairro, o Desportivo de Chaves, o Santa
Clara dos Açores, ali com situações específicas de informação; é possível ouvir mais
modalidades amadoras, por exemplo os jogos do Campeonato da Europa de Hockey
em Patins, o ano passado foram todos produzidos para a RDP África e para a RDP
Internacional. Os ouvintes de todo o mundo, os portugueses do todo mundo tiveram
esse serviço para eles na RDP Internacional e na RDP África.
JNM: Mas explique-me: não estando sob sua alçada esse grupo de profissionais....
PS: Está sob a minha alçada...
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JNM: Ah estão sob sua alçada! Eles trabalham especificamente para antenas
internacionais...
PS: Trabalham especificamente para antenas internacionais, dependem directamente de
mim... São poucos braços para muita produção. E eu devo lhe dizer que apesar das
críticas que são algumas justas, tenho o maior orgulho nestas pessoas por são pessoas
que se conseguem às vezes...
JNM: Desmultiplicar...
PS: ... completamente, e são pessoas que merecem todo o carinho dos ouvintes e tem-no,
porque nós recebemos muitas, o José Nuno recebe muitos mails, mas nós também os
recebemos, parte deles e portanto percebemos que somos acarinhados. Mas de facto
esta gente merece tudo porque são trabalhadores incansáveis.”
IB – Muitos Ouvintes reclamam acerca da relevância que os temas desportivos adquirem
na Programação da Antena 1. Essa matéria não depende da responsabilidade de Paulo
Sérgio.
AR – Contudo, dentro dos espaços de Informação ligada ao Desporto, os Jornalistas da
RDP insistem por vezes no tratamento de assuntos em que a matéria propriamente
desportiva aparece diluida, a favor de questões de outras naturezas e dimensões.
JNM: Há uma pressão muito forte em relação ao caso Scolari, da mesma forma que há
uma pressão da comunicação em relação ao caso Mourinho, e outras “bolhas”
comunicacionais que as vezes acontecem e se desenvolvem desmesuradamente, como
creio que terá sido o caso. No plano da sensata observação nestas questões, faz sentido
na sua opinião, apesar da contenção que também senti, ainda assim se dê tanto
destaque nos informativos desportivos da Antena 1, designadamente a casos “bolha”
como estes?
PS: O serviço público não vive alheado do resto, não se faz sem público, nem vive
metendo a cabeça na areia como a avestruz... Pretendemos observar as coisas com
contenção, acho que o temos conseguido fazer nestes casos. E portanto.
JNM: Há esse esforço de contenção?
PS: Há obviamente esse esforço. Exactamente porque toda gente têm a consciência de
que estamos no serviço público. Há esse esforço... eu estou particularmente à vontade
porque eu cheguei ao serviço público apenas há 2 anos, estive durante muito tempo na
TSF, estive na SportTv; portanto empresas privadas que não tinham muito esta
preocupação.
JNM: Nem têm que ter...
PS: Obviamente... Eu tenho essa preocupação e senti essa preocupação de todos os meus
colegas que já cá estavam há muito tempo.
JNM: Você diz que isso é uma cultura da Casa, então?
PS: Eu entendo que é uma cultura da casa, ou seja, porque eu já vim encontrar isto aqui,
não fui eu quem a trouxe, nem pouco mais ou menos, ou seja, as pessoas têm essa
preocupação.
JNM: E acha que com o seu trabalho está a desenvolver e investir nessa perspectiva?
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PS: Eu tenho procurado que isso aconteça juntamente com os meus colegas, porque eu
sou uma espécie de “cristão novo” se me permite a expressão, porque cheguei aqui há
muito pouco tempo, mas tenho aqui colegas que já estão aqui há mais de 20 anos,
outros há 15 anos e que têm essa cultura do serviço público e percebem que há coisas
que aqui não se podem dizer ou que não se devem dizer ou que se deve dizer de uma
forma um bocadinho diferente do que se diria se estivesse noutro sítio.
JNM: Muito obrigado mais uma vez.
PS: Muito Obrigado.”
AR – Nas próximas semanas vamos observar o universo do Gabinete Multimédia da
Rádio e Televisão de Portugal, que suscita muita correspondência na caixa de Correio
do Provedor do Ouvinte.
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# 51 - 26.10.2007
DESVENDAR O SERVIÇO PÚBLICO:
GABINETE MULTIMÉDIA DA RTP.
O PROVEDOR OUVE PELA 3ª VEZ O DIRECTOR DO GABINETE,
FRANCISCO TEOTÓNIO PEREIRA.

Voz de Isabel Bernardo – O Provedor do Ouvinte dedica o Programa de hoje, assim
como o da próxima semana, aos temas relacionados com o exercício do Gabinete
Multimédia da Rádio e Televisão de Portugal, numa extensa e interessante conversa
com o responsável pelo Gabinete.
Voz de Alberto Ramos – O dr. Francisco Teotónio Pereira, de 45 anos, é licenciado em
Gestão de Marketing pelo IPAM, em Lisboa. Está no Serviço Público desde o início da
década de 90, tendo passado por quase todas as áreas de conteúdos da RTP, onde
participou da criação da estrutura que dirige actualmente. em 2003.
IB – Na primeira parte deste encontro de Teotónio Pereira com José Nuno Martins são
abordadas as novas configurações e oportunidades de oferta comunicacional agora
propostas pelo universo multimédia, presumindo novas perspectivas e arquitecturas de
produção, assim como modelos de acesso e de consumo, muito diferentes dos
paradigmas convencionais.
1º EXCERTO ENCONTRO DO PROVEDOR COM O DIR. FRANCº TEOTÓNIO PEREIRA:
José Nuno Martins – O Gabinete de Multimédia é uma estrutura, que é, digamos,
transversal a praticamente toda a empresa Rádio e Televisão de Portugal, quase todas
as áreas da empresa comunicam numa rede interna, a sua Intranet, e além disso
comunicam também para o exterior passando informação sua, uma grande quantidade
de informação, quer na televisão, quer na Rádio e aqui falaremos (se aceita o repto)
predominantemente de Rádio para os seus respectivos públicos.
Francisco Teotónio Pereira – O grande desafio que se coloca hoje às empresas media é
precisamente esse. As empresas tradicionais de Rádio e televisão, portanto são
plataformas tradicionais que neste momento estão a migrar para a multimédia. O caso
da RTP é um caso interessante porque, numa primeira fase, há uma integração da
Rádio e da televisão e em paralelo há esta transferência para uma vertente
verdadeiramente multimédia que tem a ver muito com o digital e nomeadamente com o
suporte da Internet. Isto implica um novo olhar sobre a própria organização das
empresas.
Relatório Final de Actividade

398

JNM – Você está a querer dizer que já não se faz Televisão sem Internet, já não se faz
Rádio sem Internet?!
FTP – Fruto da existência da Internet há uma lógica completamente diferente que obriga
as empresas a abandonar uma lógica de produzir programas de Rádio ou produzir
programas de televisão para passarmos a produzir sobre uma lógica de conteúdos, ou
seja, em que produzimos um conteúdo que depois poderá ter um conjunto de formatos
variados e diversificados. Tradicionalmente a televisão e a Rádio numa primeira fase,
nos anos d’ouro da Rádio, chamava as pessoas à sala, as pessoas reuniam-se em
redor da Rádio numa primeira fase, e depois em redor da televisão. Hoje quer a
Rádio, quer a televisão têm que ir ao encontro do público. E isso é feito através das
novas plataformas, embora no caso da Rádio este processo tenha ocorrido há anos
atrás, nomeadamente quando surja o transistor e a Rádio se torna mais móvel:
começa a andar connosco, nomeadamente nos automóveis, e isto altera
completamente o modelo de Rádio, e nomeadamente a questão dos conteúdos. Basta
ver a importância que a Rádio dá a informação de trânsito, é esta a tentativa de está
junto do público com conteúdos úteis. A televisão está a passar por este processo
agora.
JNM – Sim a televisão no telefone...
FTP – Exactamente... o Gabinete multimédia é uma estrutura que é transversal a toda
empresa, depende directamente do Conselho de Administração e gere de uma forma
directa as plataformas digitais, estamos a falar da Internet, do WAP, Internet para
telemóveis, do mobile TV, portanto televisão em telemóveis, IPTV televisão por
Internet, e depois as plataformas interactivas de SMS, portanto o envio de mensagens,
e de IVR, serviços de telechamada. Além da questão do teletexto e de uma outra
vertente extremamente importante e que no mundo das novas tecnologias tem um
papel crescente, que é a questão das acessibilidades. Que é a formatação de conteúdos
dirigidos a públicos com necessidades especiais. E de um modo geral todos somos
públicos com necessidades especiais.
JNM – Necessidades particulares pelo menos...
FTP – Exactamente, aqui não se enquadra só no âmbito da deficiência, nomeadamente
pessoas surdas ou com deficiências auditivas ou por outro lado, cegos ou amblíopes,
onde o Gabinete Multimédia tem um conjunto de serviços e onde a Rádio tem um papel
extraordinário.
JNM – Por quê que diz que a Rádio tem potencial desenvolvimento deste processo?
FTP - Quando pretendemos estender estes serviços a pessoas cegas e começámos a
pensar como adaptar uma emissão de televisão para pessoas cegas, tentamos ver o
que é que existia noutras estações de televisão e percebemos que a maioria tinha
desenvolvido set top boxes próprios por onde emitia o som, a audiodescrição, portanto
tentamos fazer o processo mais complicado, que foi pensar simples. Primeiro, porque
isto tinha custos de desenvolvimento, e por outro porque nos parece essa questão de
adaptação de conteúdos para públicos com necessidades especiais, deve reger-se por
um princípio, que é o da integração social; ou seja, não é suficiente adaptar os
conteúdos. O papel agregador em termos sociais é fundamental que as pessoas se
sintam entre iguais. E portanto acabamos por encontrar um modelo simples próprio,
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mas que, ao fim ao cabo, sempre esteve disponível, e que passa pela junção da Rádio e
da Televisão...
JNM – E então?...
FTP – E então foi enviar esta segunda fonte de som pôr essa audiodescrição das cenas: O
Zé agora levanta-se e vai abrir a porta à Maria; O Augusto entrou no carro...
JNM – Mas espere Francisco, isto está em execução já?
FTP - Já, fizemos alguns testes. Este som é enviado por uma frequência de Rádio. A
pessoa senta-se na sala junto com os familiares, assistam ao mesmo programa que os
demais estão a assistir, e o que tem a fazer só é pegar num transístor, ou um pequeno
Rádio e colocar os auscultadores e tem uma segunda fonte que vem por uma
frequência de Rádio. Portanto um processo simples, extremamente simples, que ao fim
ao cabo sempre esteve disponível e que funciona muito bem.
JNM – E essa portadora usa a rede de emissoras da Rádiodifusão Portuguesa?
FTP – Exactamente, isto é interessante porque fundamenta o Serviço Público da Rádio e
da televisão juntas num papel que de outra forma seria muito difícil de fazer e que se
torna extremamente simples.
JNM – Mas isso exige o recurso a actores radiofónicos, digamos assim, que interpretam
aquilo que estão a ver. São eles próprios relatores de um novo tipo, narradores de uma
cena...?!
FTP – Exacto, num contexto de regularidade, eu penso que será muito interessante
podermos contar com a participação de actores. Eventualmente...
JNM – Locutores também... narradores...
FTP - ... Locutores, narradores... profissionais da voz. Diria que há um conjunto de
profissões da voz, que nos podem ajudar e que eventualmente possam está a passar
uma fase das suas carreiras com mais disponibilidade e que possam encontrar aqui
um novo sentido para sua experiência.
JNM – E é uma criação do seu grupo de trabalho… E eventualmente também de outros
profissionais no interior da própria Rádio e Televisão de Portugal.
FTP – Exacto, isto é curioso porque essa ideia surge no dia em que eu estava a assistir
um filme em drive-in e quando entro no próprio recinto de automóvel, mandam a
informação para se sintonizar uma determinada frequência de Rádio. E aí é que surge
o clic, ou seja, por vezes a tecnologia está muito mais à mão e as coisas são mais
simples se nós usarmos um pouco de imaginação e criatividade.»
IB – O Provedor do Ouvinte conversa hoje com Francisco Teotónio Pereira, responsável
pelo Gabinete Multimédia da Rádio e Televisão de Portugal.
2º EXCERTO ENCONTRO DO PROVEDOR COM O DIR. FRANCº TEOTÓNIO PEREIRA:
JNM – Vamos falar um pouco sobre a estrutura interna do seu departamento. Como é que
está organizado ?
FTP – O Gabinete Multimédia está organizado em dois departamentos, um de
plataformas digitais e novos negócios, e outro de operações multimédia e conteúdos
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adaptados; e aqui trabalham um conjunto de profissionais oriundos de diversas áreas,
porque o meio multimédia é também multidisciplinar por natureza. É desejavelmente
que seja eclético no sentido das valências das próprias pessoas e é muito polivalente
nas tarefas, porque o digital o que vem trazer, é precisamente este processo directo
que anula a intermediação, ou seja, num contexto digital, não tem sentido haver o que
quer que seja entre o produtor e o público. A ligação é directa, e isto está a abranger
todas as áreas. Eu diria umas de uma forma mais “dura” e “violenta”, outra mais
natural, mas é um processo seguramente doloroso, muito forte e inevitável. E portanto
este ecletismo a nível das equipas e a polivalência são fundamentais para suprir
eventuais lacunas que surjam porque estamos a falar de manipulação de imagem, de
vídeo, de áudio, de texto, de técnicas de comunicação, design, programação...
JNM – Ainda assim quantos profissionais trabalham no Gabinete Multimédia da RDP?
FTP – Eu diria que o Gabinete Multimédia é uma pequena equipa de grandes
profissionais, porque somos menos de 20 pessoas. Repare que asseguramos essas
plataformas todas que falei há pouco, além que damos apoio às plataformas
tradicionais de Rádio e televisão e asseguramos esse serviço de interactividade, onde
o contexto digital, as plataformas digitais são por natureza serviços disponíveis 24
horas por dia. Além disto temos a área das acessibilidades que tem 30% dos nossos
recursos. Esta questão das acessibilidades ocupa 30% dos nossos recursos, portanto
10 de 20 pessoas, 30% estão directamente e exclusivamente alocadas à questão das
acessibilidades.
JNM – Que idade média tem essas pessoas que trabalham consigo?
FTP – Eu diria que temos uma idade média entre os 28 e os 30 anos.
JNM – Gente nova portanto?!...
FTP – Sim, o que obriga também a novos meios, a novos métodos de trabalho, a uma
nova visão das coisas... Aquela ideia de que quando eu não estou na empresa não
estou a trabalhar morreu, não é. Porque de uma maneira geral nós temos que estar
disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana....
JNM - O que significa que há muito trabalho que é feito em casa das pessoas?!...
FTP – Há muito trabalho que é feito em casa, e há muito trabalho que inclusivamente é
feito em casa a partir do telemóvel, ou seja porque nós tentamos pré-suprir esta falta e
não aumentar os recursos, obrigar a ter outros processos...
JNM – Eu vou lhe fazer uma pergunta que não é nenhuma rasteira... O Conselho de
Administração admite e aceita com tranquilidade esta sua perspectiva?
FTP – Sim, temos tentado adaptar as situações de trabalho a esta realidade, e portanto
isto significa que as pessoas vão tendo condições, quer a nível de recursos técnicos,
quer a nível de disponibilidade de horários para assegurar este tipo de trabalho.
JNM – De qualquer forma você tem a expectativa de que a medida que as necessidades
aumentam as capacidades também têm que ser cada vez maiores, no plano dos
recursos?!
FTP – Nós hoje vivemos num mundo onde a tecnologia nos permite obter muito mais do
que aquilo que nós eventualmente desejamos ou até, necessitamos. Hoje a tecnologia
permite-nos fazer tudo e mais alguma coisa. Inclusivamente serviços que não são
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necessários, para onde não há público; repare que a net, a génese da Internet sofre
precisamente deste mal. Quando a “bolha” da net rebenta em 2000, ela rebenta
porque as empresas, em 98 e 99 e no início de 2000 ,avançam, precipitam-se com
grandes investimentos para a Internet, assumem custos elevados de exploração e
esquecem-se que falta uma coisa fundamental que é Público. Portanto rebenta uma
explosão de oferta e a procura não tem capacidade para absorver esta oferta. E as
empresas não aguentaram os custos com os serviços que tinham então criados, não
aguentaram a espera para o crescimento do público. E portanto a Internet rebenta por
uma antecipação; de repente as empresas estavam a viver uma realidade nova que é
esta rasteira, que é de repente: eu posso fazer muito mais do que eventualmente é
necessário.
JNM – A criação do Gabinete Multimédia em 2003 já é posterior a esse crash, digamos
assim?!
FTP – É, embora a RTP naquela altura tenha tido já uma unidade de produção de
conteúdos multimédia que passa por este processo. Repare que só este ano a RTP deu
alguns passos inovadores que deixou para trás a maioria das suas congéneres
europeias.
JNM – Isso não é uma afirmação excessiva?!
FTP – Não, estamos a falar na nossa abertura ao youTube e o reconhecimento que essa
própria estrutura nos deu, a RTP ainda hoje é dos canais mais vistos no youTube e
repare aqui a concorrência é o mundo. E outro tipo de serviços, nomeadamente na
área da interactividade de conteúdos televisivos, onde trabalhando com as grandes
produtoras de televisão internacionais criámos formatos interactivos associados a
programas, nomeadamente: Um Contra Todos; Quem Quer Ser Milionário,
programas destes género; formatos interactivos exclusivos que nunca tinham sido
feitos. Até aqui há uns anos fazer Rádio ou fazer televisão era muito caro, hoje
qualquer um de nós pode ter a sua própria Rádio ou o seu próprio jornal, o seu
próprio jornal informático, que é o blog, o blog não é mais do que o site individual; ou
até uma estação de televisão na web. Portanto a tecnologia já não é o factor
diferenciador ou que impede que surja oferta. O factor diferenciador está como
sempre esteve afinal, que é nas pessoas, na imaginação e na criatividade.
JNM – Na criatividade das pessoas…»
AR – Francisco Teotónio Pereira, Director-adjunto no Gabinete Multimédia da Rádio
e Televisão de Portugal em conversa com o Provedor do Ouvinte.
3º EXCERTO ENCONTRO DO PROVEDOR COM O DIR. FRANCº TEOTÓNIO PEREIRA:
FTP - Pegando um pouco nessa nova lógica, esta emissão que ainda hoje é linear e que
faz com que as estações detenham e que controlem de certa forma o público, ou seja,
os programas de melhor agrado são emitidos às horas de maior audiência, o chamado
prime-time, que na Rádio é no início da manhã e ao final da tarde, que na televisão é
ao serão. E o digital o que nos traz é uma lógica completamente diferente, é uma
lógica em que eu passo a ceder ao conteúdo da minha preferência, quando, onde e em
que circunstância me for mais conveniente. E aqui estamos a entrar no novo conceito,
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ou seja, o prime-time deixa de ter sentido e passa a existir o my-timing, ou seja, em
que sou eu que essa transferência de escolher passa para o utilizador, para o ouvinte.
JNM – Vamos centrar nossa conversa nas Estações de Rádio. Concretamente para quem
esteja de fora, todo este universo que estamos a referir, relativamente às Estações de
Rádio e de Serviço Público, o que é que são as grandes manchas de disponibilização do
Gabinete Multimédia para com os públicos da Rádio Difusão Portuguesa?
FTP - Ora bem, neste momento o Gabinete Multimédia disponibiliza as emissões dos oito
canais de Rádio on-line , e repare quando falamos de emissões de Rádio, estações de
Rádio ainda estamos a falar numa lógica linear, portanto em que os programas são
emitidos de uma forma sequencial ...
JNM – Oito, estamos a falar dos 7 canais on-air e a Rádio Mozart, que é uma Rádio
exclusivamente distribuída via Internet.
FTP - Portanto temos essas 8 emissões on-line, temos um conjunto de áudio à pedido, ou
seja, se meu programa preferido for emitido às 15h da tarde e se eu chegar às 15h30,
eu perdi o programa e não vou poder ouvi-lo, a não ser que, e agora sim, já há essa
possibilidade, que vá ao site, temos depois o serviço de podcast e o serviço de notícias
em formato áudio, ou seja o site da RTP tem uma área de informação de notícias de
carácter geral e de desporto, e a produção de informação Rádio está também
disponível na área de informação do site da RTP.
JNM – O utilizador é o próprio programador, de acordo com os seus interesses. É disso
que vamos falar no nosso próximo programa de hoje a oito dias.»
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# 52 - 02.11.2007
QUESTÕES DE OUVINTES RELACIONADAS COM
A ÁREA MULTIMÉDIA DA RTP.
O PROVEDOR OUVE O DIRECTOR DO GABINETE MULTIMÉDIA,
FRANCISCO TEOTÓNIO PEREIRA.

Voz de Isabel Bernardo – Como na passada semana, o Provedor do Ouvinte consagra o
Programa de hoje aos temas Multimédia, na Rádio e Televisão de Portugal.
Voz de Alberto Ramos – José Nuno Martins manteve um extenso encontro com o dr.
Francisco Teotónio Pereira, Director-adjunto no Gabinete Multimédia da RTP e
estes dois Programas EM NOME DO OUVINTE constituem o resultado dessa conversa
interessante.
IB – Teotónio Pereira tem 45 anos, é licenciado em Gestão de Marketing e trabalha no
Serviço Público desde o início da década de 90, onde hoje dirige a estrutura que
ajudou a criar em 2003.
AR – Neste Programa são também abordadas questões directamente propostas por
Ouvintes.
4º EXCERTO ENCONTRO DO PROVEDOR COM O DIR. FRANCº TEOTÓNIO PEREIRA:
José Nuno Martins – Francisco Teotónio Pereira, quantos acessos tem o Portal da RTP
por dia?
Francisco Teotónio Pereira – Nós fazemos a aferição dos acessos do site da RTP de uma
forma mensal, e temos uma média de 9 milhões de acessos por mês; o que significa que
é uma média de 2 milhões e meio de visitantes únicos por mês e que em média visitam
4 páginas e que ficam por cada visita uma média de 3 a 4 minutos...
JNM – Isso significa que pode detectar-se uma correspondência entre os Programas mais
vistos no prime-timing da Rádio com aqueles, cujas páginas são mais visitadas no
portal? O telejornal é mais visto, e o Programa da manhã do António Macedo na
Antena 1 são mais ouvidos do que...?
FTP – Percebo a questão, e a questão é interessante por isto: de uma maneira geral sim,
embora os conteúdos..., e quando falamos de Programas que estão disponíveis em
várias plataformas, é mais adequado falar de conteúdos do que necessariamente de
Programas, que estão a ser colocados a uma plataformas. Mas eu diria que os
conteúdos têm valências próprias em função da plataforma. Um exemplo simples: um
jogo de futebol tem um impacto numa televisão que não tem de todo num telemóvel, e
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porquê? porque simplesmente eu não consigo ver a bola, não consigo ver se o Scolari
se deu ou não deu, a palmada no jogador, a dimensão do ecrã não me permite
acompanhar esse conteúdo da mesma forma com que acompanho por exemplo numa
televisão.
JNM – No caso da Rádio, também ninguém pretende reouvir um relato de futebol fora do
tempo real...
FTP – Exacto, e portanto há valências próprias em função da plataforma. O conteúdo que
pode ter uma importância extraordinária em televisão ou na Rádio, pode ter menos ou
mais importância numa outra plataforma. E há uma tendência para cada novo meio
que surge para se reproduzir o modelo da plataforma anterior. O cinema numa
primeira fase tentou reproduzir o teatro, a televisão tentou reproduzir o cinema, só 20
anos depois é que encontrou o seu modelo, quando criou os formatos exclusivos da
televisão: os talk shows, a publicidade, a informação...
JNM – Digamos que estamos nesta fase na multimédia....
FTP – Eu diria que nós apesar deste processo de aprendizagem com as novas plataformas
que surgem, é necessariamente cada vez maior, que o ritmo da vida e da tecnologia é
cada vez maior, de consumo até, é cada vez maior, e portanto a aprendizagem é mais
rápida, mas eu penso que ainda estamos nesta fase de aprender a lidar com estas
novas plataformas, que mais tarde se verifica que elas encontram seus próprios
conteúdos e linguagem...
JNM – Por exemplo um Programa como a Antena Aberta suporia paralelamente a
existência de um blogue próprio, de um espaço, de um fórum, onde as pessoas
pudessem trocar ideias, opiniões, que às vezes tem uma significação no ar,
determinada, completamente diferente daquela que encontram no espaço da web. Há de
alguma maneira, ideia da parte do Gabinete, no sentido de criar blogs laterais ou
espaços de referências, de consulta até, ligados aos Programas que são emitidos, de
forma, digamos, analógica na Rádio?
FTP – Ora bem, o Gabinete trabalha numa lógica de suporte, com as estruturas de
conteúdos. O que é importante neste momento é tentarmos passar esta ideia de
multimeios, de os Programas deixarem de ser um Programa de Rádio para poder
passar a ser um conteúdo que é emitido em simultâneo em várias plataformas. Isto
significa que este conteúdo tem que ser adaptado a cada uma das plataformas onde ele
será exibido.
JNM – Então eu faço a pergunta de outra forma. Sente que o Gabinete que há uma
disponibilidade, pelo menos por parte das Direcções de Conteúdos da Rádio, nesse
sentido?
FTP – Eu penso que sim, porque embora isto seja um processo que se tem que ir fazendo
porque as próprias estruturas… Isto obriga a uma lógica diferente, e eventualmente a
uma organização interna muito diferente daquela que hoje existe. Porque se há meio
que ganhe com a Internet é a Rádio, porque imediatamente ganha como que existência
física. A Rádio ouve-se, não a vemos, mas na net passamos a ver a Rádio. Basta eu
digitar antena1.rtp.pt para ir dar de caras com alguma coisa que passa ser a
existência física da Rádio.
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JNM – Deixe-me pôr a pergunta de uma outra maneira então. O Responsável pelo
Gabinete de Multimédia da RTP tem as expectativas de que isso possa acontecer em
breve?
FTP - Eu desejava que sim, e estamos a trabalhar para criar estas condições, ou seja a
existência de plataformas de fórum já hoje existem. Muito em breve teremos também os
blogs… Mas tudo isto só tem sentido se for integrado. Numa primeira fase, todos os
sites tinham as votações, tinham os fóruns e quando visitávamos um ou outro,
percebíamos que a frequência era pouca ou nenhuma, portanto se eram quase
funcionalidades que estavam ali disponíveis, mas que se não forem utilizadas, se não
se tirar partido delas, nomeadamente apelando para a participação do público e
dando o retorno dessa participação, dando visibilidade ao público, isso não tem
sentido. E portanto, as funcionalidades existem. Estamos a trabalhar e a disponibilizar
um conjunto de outras funcionalidades afins, e o que esperamos e o que temos
trabalhado com a área dos conteúdos é precisamente estender a Rádio para a Internet.
Não apenas na disponibilização de conteúdos só por si, mas com as valências próprias
e o potencial que o meio tem, nomeadamente com a questão da interactividade, onde o
público passa a ter o papel de co-produtor. Repare: se eu me sentar à frente de uma
televisão, ou de uma rádio e se sintonizar uma determinada frequência de rádio e não
fizer nada, eu assisto uma emissão de televisão ou a uma emissão de rádio, se eu me
sentar à frente de um computador e não fizer nada não acontece nada, ou seja, o
computador, a Internet é um meio interactivo por natureza, isto faz com que o público
ganhe novos hábitos de consumos de media. Que por sua vez vai ter que trazer
mudanças nos conteúdos; no tipo de conteúdos, na natureza dos próprio conteúdos,
nas temáticas e nos formatos dos conteúdos. Ou seja, passamos a trabalhar quase
como Humberto Eco diria “com obras abertas...” não é? Os programas deixam de ser
programas com princípio, meio e fim e passam a ser programas com princípio, mas
onde com a intervenção do público irá dar um desfecho que poderá ser diferente
daquele que nós inicialmente, até poderíamos prever.
IB – Francisco Teotónio Pereira, responsável pelo Gabinete Multimédia da Rádio e
Televisão de Portugal.
5º EXCERTO ENCONTRO DO PROVEDOR COM O DIR. FRANCº TEOTÓNIO PEREIRA:
JNM – Eu quero dizer-lhe também que nos últimos meses se tem registado uma
diminuição do número de queixas e de reclamações que chegam ao Gabinete do
Provedor relativamente à área de multimédia; isto pode indiciar uma melhoria do
serviço disponibilizado. Você na aferição que vai fazendo do trabalho do Gabinete
Multimédia admite que as coisas estão melhores, que a capacidade de produção, de
criação também, dos seus conteúdos, enfim, que a relação com todas as áreas da
empresa envolvidas neste processo, melhorou?
FTP – Eu diria que no contexto digital o Público está demasiado próximo de nós para nos
esquecermos da sua presença. Isto significa que estamos permanentemente a ouvir o
Público, a perceber como o público recebe e consome os nossos serviços, como ele
chega até nós. Por exemplo como é que alguém chega ao site da RTP. E isso
conseguimos através da detecção de palavra-chave. Percebemos por exemplo que a
Antena 1 e a Antena 3 são das palavras que dão mais origem a mais visitas ao site…
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AR – Francisco Teotónio Pereira, Director-adjunto no Gabinete Multimédia da Rádio
e Televisão de Portugal responde agora a questões apontadas por Ouvintes.
6º EXCERTO ENCONTRO DO PROVEDOR COM O DIR. FRANCº TEOTÓNIO PEREIRA:
JNM - Em Julho, você afirmava que devido a limitações técnicas, até essa altura havia
Programas longos que não estavam disponíveis em mp3, mas que em breve seria
possível todos os Programas sobre os quais a RTP tenha direitos totais, viessem a ser
disponibilizados em mp3. Essas limitações técnicas já foram ultrapassadas?
FTP – Estamos neste momento em fase de finalização desse processo. Ou seja, eu diria
que até final do mês de Outubro, nós apontámos este último trimestre do ano para
lançarmos algumas novidades, que tem nomeadamente a ver com a área de
informação, do desporto… O próprio site irá ter uma Home Page diferente, porque
estamos a trabalhar numa infra-estrutura nova. Isto vai-nos permitir aumentar o nível
de serviço, no que diz respeito a esta questão que agora coloca. Eu penso que até final
do mês de Outubro teremos esta questão resolvida.
JNM – Na sequência das suas respostas nesse mesmo Programa, em Julho, relativamente
aos Programas disponibilizados em podcast, o Ouvinte Álvaro José Ferreira, que é um
Ouvinte que participa muito, levantou posteriormente levantou uma outra de carácter
prático, a propósito dos problemas que por questões do direito do autor, não podem ser
disponibilizadas para download. Há alguma limitação técnica que impeça a adopção do
mp3 nos conteúdos apenas facultados para streaming ?
FTP – Ora bem , em primeiro lugar eu diria que se o Ouvinte participa muito é um bom
Ouvinte, porque o bom Ouvinte é o que participa...
JNM - É sem dúvida, um Ouvinte muito atento. E que tem aliás um blog dedicado às
questões relacionadas com o Serviço Público de Rádio...
FTP – Sobre a questão que coloca, há nomeadamente a questão do download. Ou seja,
vivemos um período ainda em que os conteúdos estão pouco adaptados ao meio
digital. Ainda há muitas questões ligadas directamente com Direitos de Autor, penso
que é a última grande fronteira, é a grande herança da era analógica, é precisamente
esta questão de Direitos de Autor, que não está resolvida e que eventualmente levará
algum tempo para resolver...
JNM - E que não é fácil de resolver... porque uma coisa é certa, se há matéria mais virtual
do que essa, não sei qual seja. A verdade é que os Autores têm a força da criatividade,
é a sua força de trabalho, é a sua capacidade de criarem conteúdos. E portanto eles têm
que ser pagos, essa discussão que está em cima da mesa em todas as sedes, é
absolutamente inultrapassável se houver posições de não cedência de parte a parte.
Sendo certo que os Autores precisam ser prestigiados e devidamente pagos pelo seu
trabalho.
FTP – Exacto, e paralelamente a isso, há aqui uma mudança de paradigma que é
interessante perceber. Na era analógica a propriedade era um bem e o controle do
conteúdo era um valor. Eu tinha a capacidade de guardar a notícia e de a publicar
quando fosse mais conveniente, nomeadamente no dia ou à hora em que o Programa
era emitido. No contexto digital isso mudou: o valor passa a ser a partilha e a
capacidade de pulverização do conteúdo, a rapidez com que eu...
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JNM – Falemos de uma música ou de um disco...
FTP – Essa é a questão: como enquadrar o Direito de Autor, o direito de produção neste
contexto. De uma maneira geral, hoje assistimos a cada vez mais a que os conteúdos
antes de serem disponibilizados (e estamos a falar de filmes, estamos a falar de
músicas) antes de surgirem no mercado estão disponíveis na net… Portanto há que
encontrar aqui uma forma que defenda o direito de Autor, que defenda o Autor como
fonte de produção, porque a riqueza está precisamente na criatividade. E portanto é
fundamental defender o Autor, mas num contexto onde a propriedade deixa de ser um
valor. E o valor passa a ser inevitavelmente a partilha. Esta é a dificuldade e eu penso
que se nós tivéssemos a solução para isso seria óptimo, a começar para todos Autores.
Mas é um problema que realmente é muito complicado.
JNM – Com alguma frequência há Ouvintes que reclamam contra a não inclusão de um ou
outro Programa nos podcast da RDP. No Programa de 13 de Julho o Director-adjunto
para as Novas Plataformas, Jorge Alexandre Lopes, dava razão aos protestos dos
Ouvintes que Programas que foram antecipadamente gravados para transmissão
permitem serem disponibilizados para Internet. Pelo que os conteúdos que são
transmitidos em directo não podem ficar disponíveis. A menos que alguém,
antecipadamente, faça esta gravação em tempo real. Há alguma novidade que você
possa dar aos Ouvintes acerca disto?
FTP – Eu penso que esta questão tem a ver com a própria estrutura, do próprio sistema
onde assenta hoje a emissão da Rádio. Penso que se está num processo de aquisição
de um novo sistema que contempla já a distribuição para a Internet.
JNM - Isto é, já não é um sistema analógico ou falsamente digital…
FTP – Até lá...
JNM – Olhe aqui uma questão muito prática, que aponta o Ouvinte Alexandre Cabrita: ele
elogia muito o Gabinete Multimédia, que ele considera no seu todo de excelente
qualidade. Mas faz uma sugestão muito curiosa e simples: é que seja retirado o jingle
no final de cada podcast, uma vez que constitui quantidade de bytes descarregados que
é inútil, mas que tem peso ainda assim no consumo de tarifário dos Ouvintes, alguns
dos quais assinam pacotes de Internet com tráfego limitado...
FTP – Percebo a questão. Isto é uma opção editorial. Não passa necessariamente pela
infra-estrutura do Gabinete Multimédia. Tem a ver com o conteúdo que é
disponibilizado. É um pouco como deixar a assinatura… Ou seja, antes de largar o
conteúdo na Internet, eu penso que tem algum sentido que possamos passar algum
sinal, pelo menos, da origem, do código genético desse conteúdo...
JNM – Admito que sim… O Ouvinte Álvaro José Ferreira novamente dirigiu ao Provedor
um outra reclamação, que se prende, creio eu, com a capacidade de armazenamento,
digamos assim, das matérias que podem ou não, ser disponibilizadas para os Ouvintes.
Ele protesta contra a retirada do histórico dos diversos Programas, até 20 de Maio de
2007. Parece que há um tempo máximo em que os Programas podem permanecer. E
você falava no último encontro que tivemos, acerca do aumento dessa capacidade de
armazenamento e de memória , digamos assim. Já se conseguiu?
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FTP – A capacidade é sempre limitada… Repare que, de há 20 anos para cá, o digital
traz uma explosão de conteúdos de tal forma extraordinária, que hoje se estima que
93% dos conteúdos actualmente existentes no mundo, já nasceram sob a forma digital.
Ou seja, até há 20 anos os conteúdos existente na face da terra. Estamos a falar de
livros, gravuras, fotografias, filmes, enfim, tudo aquilo que se possa entender como um
conteúdo, só representa 7% daquilo que hoje existe. Portanto em 20 anos, é
extraordinária a explosão de conteúdos digitais. Por exemplo hoje a RTP disponibiliza
cerca de 130 Programas semanais para...
JNM – Mas não chega, dizem os Ouvintes...
FTP – Exacto... E eu penso…
JNM – Eu, por exemplo tenho pena que os Guiões que são matéria de reflexão acerca das
coisas da Rádio, os Guiões do Provedor do Ouvinte, não possam estar disponibilizados
na net, porque o espaço que é concedido ao Provedor não é o suficiente para que todos
os Programas lá estejam…
FTP – Para esta questão podemos seguramente encontrar a solução. Ou seja, mas em
última instância terá sempre que haver aqui uma...
JNM – Decisão estratégica...
FTP – ... Uma decisão do que devemos guardar e o que não se deve guardar...
JNM – E uma definição de modelo, digamos assim...
FTP - ... Exactamente, isto passa a definir o modelo. Exacto!
JNM – Última questão. Os Ouvintes queixam-se, as pessoas queixam-se de tudo, e às
vezes com alguma injustiça, se é coisa que eu não concordo, mas estou aqui como
Provedor e devo lançar também esta visão que me chega de alguns Ouvintes, de
alguma dificuldade de navegação no Portal da RTP. Sinceramente, não vejo como é
que seja tão difícil assim, navegar num portal que, pelo contrário, me parece muito bem
arrumado. Mas é a opinião de alguns Ouvintes. São de esperar alterações no formato
actual da reorganização do Portal da RTP?
FTP – Nós tentamos ter uma lógica… O site da RTP é um site com muitos conteúdos.
Portanto a oferta de conteúdos que é extraordinariamente grande e diversificada, o
que levanta necessariamente esta questão do re-arranjo das páginas, da forma como
os conteúdos são disponibilizados ao Público. E neste sentido eu diria que sempre
estamos à procura da boa forma. Ou seja percebendo como o público chega ao nosso
site, percebendo como o público navega no site, como o público encontra mais
depressa os conteúdos que consome, vamos tentando adequar a própria navegação a
estas tendências, a esta percepção que, ela própria, também muda. Repare que o site
hoje reflecte uma lógica que se calhar há dois ou três anos não tinha sentido. E
seguramente que este tempo é cada vez mais curto, porque quer nós, quer o público
está a aprender cada vez mais e melhor a lidar com este meio. E se calhar é
seguramente uma fase intermédia, nós não estamos no formato final, mas que é um
processo dinâmico e que está sempre a ser aperfeiçoado.
JNM – Muito obrigado pela sua vinda ao Programa do Provedor do Ouvinte.
FTP – Eu é que agradeço.
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# 53 - 09.11.2007
DESVENDAR O SERVIÇO PÚBLICO:
O PROVEDOR RECEBE O DIRECTOR PARA AS NOVAS PLATAFORMAS,
JORGE ALEXANDRE LOPES
SOBRE AS NOVAS CONFIGURAÇÕES DE OFERTA COMUNICACIONAL
PROPOSTAS PELAS ARQUITECTURAS MULTIMÉDIA DA RTP.

Voz de Isabel Bernardo – Os dois anteriores Programas EM NOME DO OUVINTE e o de
hoje, constituem um breve ciclo dedicado aos temas do futuro da Rádio.
Voz de Alberto Ramos – As perspectivas abertas pela introdução das novas tecnologias
ao universo da Rádio, e que em breve vão ser disponibilizadas, em especial aos
Ouvintes do Serviço Público, são matéria fascinante, noutra conversa entre o Provedor
e Jorge Alexandre Lopes.
IB – O dr. Jorge Alexandre Lopes tem 40 anos, é licenciado pelo Instituto Superior de
Ciências Empresariais, em Lisboa e obteve uma Pós Graduação em Direito da
Comunicação, na Universidade de Coimbra.
AR – Ainda não tinha 20 anos quando chegou ao Serviço Público de Rádio, para trabalhar
como Apresentador e Realizador de Programas. E depois de ter experimentado Rádios
e Revistas privados, em 94 regressa à Antena 1, antes de assumir a gestão de
Programação na Antena 3.
IB – Ligado aos desportos motorizados, cuja actividade comenta regularmente em Rádio,
Imprensa e Televisão, Alexandre Lopes dedicou-se desde cedo ao estudo das matérias
de Programação de Rádio. Enviado pela RDP, tem participado em inúmeras reuniões
internacionais sobre questões relacionadas com jovens audiências e novas plataformas
de comunicação para a Rádio, sendo hoje Membro Executivo do Grupo Eurosonic, da
União Europeia de Radiodifusão.
AR – Desde 2005 que Jorge Lopes desempenha as funções de Director-adjunto de
Programas, com o pelouro dos conteúdos para as Novas Plataformas e a criação de
novos modelos de distribuição para os conteúdos da Rádio Pública.
1º EXCERTO ENCONTRO DO PROVEDOR COM O DIR. JORGE ALEXANDRE LOPES:
JOSÉ NUNO MARTINS: Como ouvimos nos dois Programas anteriores, com o
Francisco Teotónio Pereira, do Gabinete Multimédia da RTP, o futuro da Rádio em
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geral e do Serviço Público em particular, já está aí à porta e com um amplo espectro
de oferta de propostas para os Ouvintes.
JORGE ALEXANDRE LOPES: É verdade, de facto a Rádio enfrenta nesta altura, eu
posso dizer, um dos mais fascinantes períodos da sua história. De uma forma geral,
toda a gente perceberá que o mundo lá fora mudou, isto é, que o consumo de Media
hoje, não tem nada a ver com aquilo que era ainda há bem pouco tempo atrás e nessa
perspectiva, que os paradigmas, da forma como os tradicionais meios de comunicação
social, nomeadamente os Mass-Media, as rádios e as televisões em particular, se têm
que posicionar para o futuro é substancialmente diferente.
JNM: Isso significa que enquanto se alarga a adesão dos Ouvintes às novas ofertas, se
reduzirá, a pouco e pouco, o tradicional consumo da Rádio….
JAL: Se pensarmos a Rádio como o som que sai do aparelho, tradicionalmente
conhecido como Rádio, isso será uma inevitabilidade. Apesar de o FM, ao contrário
daquilo que acontece com a televisão, em que vai haver um «switch-off», vai ser
desligado a tradicional transmissão, o FM continuará. Mas progressivamente estão a
ganhar muita capacidade de influência junto do Público, de facto as chamadas novas
plataformas: o computador, a Internet, os i-pod, o cabo, a IP-TV (que também começa
a chegar a Portugal progressivamente), o telemóvel. Portanto, hoje temos que pensar
a Rádio, não como o áudio que é transmitido através do aparelho de Rádio, mas uma
panóplia de plataformas que vão, digamos que, transmitir os conteúdos.
JNM: Mas isso não significa o desprezo pelo FM, como, outrora, aliás aconteceu
relativamente à amplitude de modulação…
JAL: Claro que não.
JNM: … Ou seja, a Onda Média.
JAL: É evidente. O caminho não será o desprezar o tradicional sinal de «broadcast», em
inglês, a emissão de um emissor para uma série de pessoas em simultâneo. O que as
empresas têm agora de começar a construir paulatinamente, é um caminho paralelo. E
é um caminho, no sentido da, por oposição (e desculpa o estrangeirismo) ao
«Broadcast» o chamado «Narrowcast», ou seja, a transmissão um a um. Isso permitirá
ter uma muito maior eficácia porque um emissor está objectivamente a chegar melhor,
de uma forma mais eficaz, a um receptor, porque está a orientar especificamente a
Programação, a Programação que o receptor quer, aquela Programação que procura.
E portanto, essa comunicação, esse serviço, é nesta altura essencial e será decisivo
para ter competitividade no futuro.
JNM: O que eu gostava agora de saber é se a estrutura da RDP se está, digamos, a
preparar para esse novo mundo de ofertas e para esse novo jogo que lhe é exigido pelo
próprio mercado da Rádio, também em Portugal.
JAL: As Estações de Rádio (Antena 1, 2, 3, RDP Madeira, RDP Açores, África e
Internacional e o canal único permanente que dispomos em exclusivo na Internet, que
é a Rádio Mozart), todos estes canais têm, em média, por mês, cerca de 500 mil
contactos acumulados. O que significa, relativamente ao mesmo período homólogo do
ano passado, um crescimento de 40%. Ora bem, a RDP não estendeu, o seu serviço e a
sua oferta. Mas em boa verdade, o que parece aqui objectivamente real é de que há
um crescimento praticamente de 50% (entre 40 a 50%) da adesão do Público. Isto
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significa, clara e objectivamente, que há uma crescente procura e um hábito muito
convincente e repetido do Público em ouvir Rádio através da Internet, portanto isto
relativamente às emissões em directo. Paralelamente, desde o início do ano, mais de
700 mil Programas individuais foram ouvidos em diferido. Portanto, houve 700 mil
oportunidades, desde 1 de Janeiro deste ano, em que uma pessoa, num determinado
momento, foi à Net ouvir o Programa especificamente que quis, que perdeu ou que
quis ouvir de novo, em diferido.
JNM: Portanto, tem que haver um novo tipo de aproximação da Rádio para com os seus
Públicos, tentando, procurando conhecer-lhes as rotinas, novos comportamentos e é
disso que eu falava…
JAL:
Há… enfim, há uma atenção que temos vindo a ter. O próprio sistema de
produção, as rotinas de produção da empresa serão progressivamente alteradas em
força desta necessidade de transmissão em multiplataforma que surgirá. Em relação
ao Público, propriamente dito: os passos que a Rádio pública terá que dar, são
exemplos ou poderemos utilizar exemplos que nos chegam facilmente do estrangeiro e
até de congéneres do Serviço Público. E não há segredos. Hoje, esta nova geração que
consome Media de uma forma diferente, que procura Rádio e Televisão, e a
Informação e o Entretenimento de múltiplas fontes, só é captável, só se deixa seduzir
por quem as integrar como parte da sua Programação. E portanto, a Rádio não é
apenas os Programas e a Informação que se faz… A Rádio no futuro, será tanto mais
válida quanto integrar os próprios Ouvintes, numa lógica de comunidade. Porque hoje
as pessoas, até porque a tecnologia lhes permitiu terem um índice de interactividade
maior com as rádios, (és exemplo disso, na forma como os Ouvintes se fazem
comunicar e fazem comunicar as suas mensagens), de facto essa capacidade de hoje
as rádios fazerem, inclusivamente, da sua Programação parte, um bocadinho, daquilo
que é o pensamento, a opinião, experiências próprias de cada um. »
IB – O Provedor recebe hoje Jorge Alexandre Lopes, responsável pelos Novos Formatos
na Direcção de Programas da RDP.
2º EXCERTO ENCONTRO DO PROVEDOR COM O DIR. JORGE ALEXANDRE LOPES:
JNM: O futuro estará na reorganização da produção e no tráfego de conteúdos tão
diversificado que a Rádio está disposta a oferecer aos seus Públicos…
JAL: Sim… Eu entendo que a Internet, nesse sentido, vem ajudar qualquer operador de
Rádio. Mas no Serviço Público, porque o Serviço Público tem aquela abordagem
tradicional, que é a de ter que chegar a todos os Públicos, tem que se dirigir… tem que
contemplar as minorias, os sub-nichos. Ora bem, numa Programação de 24 horas, por
mais sub-nichos que se queira, é inevitável que há sempre alguém que fica de fora.
Não haverá muita capacidade para incluir toda a gente. Pois bem, esta capacidade de
fazer multicanal, de diversificar a oferta, é…
JNM: Desmultiplicação dos dias…
JAL: … É uma possibilidade de atingir, num determinado momento, de acordo com os
perfis de audiência, múltiplos Públicos e múltiplos nichos que, de outra forma, muito
dificilmente poderiam ser contemplados em 24 horas, num qualquer canal do Serviço
Público. A questão é de saber se é melhor Serviço Público um canal que tenha 1
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milhão de Ouvintes, ou 10 canais diferentes, com 100 mil Ouvintes. A quantidade de
Público a que se acede é precisamente a mesma mas, salvo melhor opinião, eu acho
que a segunda opção garante uma maior, pela sua diversidade, um melhor Serviço
Público.
JNM: Há aqui diversas áreas de transformação conceptual, mudança nas características de
trabalho dos Programadores, cada vez mais eles serão directores de produção,
directores artísticos…
JAL: Directores de Conteúdo…
JNM: A trabalharem verdadeiras linhas de produção…
JAL: Isso depende da forma como se quiser ver o problema. Eu acho que os directores
de conteúdo continuarão a ter e terão até, uma maior responsabilidade no futuro. Mas
cada vez mais a pessoa, o Ouvinte, vai tender a ouvir o Programa apenas à hora que
quer e mais do que isso, apenas os Programas que lhe interessa ouvir. Isto é, o José
Nuno Martins vai à Programação da Antena 1 e faz a “sua” Antena 1 para o dia, de
acordo com os Programas que gosta mais de ouvir e todos os dias ouve da Antena 1
apenas os Programas… Ou então, melhor ainda, faz uma sequência e faz da sua
própria grelha de Programas, com os Programas da Antena 1, da 2, da 3, da África e
da Internacional que quer. E portanto, o futuro será cada vez mais isso: Rádios e
Televisões não serão mais do que produtores de conteúdo, mas os Ouvintes, cada um
deles, serão os Directores dos seus próprios Programas.»
AR – Jorge Alexandre Lopes desempenha na RDP as funções de Director-adjunto de
Programas, com o pelouro dos conteúdos para as Novas Plataformas.
3º EXCERTO ENCONTRO DO PROVEDOR COM O DIR. JORGE ALEXANDRE LOPES:
JNM: Quase posso falar de um capital de queixa da parte de Ouvintes que reclamam
quanto à não fiabilidade do Sistema DAB em aplicação pela Radiodifusão Portuguesa.
As pessoas queixam-se de investimentos pessoais feitos em volume significativo,
afirmando que pela parte da Rádio não haverá uma continuidade sustentada nas novas
ofertas no DAB e perguntam-se quando é que isto muda?
JAL: Em primeiro lugar, esta é uma área da Direcção Técnica e portanto, eu posso dar a
minha opinião, pelo aquilo que tenho em termos de sensibilidade, do meu contacto
externo, com as congéneres europeias. A verdade é a seguinte: o DAB resultou num
país, fruto de uma congregação de esforços do Sector Público, do Sector Privado, dos
produtores de Rádios, dos produtores de automóveis, enfim… O DAB foi muito bem
defendido e conseguiu erguer voo em Inglaterra. Além de Inglaterra, há um outro país,
onde o DAB, a meio gás, vingou, que é a Dinamarca. Em mais nenhum país, o DAB,
em boa verdade, conseguiu atingir uma massa crítica. Houve problemas técnicos, que
não vale a pena entrar em detalhe; houve simultaneamente o aparecimento de
múltiplos outros formatos e, em boa verdade, a realidade é esta: hoje em dia, nós
falamos em DVD-H, em DAB, em DRM, em WI-FI Internet, falamos em muitos
formatos… Para as pessoas pode parecer um bocadinho confuso. O ano passado,
numa reunião internacional, houve uma empresa norueguesa, que enfim, não apareceu
com a solução miraculosa, mas com um conceito muito eficiente, que é o seguinte…
JNM: Mas para resolver o quê?
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JAL: Para resolver o problema destas guerras, de múltiplo formato, porque é assim: não
faz sentido uma pessoa ter, no futuro, para ouvir múltiplos canais digitais, ter que
comprar um Rádio DAB, um Rádio DRM, um Rádio Wi-Fi, um Rádio de DVD…
JNM: Não faz sentido…
JAL: Faz sentido comprar um Rádio que integre todas estas plataformas e portanto,
provavelmente a solução será essa. Em relação ao DAB, a questão que eu posso
adiantar (embora, volto a repetir, não sou da área de Engenharia), mas sei que nesta
altura há um up-grade. Portanto uma evolução do DAB. E a evolução do DAB é uma
versão chamada DAB PLUS, que nesta altura está a receber muitos elogios.
Particularmente por parte dos países que já tinham iniciado e que, entretanto,
interromperam, desinvestiram, o seu investimento no DAB. Eu creio que, em Portugal,
não andarei muito longe da verdade, se disser que nada acontecerá na área digital
Rádio, antes da resolução do problema da Televisão Digital Terrestre. Eu creio que a
questão da Rádio Digital recomeçará a ser falada, discutida e eventualmente decidida
após a questão…
JNM: Da TDT …
JAL: Portanto estamos a falar de 4/5 anos. Mas o DAB PLUS, deixa-me dizer-te, do
ponto de vista do Programador, é algo ainda mais fascinante, porque com os mesmos
canais, imagina 3 canais do anterior DAB, hoje há uma triplicação da hipótese de
canais, portanto a RDP, no multiplexer que tem e que originalmente lhe dava 3
canais…
JNM: Passa a dispor de 9…
JAL: … Poderá eventualmente, se a solução no futuro vier a ser esta, eventualmente a
possibilidade de distribuir 9 canais no futuro. Volto a repetir, não sei se essa será a
solução…
JNM: Mas é uma das hipóteses que se põe…
JAL: Mas digamos, que é uma das hipóteses que se põe…
JNM: Jorge, gostava finalmente que falasses um pouco sobre as funções que, em
representação da RDP, desempenhas no Grupo Europeu Eurosonic. Trata-se de um
grupo de trabalho, no seio da UER…
JAL: Exacto. Digamos que, há vários grupos. Há um grupo que trata de aspectos
relacionados com a Música Clássica; há um grupo (e há semanas tiveste aqui o Paulo
Sérgio) que trata das questões relacionadas com notícias de Desporto, portanto,
eventos especiais…
JNM: Também Ficção, Drama, etc.
JAL: Ficção, Drama… E há um grupo, digamos, que se orienta na questão da divulgação
da música europeia, de cada um dos países, com… um grupo que reflecte-se também
um bocadinho sobre… ou muito, sobre esta nova geração, estes novos Públicos e a
forma como eles devem ser captados para a órbita e os valores do Serviço Público.
Mas é simultaneamente um grupo que permite a troca, de uma forma, em forma de
parceria, a troca de conteúdos de concertos gravados num determinado país,
orientando essas gravações para outros países. Através da Antena 3 particularmente.
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Eu posso dizer, que ao longo dos últimos 10 anos, mais de 20… cerca de 20 bandas
tiveram oportunidade de uma exposição externa, portanto a nível do território
europeu, perante audiências internacionais, através da Rádio e em concertos no
estrangeiro, em relação àquilo que poderiam ter tido, caso esta oportunidade não
tivesse surgido. O mesmo…
JNM: Mas referes-te a Bandas portuguesas?
JAL: Bandas portuguesas a tocar perante audiências estrangeiras e o contrário também
é verdade. Isto é, através da Antena 3, muitas bandas de países como a Itália, a
Irlanda, a Alemanha, Holanda, Bélgica, por aí fora… têm, através desta parceria, a
possibilidade de ser ouvidas e foram ouvidas ao longo de muito tempo e continuarão.
Há muitos projectos interessantes. Há uma Plataforma Paneuropeia, de produção de
música nacional que vai ser discutida e no próximo ano desenvolvida. E portanto, há
muitos projectos neste sentido que são interessantes. E os Serviços Públicos Europeus
é que estão a tomar esta iniciativa para esta troca de elementos, de know-how a nível
nacional e a sua exploração a nível transeuropeu.»
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# 54 - 16.11.2007
O PROVEDOR REFLECTE SOBRE A SUA MISSÃO.
MACRODECISÕES E PEQUENOS DELITOS.
A INDIFERENÇA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
E DE CERTOS DIRECTORES,
PERANTE A PERSISTÊNCIA CRÍTICA DE OUVINTES E DO PROVEDOR.
Voz de Isabel Bernardo – Depois de um breve ciclo de três Programas a perscrutar o
futuro próximo do Serviço Público de Rádio, voltamos à realidade.
Voz de Alberto Ramos – O Provedor seleccionou algumas emblemáticas Mensagens de
Ouvintes, que apresentará na próxima semana, e hoje reflecte sobre elas e sobre a sua
própria função.
JNM – Já anteriormente afirmei que considero como princípio inquestionável que, sempre
que um Ouvinte do Serviço Público de Rádio se dirige ao Provedor e apresenta a sua
crítica, devemos exprimir-lhe gratidão.
AR – Como apurámos nos três Programas anteriores, analisando com dois especialistas da
Casa o presente e o futuro, já é evidente que a Rádio passa generalizadamente, por um
difícil processo de reajustamento, quanto aos seus modos de consumo e de produção.
IB – Por outro lado, estudos recentes provam que todas as Rádios hertzianas estão
presentemente a perder Ouvintes.
AR – E nestas circunstâncias, verifica-se que, num obstinado esforço para manter
Ouvintes ligados, as Estações comerciais usam padrões de emissão cada vez menos
exigentes: ou facilitam nos dispositivos musicais, ou desenvolvem os paradigmas da
Informação-espectáculo.
IB – Entretanto, a seu lado (e afinal no mesmo campo de acção, com um arco de oferta
cada vez mais alargado), o Serviço Público procura disponibilizar modelos de
conteúdo e de comunicação totalmente diferenciados dos estereótipos da Rádio
privada.
JNM – Aquelas diferenciações de natureza estrutural entre o paradigma do Serviço
Público e a actividade privada, podem garantir à Rádio Pública o acesso exclusivo a
terrenos deixados totalmente livres pela avidez da concorrência.
Valores civilizacionais e culturais, temas da democracia e da cidadania, ou até a
especificidade do fluxo das propostas musicais por exemplo, representarão em
princípio, o esteio das Programações das Rádios Públicas e (ainda que nem sempre
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devidamente interiorizadas pelos Profissionais do Serviço Público de Rádio), podem
constituir-se como suas vantagens indesmentíveis, sem sequer serem as únicas.
O Ouvinte-cidadão a quem o Serviço Público de Radiodifusão consagra a sua missão,
espera, ainda por exemplo, não só completa fiabilidade jornalística e rigor de
Informação, neutra e universal, como também que as Estações da sua Rádio sejam
servidas a toda a hora, de qualquer origem, sobre todos os assuntos e para todos os
lugares, num registo de infalível qualidade e de profissionalismo, não alcançáveis por
qualquer Estação privada.
Ora tudo isto, que caracteriza e distingue a Rádio Pública, assenta nos modos como os
seus Profissionais se apresentam aos Ouvintes: - numa atitude de séria entrega e
correcção profissional que, no Século XXI, implica também a abertura intelectual
suficiente, para poderem beneficiar do retorno que hoje é implícito a todo o acto de
Comunicação.
Se o Ouvinte comenta o nosso trabalho, se critica as nossas opções, ou mesmo que nos
aponte os nossos erros, está a manifestar inequívoco interesse e respeito pelo trabalho
dos Profissionais da RDP.
Ao reflectir sobre o exercício dos Radialistas das Estações públicas, significa
igualmente que o Ouvinte escolheu o Serviço Público, em vez de se ter fixado numa
qualquer emissora comercial…
E optar pela Rádio Pública, representará, pelo menos, fortalecer os valores culturais da
Democracia e das cidadanias portuguesa e europeia, justificando a própria função
referencial do Serviço Público no seio do mercado da Comunicação.
O silogismo parece apenas uma mera verdade “de algibeira” mas, no entanto é, em si,
fortemente significativo.
IB – Decorrendo dos conceitos universais da liberdade de expressão e de opinião que
caracterizam a Democracia, a Lei e os usos consagram o exercício de um escrutínio
permanente sobre os actos de gestão e de Comunicação do Serviço Público.
AR – Correspondendo, no campo da Comunicação, à aplicação do exercício dos direitos
do Consumidor, esse questionamento surge como consequência natural da força que,
ainda nos finais do século passado, os dispositivos da interactividade vieram trazer à
Comunicação.
IB – Com a agitação criada no campo da oferta, as empresas e o próprio Estado acabaram
por ter de se preocupar com a estabilização dos modos da Comunicação.
AR – Enquanto num esforço de Auto-Regulação, as empresas consideraram como
conveniente factor de marketing a sedimentação de novos códigos de ética, o Estado
assume a definição de mecanismos de Regulação para gerir disconformidades e abusos
do mercado.
IB – No caso português, o Provedor do Ouvinte é apenas uma, de um conjunto de
entidades, através das quais hoje é escrutinado o trabalho dos Profissionais.
AR – A Entidade Reguladora para a Comunicação Social e os Tribunais, além da
Sub-Comissão dos Direitos Fundamentais e Comunicação Social da 1ª Comissão
da Assembleia da República, são entidades que, de modos e em planos diferentes,
podem representar a perspectiva reguladora do Estado.
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IB – Por outro lado, Conselhos de Redacção, Código e Conselho Deontológicos e
Comissão da Carteira Profissional dos Jornalistas, Livros de Estilo, Estatutos
Editoriais, Auditores internos, Conselho de Opinião, Provedores do Ouvinte e do
Telespectador, assim como Auditores externos, podem desempenhar, em diferentes
plataformas, funções com que se fomenta ou exerce, na perspectiva das empresas e dos
Profissionais, o esforço de Auto-Regulação.
JNM – Em vista do que ficou dito, temos de admitir que a acção dos Profissionais e os
actos de gestão dos decisores, estão hoje fortemente condicionados, pelas intervenções
daquele conjunto de entidades, em representação – directa ou indirecta - de Ouvintes,
Espectadores e Leitores.
Ou seja, com tantas e tão diferenciadas fontes de observação e de exame, não deve ser
fácil programar e informar, escrever e realizar ou até mesmo, optar por não transmitir
ou por transmitir.
Mas estas são as regras impostas pelos tempos. E é inequívoco que o Serviço Público
terá certamente de escolher os melhores, entre os melhores Profissionais. Tão
habilitados com perícia técnica, talento e actualização de conhecimentos, como com
sensibilidade e temperamento para acolher e respeitar devidamente a crítica e o
protesto justos.
Como reconhecia Jorge Alexandre Lopes no Programa da semana passada, “a Rádio
no futuro, será tanto mais válida quanto integrar os próprios Ouvintes, numa lógica
de comunidade.” E integrar os Ouvintes na Rádio que nos cumpre fazer, não será
seguramente, apenas abrir-lhes o telefone e depois, descansar a consciência.
É considerar e apreciar as suas críticas ao todo da Programação e ao particular dos
Programas. É atender às justas reclamações sobre selecções musicais circunscritas. É
tomar em conta as queixas sobre usos indevidos do Português, ou sobre deficiências de
articulação e vozes impreparadas de Locutores. É, por exemplo, aceitar comentários
sobre parcialidades clubísticas. É, sei lá, reconhecer validade e justeza nos reparos e,
sobretudo, saber emendar os erros de procedimento.
Ou seja: integrar os Ouvintes na Rádio, será certamente respeitá-los nas suas
expectativas e volições. Será prescindir da arrogância e procurar melhorar o Serviço
aos Públicos, tendo em conta os próprios Públicos. Em vez de obstinadamente reclamar
dos reclamantes, ou invocar outros fantasmas que, definitivamente, não existem.
AR – Convém que a crítica de Ouvintes seja entendida como um poderoso estímulo ao
trabalho dos Profissionais, que pode contribuir para a afinação e melhoria da Rádio que
se faz e é ouvida no Serviço Público.
IB – Mesmo o mais veemente protesto é interpretável como inequívoca manifEstação de
fidelidade à Estação e ao trabalho dos seus Programadores, Realizadores, Locutores,
Jornalistas e Técnicos. Sobretudo num período em que toda a Rádio sofre a escassez
das Audiências.
AR – O Gabinete do Provedor recebe contactos de todas as naturezas, de todas as
proveniências e por todos os motivos. E por vezes chegam Mensagens escritas em
linguagem excessiva e destemperada.
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IB – O Provedor não toma em conta essas Mensagens, por considerar que elas poderão
reflectir uma disposição agressiva de quem as escreve e, mais do que isso, uma atitude
preconceituosa do seu autor, eventualmente inibido da serenidade conveniente para o
exercício da crítica .
AR – A linguagem injuriosa normalmente revela incapacidade para a análise distanciada e
fria, que desejavelmente caracteriza o espírito construtivo.
JNM – E felizmente que este acento positivo constitui o registo da esmagadora maioria
das 1204 Mensagens que já recebi, entre 1 de Janeiro e 15 de Novembro deste ano.
AR – Todo o protesto acerca de um caso de Rádio, nasce de uma ferida na sensibilidade
de quem ouve a Emissão. E é natural que também provoque ferida na sensibilidade de
quem ferira.
IB – A sensibilidade, nestes casos, é sempre uma ampla superfície, aberta a interpretações
e intensidades muito diversas. Tem-se por exemplo, maior ou menor sensibilidade,
relativamente aos campos ideológico, religioso, partidário, sindical, ou clubístico…
AR – Mas também não são despiciendas as susceptibilidades de Ouvintes quanto a
questões tão diversas como as do bom gosto e do bom senso, da interpretação dos
factos noticiosos, dos bons e maus usos da Língua, do timbre de uma voz, da pronúncia
de um nome estrangeiro e da escolha de um disco ou de uma selecção musical.
JNM – Mas, em boa verdade, é difícil aceitar que um Radialista erre, pelo prazer de errar.
Ou que cometa um desacerto, ou avance uma iniquidade qualquer, com a consciência
de que o está a fazer.
Por isso, quando chega a Crítica ou o Protesto, a primeira reação é, em muitos casos, de
genuína surpresa. O presuntivo prevaricador, sente-se publicamente “apanhado” e
pergunta-se: “- Mas porquê, eu?!”
IB – O problema é esse: hoje pode acontecer a qualquer um, sendo certo que ainda há
poucos meses, a Crítica do Ouvinte, em muitos casos, ou não chegava ao destinatário,
ou ficava por responder.
JNM – A cultura de trabalho presente no Serviço Público (posso dizê-lo com à vontade),
imprime um sentido próprio de excelência aos Profissionais que aqui trabalham.
Em recentes Programas, não tenho feito outra coisa senão assinalar casos desses, num
encargo que – como pedagogia para o Ouvinte – entendo competir-me.
Não seria, aliás, natural, que os pequenos delitos de emissão acontecessem – às vezes
em directo, até… - porque deliberadamente, se considerasse ajustado ou oportuno
provocá-los.
Mas já o mesmo não direi, e com idêntica segurança, quanto a matérias que implicam
macro decisões, tomadas a um nível mais abrangente e mais afastado dos pequenos
casos do dia-a-dia, nos quais um lapso involuntário, ou uma qualquer circunstância de
momento, podem provocar um erro inesperado. Muitas vezes a obstinação de alguns
decisores, porém, é ostensiva e contumaz, na manutenção de opções estruturais e de
modelos de Programação que suscitam a Crítica reiterada e persistente de Ouvintes.
Com efeito, mesmo depois dos estudos, análises e recomendações a que procedi
publicamente, mediante textos e conclusões que estão disponíveis, a nível interno e
externo, é sintomático que Ouvintes do Serviço Público continuem a manifestar-se tão
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constantemente, acerca de muitos temas anteriormente tratados em profundidade pelo
Provedor do Ouvinte.
São assuntos e escolhas claramente não consensuais. Que poderiam já ter tido algum
desenvolvimento programático, não fosse a indiferença a que estão votados o exercício
do Provedor e a massa crítica dos Ouvintes, tanto por parte dos responsáveis editoriais
e de Direcção, como por parte da própria Administração da Empresa.
Não obstante, o Provedor do Ouvinte – independente e profissional – não sendo um
empregado impedido do direito de expressão, tem o dever de saber interpretar aquilo
que regista como profundas aspirações de Ouvintes.
Tem por isso o obrigatório mandato de as promover, em vez de as ignorar. Mesmo que
quem possa implantá-las, prefira continuar a desprezar essas justificáveis opiniões.
A verdade é que Ouvintes insistem em queixar-se, por exemplo,
De que a ANTENA 1 mantenha em Programas de fluxo, surpreendentes escolhas e
encadeamentos musicais sem coerência;
De que a Antena Aberta continue o mesmo estendal de opiniões inconsistentes e não
fundamentadas, sobre as matérias mais complexas, num dispositivo que persiste em
não respeitar, nem defender o próprio Ouvinte;
De que Paulo Alves Guerra não modifique, nem a Realização, nem o estilo de
Apresentação do seu “Império dos Sentidos”;
De que apesar do esforço, João Almeida não consiga apagar a memória de Ritornello;
De que, sob o pretexto de défices de cosmopolitismo do auditório, a ANTENA 2
sustente os excessos de World Music, Jazz e Música contemporânea em horários
contestados.
E, por exemplo, de que matérias como estas (e outras de natureza temática), tanta falta
continuem a fazer á Programação da ANTENA 3, se a Estação for entendida como uma
Rádio Pública vocacionada para o serviço e a formação de Públicos mais jovens e não
apenas como uma Estação que tenha que ser sempre e só, engraçada.
IB – Na próxima semana o Provedor apresenta a voz de Ouvintes.
AR – Ouvintes que se dirigiram ao Provedor com Mensagens-tipo, representando todo o
arco
de
contactos
normalmente
usados
no
correio
electrónico
provedor.ouvinte@rtp.pt – Queixas, Críticas, Sugestões e também Aplausos.
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# 55 - 23.11.2007
TEMAS DISPERSOS PROPOSTOS POR OUVINTES.
TEMPO BOM E MAU TEMPO; PROFISSIONAIS QUALIFICADOS;
AS VOZES E A LÍNGUA.
REFLEXÕES DO PROVEDOR.
Voz de Isabel Bernardo – As Mensagens dos Ouvintes constituem a justificação directa
da existência do Provedor.
Voz de Alberto Ramos – E se o Serviço Público de Rádio pudesse ser sempre cumprido
nas condições ideais, os Ouvintes certamente não se pronunciariam de modo tão
cáustico e nem sequer apresentariam sugestões, procurando criar uma maior
identificação entre os desígnios da Rádio Pública e os seus desideratos.
IB – Na sequência do Programa da semana passada, o Provedor seleccionou
aleatoriamente algumas mensagens de correio electrónico e contactou os seus autores
para colher opiniões de viva voz, constituindo temas para este e para o próximo
Programas.
AR – Não se trata de uma amostragem fundamentada no volume ou na recursividade dos
temas abordados: a escolha destes contactos apenas se reporta à densidade e ao
interesse das análises produzidas.
IB – O Provedor convidou os autores a explicitarem os conteúdos das suas Mensagens
originais e os seus comentários são realmente esclarecedores.
AR – Antes das chuvadas desta semana, a falta de água já era aflitiva em algumas regiões
do país.
IB – Ouça o protesto que um Ouvinte identificado de Corte Garcia – em Querença, perto
de Loulé, dirigiu ao Provedor, acerca dos tratos que às vezes leva o conceito de bom
tempo nas emissões da Rádio Pública.
DEPOIMENTO DE OUVINTE IDENTIFICADO, COM IDENTIDADE RESERVADA: - “O meu
protesto vai no sentido dos profissionais a comunicação, principalmente na Rádio,
tratarem o tempo de uma maneira valorativa, digamos, com juízo de valor. Que eu
creio que não correspondem a universalidade dos interesses, das expectativas e todas
as pessoas, em particular dos ouvintes.
Porque a Rádio é muito ouvida em meio rural. E em meio rural nós sabemos que a
água é um bem precioso.
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E nesse sentido quando passa meses e meses de tempo quente e seco, como
ultimamente até. E como em 2003 com a grande seca que houve de meses e meses, as
pessoas fazem procissões, as pessoas olham para o céu numa expectativa de ver uma
nuvem, olham para o sol com muita apreensão…
E ouve-se na Rádio uma voz muito alegre: “Vamos ter bom tempo”, “continuação de
bom tempo”, “vai haver mais calor”… É realmente como se todas as pessoas que
ouvem a Rádio fossem candidatos a uma ida à praia, e estivessem a meter o calção e
a toalha de banho numa maleta para sair para beira-mar.
E nesse sentido eu chamo a atenção. Que era necessário ser mais objectivo, não tem
que dizer que é bom ou que é mau; não tem que dizer que há “ameaça de chuva”, ou
que “promete sol”.
Tem apenas que dizer que o tempo vai ser “quente e seco” ou vai ser “húmido”, ou
vai ser mais “frio”, ou “menos frio”.
Ultimamente nós temos uma temperatura acima do normal, e parece que os
profissionais da Rádio estão muito felizes com isto... Já começam as pragas, nas
árvores de fruto e outras, porque o calor é acima do normal. Já começamos a ter
alguns indícios de seca, felizmente não tão aguda como em tempos atrás…
Mas é apenas essa chamada de atenção. Sejam mais objectivos, e pensem nos
interesses, nas aspirações, e nas necessidades de toda gente que os ouve.
Como hoje me dia temos uma concepção muito virtual de muitas coisas, como o
dinheiro, já se sabe, vem das paredes, a água virá das garrafinhas de plástico…
Sabemos que a água é um bem natural, sabemos que com o fenómeno do
aquecimento global teremos cada vez mais a água como um bem raro, e parece que
olham para agua como um inimigo, uma ameaça, uma catástrofe iminente, não é?
E nós precisamos todos de água. Tanto no campo, como na cidade.»
AR – Este primeiro Ouvinte não se referia expressamente a uma Estação em particular.
IB – De resto, estes deslizes – ainda que não conscientes - são frequentes e comuns em
todos os horários de todas as Estações do Serviço Público.
AR – Seria interessante que Locutores e Realizadores tivessem sempre presente que o que
é muito agradável para si mesmos e para alguns Ouvintes, pode ser penoso para muito
boa gente que também está na sintonia…
IB – Já o Ouvinte Uriel Tavares, normalmente gosta do que vai ouvindo. Em especial, na
Antena 2.
AR – Este Ouvinte de Oeiras manifesta-se rendido ao trabalho de alguns Profissionais da
Rádio cultural do Serviço Público:
DEPOIMENTO DO OUVINTE URIEL TAVARES: “- De facto na Antena 2, nomeadamente,
porque a Antena 2 eu costumo ouvir à tarde, e sobretudo à noite no meu
computador, enquanto ou jogo, ou estou a fazer qualquer coisa no computador.
Costumo-me deitar por volta da meia-noite, uma hora, de maneira que desde das
nove, dez, onze, eu… lá vai a Antena 2, e eu ouço a emissão. E também à tarde, às
vezes, um ou outro dia, eu oiço rádio no carro. Ou então através do computador.
E de facto a Antena 2, das duas uma: as pessoas que pelo menos aparecem a fazer os
programas, a dar a voz aos programas, das duas uma. Ou trabalham muito bem os
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programas, fazendo pesquisas, etc. ou então, é mesmo gente que sabe muito daquilo.
Por outro lado, há uns três ou quatro que têm uma facilidade, acho eu, muito grande
a expor e a organizar e a tratar o programa em que estão a trabalhar.
E eu gostei disso. E sobretudo chamou-me a atenção, o facto dessa entrevista, que eu
cito aí, só não cito o nome porque esqueci-me de escrever, foi uma entrevista ao
professor Helder Macedo. Que tal como eu digo, das coisas que eu tinha ouvido dele,
assim vagamente, julgava que fosse uma daquelas pessoas lá nos pedestais altos, que
vêem o mundo lá de cima… E a entrevista tendo perguntas simples, dava a ideia que
não estava programada, que as perguntas não estavam escritas… Eu descobri,
afinal, uma pessoa que no entanto fazia uma ideia errada. Acho que o mérito
principal desta entrevista é da pessoa que fez o programa, já tenho ouvido alguns
outros programas com ele, que também gosto.
Pronto e ao ouvir isto, e porque de facto as pessoas dizem mal e eu também, porque
mandei uma outra mensagem, a criticar a passagem de um programa para terçafeira ás 11 da noite, não lembra ao diabo, mas enfim… Pronto. Achei que deveria
explicitar isso para si.”
JNM – Uma língua é um código, através do qual se entende quem fala e quem ouve,
quem pergunta e quem responde, quem chama e quem replica.
Se o código não é respeitado, se formos perdendo os modelos que o tempo definiu, que
os usos foram fixando e que os gramáticos interpretaram e estruturaram como
apropriados, correr-se-á o risco de, ás tantas, nem sequer nos entendermos uns aos
outros.
A Rádio e em especial a Rádio Pública, já foi considerada como um dos dispositivos de
referência nos bons usos da Língua.
IB – Noutros tempos, em Portugal, havia boas razões para fazer da Rádio, o paradigma de
constante boa utilização do Português, com as inesquecíveis prestações de grandes
Locutores.
AR – Dom João da Câmara, Raul Feio ou Olavo d’Eça Leal. Pedro Moutinho,
Fernando Pessa, Igrejas Caeiro e Mary.
IB – Etelvina Lopes de Almeida, Jorge Alves, Nuno Fradique ou Moreira da Câmara.
Noel de Arriaga, Artur Agostinho e Lança Moreira.
AR – Fernando Curado Ribeiro, Maria Leonor, Ruy Ferrão e Odete de SaintMaurice. Aurélio Carlos Moreira, João de Freitas Branco ou Amadeu José de
Freitas.
IB – Carlota Álvares da Guerra e Nuno Brás; Joaquim Pedro e Maria Helena d'Eça
Leal; Daniel Gonçalves, Armando Marques Ferreira, Maria Júlia Guerra e
Alfredo Alvela.
AR – Matos Maia ou Costa Pereira. Rui Pedro, Henrique Mendes e José Fialho
Gouveia.
JNM – Todos – entre muitos outros, desses gloriosos tempos das ondas hertzianas foram paladinos de uma Língua portuguesa bem escrita e bem improvisada.
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IB – Com vozes cuidadas e colocadas, não se perdia uma sílaba nas suas articulações.
Cada palavra era justamente utilizada. Todos os elementos da frase jogavam uns com
os outros. E a prosódia era perfeita.
AR – Nenhum destes gigantes precisou de ter um curso superior. Eram apenas. mulheres e
homens de cultura.
JNM – De cultura e com talento. Muito talento. Cada um a seu nível e com o seu estilo
próprio, sem imitar ninguèm, sabia o que fazia e sempre com o reconhecimento dos
Públicos.
IB – Muitos destes fantásticos profissionais da Rádio Portuguesa puderam trabalhar, com a
gratidão dos Ouvintes, até tarde. Até aos 60, 70 anos. Ou mais, nalguns casos.
AR – Outros infelizmente, foram mais cedo apanhados pela morte. Mas todos deixaram
saudades aos Ouvintes que os estimavam, pelo respeito com que abriam o microfone e
nos contavam histórias, ou nos liam os seus textos preparados.
IB – Era no tempo em que ainda se usavam os pronomes e em que o verbo se conjugava
sempre bem, com o tempo e com o modo da acção.
AR – Hoje, é tudo mais depressa: os conceitos e os preconceitos. E os erros. Às vezes,
parece que alguns Profissionais já não se importam de que as palavras, na Rádio,
possam perder significado e importância.
IB – Ou então, que alguns julgam que já não está ninguém a ouvi-los…
JNM – Em face das muitas Mensagens que recebo acerca da matéria, creio poder afirmar
que, de um modo geral, os Ouvintes do Serviço Público prestam uma atenção muito
dedicada aos tratos que os falantes profissionais fazem da Língua Portuguesa, aos
microfones das nossas Estações.
Ouça a este respeito a conversa que mantive com o Ouvinte Manuel da Silva
Figueira, de Palmela, depois de ter lido uma Mensagem que ele me enviou.
EXCERTO DO CONTACTO ENTRE O PROVEDOR E O OUVINTE MANUEL FIGUEIRA: «Como o Sr. Provedor sabe, as questões de literacia e de falta de conhecimentos, da
crítica permanente à escola, e que os alunos, em geral, sabem pouco, cada vez
menos, cada vez falam pior, cada vez sabem menos conteúdos, portanto, isto é um
assunto muito premente nos dias que correm, e muito generalizado e muito
frequente, essas discussões à volta dessas questões. Como a rede de escolas e outras
questões mais, digamos, faz tudo parte da mesma preocupação que a sociedade tem
hoje muito maior do que tinha há uns anos atrás, quanto à literacia, em termos
genéricos das pessoas.
Portanto isto é uma primeira questão. É aqui que eu enquadro a preocupação que
cada um de nós, e em particular os profissionais da Rádio e da Televisão, devem ter
com o bom uso da língua. É evidente que eu compreendo, que a língua evolui, a
língua não é estática. Muitas expressões que hoje para nós são perfeitamente
familiares, há uns 30, 40 ou 50 anos eram intrusos que feriam a sensibilidade das
pessoas dessa altura. Entretanto foram sendo introduzidas.
Eu não me refiro nesse aspecto à capacidade plástica que a língua deve ter. Mas
refiro-me a incorrecções que é muito difícil admitir, e que infelizmente hoje se usam
frequentemente nos meios de comunicação social.
Relatório Final de Actividade

425

A minha intervenção teve a ver com três aspectos concretos.
Primeiro, achar que todos devemos agir contra o erro, aquilo que indubitavelmente é
um erro. Portanto isso é a primeira questão.
A segunda questão: os profissionais de Rádio, pelo efeito potenciador que o erro tem
na população ouvinte, tem uma responsabilidade, digamos, ligeiramente acrescida só
neste sentido. Não porque eles enquanto cidadãos não tenham a mesma
responsabilidade dos outros, mas digamos, como o Sr. sabe, até posso lhe
exemplificar com um exemplo muito conhecido.
Há uns tempos atrás, uns meses atrás, ou há uns anos atrás, poucos anos, o Sr.
Pinto da Costa tinha um tique, digamos, dizia muito: “penso eu de que…” . Como
sabe é errado. E já muita gente dizia “penso eu de que...”. Incluindo até pessoas de
alto gabarito, “penso eu de que…” a propósito de tudo e de nada. Entretanto houve
aqueles bonecos da televisão, daquele programa de caricaturas que a televisão tinha,
começou a pegar nessa expressão e a ridicularizar em público essa expressão. A
partir desse momento nem sequer o Sr. Pinto da Costa já a utiliza…
José Nuno Martins: É uma correcção introduzida pela própria comunicação social. E em
particular pelo Serviço Público...
Manuel Figueira : Sim, sim! Pronto. Eu falei no primeiro que era: todos temos o direito
de tentar corrigir os erros.
O segundo, que é a exigência, digamos, que a sociedade tem em geral, quanto à
iliteracia em termos genéricos, não é? O saber falar bem, o ter conhecimentos, o
melhorar, porque temos que melhorar, como portugueses, como povo, temos que
melhorar as nossas capacidades de conhecimento a nível global, não é. Portanto,
digamos, que decorre a exigência que eu faço quando intervenho, quando tenho este
tipo de intervenções, tem que ver com essa exigência que é cada vez maior na
sociedade, relativamente ao conhecimento, à obrigação de todos melhorarmos, não
é?
E a terceira é de facto, o efeito amplificador dos média. Aí é que eu acho é que essa
responsabilidade acrescida, que eu acho, que os profissionais dos meios de
comunicação têm, deriva essencialmente disso. Do efeito potenciador que têm.
Se eu cometer um erro de linguagem a falar com meu vizinho, só eu e ele é que
ouvimos, não é?
Se um profissional cometer um erro de linguagem num meio de comunicação de
massas, portanto, há uma miríade de pessoas que vão ter tendência a repetir aquele
erro.
Eu acho que é uma obrigação nossa nós darmos o nosso contributo. Chamar a
atenção. Não, que nós não estejamos abertos a admitir que erramos, e que vamos
fazer um esforço para não errar. Se todos tivermos essa consciência, erramos cada
vez menos. E se errarmos cada vez menos é melhor para todos. É só isto.
A língua não é uma barbárie, em que cada um diz o que lhe vem à cabeça. É
evidente que aquilo é um conjunto de normas que nós, na medida do possível,
devemos tentar… respeitar as normas. E quando alguém faz uma observação é
sempre nesse sentido. E não com qualquer outra intenção obscura, mais aberta,
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nada disso. Por acaso aquele é um erro frequente. Porque eu oiço na Antena 1. Oiço
muito a Antena 1, sempre que posso, não é.»
IB – A avaliar pelo número de Mensagens que se referem aos bons e aos maus usos da
Língua Portuguesa, são bastantes os Ouvintes que prestam atenção ao que se diz na
Rádio.
AR – E a como se diz. O escrutínio é permanente, porque as pessoas se sentem no direito
de exigir a preservação do bem comum que é a nossa Língua. E umas, mais do outras,
são especialmente sensíveis ao bem falar.
IB – É o caso de Henriques Coimbra, de Lisboa.
EXCERTO CONTACTO ENTRE O PROVEDOR E O OUVINTE HENRIQUES COIMBRA: “–
Mais do que o comum dos mortais da rua, eu pretendo exigir aos profissionais que,
realmente, cumpram as regras. Eu tenho todo o direito de exigir isso e, embora
admita deslizes pontuais (que eu próprio sei distinguir deslizes de erros, que não são
apenas deslizes), eu tenho o direito de exigir que esses serviços públicos cumpram a
“pureza da língua”, digamos assim.
Temos mesmo de a defender a todo o transe, em qualquer momento, por qualquer
meio, não é?
José Nuno Martins: – Contudo, como sabe, há escolas linguísticas que defendem o
contrário, isto é: que é no trânsito entre os usos do quotidiano e as formulações que os
gramáticos propõem, é nesse tráfego de influências entre o que é ortodoxo e o que é
heterodoxo, que se faz a evolução da própria língua.
Henriques Coimbra: – Devo transigir nisso – transigir é a palavra certa. Só desejaria
que não fossem impostas novas fórmulas, uma degeneração a partir do erro e da
ignorância. Que fosse por natureza… A Língua fosse evoluindo…
A Língua não é uma coisa morta. Evolui, sim, mas não pela via exactamente, da
ignorância e do erro.»
JNM – Ouvintes atribuem naturais responsabilidades, acrescidas na Rádio Pública, ao uso
que fazemos da Língua Portuguesa. Mas nas Mensagens que me dirigem, também se
mostram atentos e críticos, às características e ao desempenho das vozes de alguns
Jornalistas e Locutores.
Não ignoram leituras trapalhonas; não aceitam de bom grado prestações inexperientes;
põem em causa algumas vozes consideradas “características”; não toleram respirações
mal cuidadas, nem excessos de ritmo; agastam-se com as pausas preenchidas e
arrastadas e não aceitam “bordões” de linguagem.
Em suma, as actuações e até as vozes de alguns Profissionais também são
frequentemente observadas e avaliadas nos contactos de Ouvintes.
A performance plástica e técnica dos Profissionais do microfone não pode ser
menorizada no Serviço Público de Rádio.
A Língua é a matéria prima e a voz é o instrumento para quem trabalha na Rádio.
Uma e outra carecem de bons tratos constantes e aqui na Casa – designadamente no
Centro de Formação da Rádio e Televisão de Portugal – existem recursos
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disponíveis para o tratamento de alguns casos especiais, perante os quais Ouvintes
manifestam sensibilidade apurada e mais atenta.
IB – Na próxima semana o Provedor continua a apresentar as vozes de Ouvintes.
AR – Vozes representando a diversidade de contactos através do correio electrónico
provedor.ouvinte@rtp.pt – com Queixas, Críticas, Sugestões e também Elogios.
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# 56 - 30.11.2007
TEMAS DISPERSOS PROPOSTOS POR OUVINTES.
RDP INTERNACIONAL – FALAR DE PORTUGAL.
ANTENA 2 - MUITA CONVERSA E POUCA MÚSICA.
ANTENA 1 – RÁDIO PEDAGÓGICA.
ANTENA 1 E ANTENA 2 - DEBATES EM SIMULTÂNEO.
ANTENA 1 – POUCA MÚSICA PORTUGUESA.
DESPORTO – OS GRANDES E OS OUTROS.
METEOROLOGIA – A IMPORTÂNCIA DO VENTO…
ANTENA 1 – RÁDIO CONFESSIONAL?
REFLEXÕES DO PROVEDOR.
Voz de Alberto Ramos – No Programa da semana passada o Provedor comentava que, se
o Serviço Público de Rádio pudesse ser sempre exercido nas condições de produção e
de transmissão ideais, talvez não houvesse razão para as Mensagens de Ouvintes.
Voz de Isabel Bernardo – Algumas vezes, os casos apontados pelos correspondentes do
Provedor resultam de razões pontuais. E, embora podendo ser graves, normalmente
também são de simples justificação e de fácil emenda.
AR – Muitas outras vezes porém, decorrem de configurações sistémicas. Isto é, não
resultam de factores isolados e ocasionais, mas acontecem em consequência da
interacção constante de factores mais complexos e dinâmicos.
IB – Estes são os casos mais problemáticos: os que derivam de modelos errados ou pouco
sustentáveis, mas persistentes, carecendo de exame, reflexão e decisão mais profundas,
tanto no plano das causas como, sobretudo, no plano das consequências, para as
emissões de Rádio.
AR – As Mensagens enviadas por Ouvintes ao Provedor incidem sobre casos de uma e
outra natureza.
IB – Os contactos que hoje foram seleccionados demonstram a diversidade de matérias e
tipologias versadas nas Mensagens de correio electrónico. O Provedor convidou os
seus autores a que, de viva voz, explicitassem as suas ideias e previamente editou as
conversas que manteve com cada interlocutor.
AR – A selecção dos casos não representa uma amostragem fundamentada na quantidade
das opiniões dedicadas a cada tema. Apenas foi determinada pelo interesse específico
de cada uma das análises produzidas.
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AR – Ouça a primeira chamada, editada pelo Provedor. Do Centro-Sul da Holanda, onde
reside há muito tempo, a emigrante portuguesa, Ana Maria van Leeuwen-Vieira
Ribeiro, fala da sua vida e apresenta uma sugestão para a RDP Internacional, de que
é Ouvinte regular.
EXCERTO DO CONTACTO ENTRE O PROVEDOR E O OUVINTE HENRIQUES COIMBRA: “
– Eu sou Ana Ribeiro, e vivo na Holanda. Agora sou casada, tenho duas filhas, e
uma das minhas filhas gostaria muito de voltar para Portugal.
José Nuno Martins: - Costuma ouvir habitualmente a RDP Internacional?
AR: - Eu tento no fim de semana, mas eu trabalho 4 dias por semana, e com duas filhas
o tempo é pouco. Mas sempre que posso eu tento ouvir o mais possível de Portugal.
Eu gostava que houvesse mais informação das oportunidades que há em Portugal
para os imigrantes. Porque nós vivemos no estrangeiro muito tempo, já perdemos
muita coisa, já não sabemos tanta coisa. Mostrar-nos o caminho, para sabermos
qual o que temos que tomar… Eu tenho a certeza de que há muitos portugueses que
adoravam voltar e não sabem. Pelo menos os que eu falo, chegamos sempre à
conversa de que o nosso coração está aí e nós gostaríamos de voltar, mas não
sabemos como. Na Internet também se pode ver, mas o caminho certo para nós
imigrantes não está lá. Isso era uma boa ideia. Eu acho que se os empresários
falassem do que precisam, e se os imigrantes falassem do que sabem, e a experiência
que têm, que chegaríamos a muitas…
JNM: - … A conclusões positivas.
AR: – Era isso. ”
IB: – Há Ouvintes que tomam a Rádio como forte referência no seu quotidiano. Seja pela
constante ligação que a Rádio lhes garante ao país e ao mundo, seja pela companhia
proporcionada pelos Comunicadores, seja pela fantasia trazida pela Música da Estação
preferida.
AR: – Mas casos há em que o equilíbrio entre Palavra e Música constitui um factor
decisivo, que pode pôr em risco a ligação afectiva entre a Rádio e o Ouvinte.
IB: – Ouça o lamento de Jorge Alves, de Matosinhos.
DEPOIMENTO DO OUVINTE JORGE ALVES: “ – Eu oiço habitualmente a Antena 2, e
especialmente quando vou trabalhar para o escritório das 08 às 10 horas
normalmente, e às vezes até no escritório eu oiço, mas como eu digo
predominantemente das 08h às 10h.
E é com muita tristeza que verifico que muitas vezes maior parte do tempo o
programa é falado em vez de musicado. Ora bem, todas as Estações nos dão música
e muitas palavras. Mas eu esperaria da Antena 2, especialmente muita música
clássica, que é a música que eu gosto e sempre oiço.
A verdade é que dão-nos muita conversa e pouca música. E nem sempre a qualidade
da conversa e a melhor. Às vezes personalizam a conversa, e à vezes ela é um bocado
corriqueira, ou seja, que às vezes ela é bastante vulgar.
E é pena ser assim porque na realidade não temos concorrência. Eu aqui no Porto,
ou nos arredores do Porto, e eu até suponho que em todo território nacional, não
temos uma Estação de Rádio que nos dê música clássica.
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Ora quando eu oiço a Antena 2 e muitas palavras e muito pouca música, o que eu
faço é desligá-la. E como as outras estações só nos dão publicidade, acabo por não
ouvir nenhuma, nem outra das estações, o que é lamentável. Eu já uma vez reclamei
e mandei vários e-mails, várias comunicações por correio electrónico para diversos
jornalistas da Antena 2, e responderam-me que as palavras são bastante menos do
que o tempo disponível para música. Mas pelo menos no programa que eu oiço não é
assim. É muita palavra e muito pouca música. Espero que venham a corrigir isso, de
maneira que eu oiça sempre e cada vez mais a Antena 2 e que assim aconteça com
todos os portugueses.”
AR – O Provedor falou pessoalmente com a Ouvinte Marília de Sousa, de Queluz, que
manifesta uma viva ligação quer à Antena 1, quer à Antena 2. Em geral gosta do que
ouve mas, apesar de referir Programas do seu agrado, não perde o sentido crítico
relativamente à questão do excesso de palavra em certas emissões.
DEPOIMENTO DA OUVINTE MARÍLIA DE SOUSA: “ – Bem, eu acho que, realmente, a
Antena 1 tem a preocupação, e a Antena 2, de ser um bocado didáctica. Acho que é
necessário um bocado de pedagogia. E tentam ser. Portanto eu aprecio imenso, e é
muito variado. Realmente, por exemplo, eu não gosto de futebol, mas entendo que
tem de haver. E portanto acho que vai de encontro ao gosto dos variados Ouvintes
que vocês têm, o que é natural.
E aprecio imenso, por exemplo, ao sábado de manhã aqueles programas das 1001
Escolhas, daquelas opiniões, eu acho que é interessante porque nos dá uma visão
global dos vários assuntos e com várias perspectivas, não é? Também é bom, porque
é sempre interessante ouvirmos perspectivas diferentes, mesmo que nós não
concordemos.
Embora, da Antena 2, já gostei mais. Tenho de confessar. Gostava imenso quando,
já aqui há uns anos, havia o Allegro Vivacce, acho eu, de manhã, era um programa
de que eu gostava muito, depois foi mudando…
Pronto, já gostei mais da maneira como a Antena 2 se apresentava. Hoje em dia há
lá locutores que até abusam um bocado da palavra, em detrimento da música, mas
pronto.”
JNM – É matéria consensual entre especialistas que a qualificação do Serviço Público e,
por consequência a sua avaliação, não sejam simplesmente reduzidas à análise das
fatias divididas que as suas diversas Estações e plataformas representam.
O Serviço Público tem de ser observado e entendido numa dupla perspectiva.
Primeiro, no conjunto das suas propostas somadas. Programaticamente.
Estruturalmente.
E depois, no universo restrito de cada projecto, ao nível de cada Programa.
Um plano não esgota o outro. Ambos são contributivos.
Usando uma metáfora simples, o Serviço Público de Rádio é como um edifício
erguido num determinado terreno da cidade e que tenha sido construido com materiais
nobres. É um imóvel muito sólido, também com paredes, telhado, portas e janelas que,
dispondo de uma arquitectura marcadamente característica, é singularmente diferente
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de todos os outros. O edifício do Serviço Público, sendo uma construção na cidade, é
um prédio em que a própria cidade vive lá dentro e se reflecte nele.
As suas componentes, sendo destinadas as diversos fins para todos os utentes,
distribuem-se por áreas distintas.
Assim é o Serviço Público com as suas diferentes Estações. Cumpre no seu todo e na
soma das suas partes (nos conjuntos das suas Programações e Estação a Estação, ou
até, Programa a Programa), funções referenciais de natureza ética e estética, e com os
traços distintivos da utilidade, da cidadania e do bem público.
O Serviço Público é um edifício especial na cidade da Rádio.
IB – O Ouvinte Carlos Fradique Rocha lamenta que dois Programas falados, do seu
interesse, ocupem o mesmo horário – ao Domingo de manhã, na Antena 1 e na
Antena 2.
AR – Ambos os Programas são representações do mesmo Serviço Público de Rádio.
EXCERTO CONTACTO ENTRE PROVEDOR E OUVINTE CARLOS FRADIQUE ROCHA: “ ––
A questão que eu queria abordar era a questão da simultaneidade de dois programas
que dão no domingo entre as 10 e as 11, que é com o professor Júlio Machado Vaz e
Ana Mesquita, que é O Amor É e na 2 está a dar também o… Não me lembro agora
o nome…
JNM – Um Certo Olhar, de Luís Caetano.
CFR – Um Certo Olhar, exactamente. Com a Maria João Seixas e mais dois
convidados.
Por uma das razões seria de não dar os dois simultaneamente. Até porque pode
haver pessoas que não tiveram vagar de ouvir este segundo no dia anterior – acho
que é na sexta-feira às tarde, por volta das 4, se não estou em erro – poderiam ouvir
no domingo, por exemplo, das 10 ás 11, e o outro das 11 ao meio-dia, pronto. Agora,
os dois em simultâneo, logo dois programas falados, é que não. Porque quem já os
tenha ouvido ou não queira ouvir um deles e queira ouvir música, que é o meu caso,
gostaria de ter hipótese, numa das estações, de ouvir música.”
IB – A Música portuguesa, de autores portugueses ou estrangeiros radicados em Portugal,
ou de autores dos Países de Língua Portuguesa, cantada em português ou noutra língua,
parece ser uma das preocupações mais referidas por Ouvintes nas suas Mensagens
enviadas ao Provedor.
AR – E a verdade é que, embora o sentimento da falta de Música portuguesa esteja tão
presente, nem sempre Ouvintes têm razão.
IB – As Estações do Serviço Público cumprem com os preceitos da Lei, no que respeita
às quotas da Música Portuguesa.
“–
EXCERTO DO CONTACTO ENTRE O PROVEDOR E A OUVINTE LISETE ROXATO :
Eu faço uma viagem para o Algarve e venho, praticamente todos os fins de semana.
E para distrair um bocadinho, ligamos o rádio. Praticamente é música inglesa. Eu
nunca oiço nem bom, nem mau, nem “pimba”, nem sem ser “pimba”, eu não oiço
música portuguesa simplesmente. E era essa a dúvida que eu tinha, se há uma
percentagem, quando? como? E onde?”
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JOSÉ NUNO MARTINS: - Estará a Senhora a seguir as emissões da Antena 1 ou da Antena
3?
LR: - Estou, estou, estou… Da Antena 1 e da Antena 3. Eu já nem falo nos outros
postos. Mas acho que é incrível, fazemos uma viagem e não dá uma música, ou dá
uma conversa, uma discussão e tal, depois uma música, devo ter mesmo azar. Tenho
aqui o rádio no serviço, nós procuramos, tanto eu como uma colega minha… Nada,
não conseguimos, realmente é triste. Tudo bem há músicas estrangeiras tão bonitas,
mas também passar portuguesas. É isso! Eu só me queixo por causa disso, mais
nada. Porque se vou à Espanha, eu entro em Espanha, nunca mais oiço uma música
nem portuguesa, nem inglesa! Só oiço espanhola, só passa espanhola! Aqui eu corro
tudo, não há… Eu acho que há qualquer coisa aqui, que às vezes eu me pergunto
como é que os nossos artistas conseguem sobreviver. É esta a minha opinião.”
IB – Na Programação relacionada com o Desporto, ressaltam interpretações acerca de
emoções e de vinculações clubísticas.
AR – O que nem sempre, em termos de equilíbrio e aos ouvidos dos nossos
correspondentes, estará garantido.
IB – O Ouvinte Luís Pimentel, de Ermesinde, conversou com o Provedor.
EXCERTO DO CONTACTO ENTRE O PROVEDOR E O OUVINTE LUÍS PIMENTEL:
“ – Eu pelo menos, defendo a ideia de que devia haver alguém independente a defender
todos os outros. Eu já sei que, comercialmente, os outros não representam nada. E
Porto, Benfica e Sporting representam muito – a nível nacional, a nível de vendas, a
nível de tudo. Agora, entendo que todos os outros clubes, e até se calhar até outras
modalidades, deviam estar mais protegidas ou serem faladas mais vezes do que
aquelas que são. Eu não estou contra os senhores, até gosto muito de os ouvir e de,
às vezes, entre aspas, zangarem-se… Mas acho que os outros clubes também
deveriam merecer um bocadinho de tempo de antena, e se calhar até eles o poderiam
dar. Porque, por exemplo, o senhor Medeiros Ferreira fala muito no Santa Clara.
Porque é um clube que lhe dói… Os outros, dói-lhe o Sporting, [a]o outro senhor
dói-lhe o Porto, e por aí fora. Acho que se fala muito de futebol…
JNM – Mas, já agora, também, sempre que há motivo para a sua satisfação, não deixe de
nos contactar. Porque é dos contactos directos dos Ouvintes que se vai aprimorando o
trabalho dos Profissionais do Serviço Público. ”
AR – Quem está aqui fechado, no isolamento de uma Cabine de Emissão, em Lisboa, às
vezes não se apercebe da importância que pode ter uma pequena informação, simples
de dar, para quem nos ouve em terra ou no mar.
IB – Ouça a pergunta do Senhor Rui Teixeira, em Lordelo do Ouro, no Porto e a curiosa
justificação do seu pedido.
DEPOIMENTO DO OUVINTE RUI TEIXEIRA: “ – Porque razão, quando é emitido o
boletim meteorológico, nunca mencionam a direcção dos ventos? Ora dizem que é
fraco, moderado, forte… Mas não dizem a direcção destes. Não custava nada
mencionar a direcção dos ventos. Esta informação é muito importante para
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variadíssimas actividades. É só acrescentar uma palavra mais: se é de Sul, se é de
Norte, se é de Leste. Penso que isto também é serviço público. Mas, no interior,
constato muitas pessoas que por vezes não podem naquela altura consultar o
teletexto ou o computador, para ver em que direcção sopram os ventos e vão nos seus
carros, nas suas camionetas, em direcção, por exemplo, a pinhais onde têm de deitar
árvores abaixo… Uma árvore com o vento equivale a toneladas de peso. E por vezes,
ao contrário desse vento, não podem deitar essa árvore [abaixo] porque existem
casas, ou existem caminhos. E então já não seguiriam para aí, não é? As queimadas
que se fazem, em que o vento é importantíssimo para fazer o contra-fogo, etc.
Variadíssimas actividades que agora não me ocorrem todas.»
JNM – Varia muito a densidade das questões que me são apresentadas por Ouvintes das
Estações do Serviço Público.
A Rádio, com o seu tradicional registo de proximidade e de afecto (muito mais
prevalecentes do que na Televisão, por exemplo), suscita a reflexão individual acerca
do que se ouve.
E casos há, na argumentação aduzida em Mensagens de Ouvintes, em que até
princípios de natureza constitucional são justamente invocados.
O escrutínio a que o Serviço Público está inexoravelmente sujeito hoje em dia, leva a
que os decisores do Serviço Público tenham de tomar em atenção todas as formas de
cultura, sensibilidade, ideologia e crença dos Ouvintes. E, em certas matérias, parece
adequado ponderar critérios de Programação que – sendo outrora, convencionais,
podem hoje ser considerados não adequados.
A este respeito, ouça a opinião serena e firme do Ouvinte Hélder Rodrigues. Falei
com ele para Carrazeda de Ansiães, perto de Bragança, depois de ler uma tocante
Mensagem que me enviara.
DEPOIMENTO DO OUVINTE HÉLDER RODRIGUES: “ – Em primeiro lugar, gostaria de
agradecer a oportunidade que dão aos Ouvintes de poderem pronunciar-se
livremente acerca de um serviço público tão prestigiante como é esta RDP. Isso é que
é o verdadeiro exercício da cidadania. Entendo eu. E da democracia. Eu sou um
ouvinte habitual da Antena 1, porque tem bons programas. Porque transmite muito e
boa música portuguesa…
No entanto, aos domingos de manhã, entre as 7 horas, com o programa Toda a
Gente É Pessoa, e as 9 horas, com a transmissão da Missa religiosa, católica, eu
pessoalmente tenho de mudar de Estação, ou simplesmente desligar o aparelho, pois
não sou religioso. Não sou tocado pela fé.
E por conseguinte não estou interessado naqueles programas ao serviço da Igreja
Católica.
Ora, sendo a Antena 1 – tal como a RTP 1, que também transmite a Missa católica –
um canal público, e portanto aberto a todos os ouvintes em geral e por outro lado,
sendo Portugal um país laico, republicano, democrático – e agora, por coincidência,
socialista – porque é que hão-de privilegiar a religião católica, que assim nos impõe
um serviço particular, apenas para alguns, mesmo que muitos, em detrimento de,
por exemplo, outros credos religiosos e até de outros que não professam qualquer
religião, como é o meu caso e de milharesa de pessoas?
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Se temos, por exemplo, a Rádio Renascença e a Televisão, a TVI, vocacionadas para
o serviço religioso da Igreja católica – e aqui nada a dizer,e vamos respeitar, porque
são canais privados – porque é que o Serviço Público, que é destinado a todos, tem
de estar ao serviço de um credo religioso dominante no país, como é a Igreja?
Ora eu pergunto: então, e o respeito pelas minorias, tão em voga?
Que democracia é esta? Onde está o multiculturalismo que o estado defende e até
apregoa em certos sectores de opinião?”
AR – Ouvinte Hélder Rodrigues. Carrazeda de Ansiães, distrito de Bragança.
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# 57 - 07.12.2007
ANTENA 3 –
QUESTÕES DE OUVINTES SOBRE HUMOR E CONVERSAS LEVES
E RESPOSTAS DO DIRECTOR-ADJUNTO JOSÉ MARIÑO.

(I / II)

REFLEXÕES DO PROVEDOR SOBRE O ESTADO DA ANTENA 3.
Voz de Alberto Ramos – A ANTENA 3 apresentou alguns novos Programas e reformulou
alguns outros, em Setembro de 2007.
Voz de Isabel Bernardo – Havia muito tempo que a Estação não propunha novos desafios
aos seus Ouvintes, habituados às mesmas rotinas de Programação de longos anos.
AR – Sempre que são introduzidas mudanças significativas nos hábitos de oferta de uma
Estação de Rádio, são de esperar reacções, nem sempre favoráveis, de Ouvintes.
IB – Essa resistência devem ser entendidas pelos Profissionais e pelos decisores como
sinal da forte ligação dos Ouvintes à Estação da sua referência.
AR – Mas nem sempre é assim: o Provedor entregou diversos exemplos de críticas,
queixas, sugestões e cumprimentos ao Director-adjunto da ANTENA 3, Senhor José
Mariño.
IB – Mas também considerou oportuno apresentar a este responsável um conjunto de
questões de natureza conceptual sobre a Programação da Estação. É em torno de uma e
outras, que hoje preenchemos “Em Nome do Ouvinte”.
JNM – O Bareme Rádio executado pela Marktest, é o estudo de Audiências-padrão
usado em Portugal, do qual podemos extrair algumas conclusões acerca da
performance da ANTENA 3, que nos preocupam.
IB – Como, por exemplo, o facto de, ao longo dos tempos, a Programação da ANTENA 3
privilegiar o Público masculino: estão sempre muito mais Homens a ouvir a Emissora,
do que Mulheres.
AR – Ou ainda, a reduzida expressão dos seus Ouvintes adolescentes e 1ºs jovens (entre
os 15 e os 24 anos), quando comparada com os Ouvintes das idades adultas (isto é,
nas faixas dos mais velhos do que 25, até aos que têm mais de 64 anos).
IB – Para se ter uma ideia concreta acerca deste enunciado, basta assinalar que, no fim do
Verão passado, os mais jovens representavam 32,7 %; e os restantes maiores de 25,
constituiam 67,3% dos Ouvintes da ANTENA 3.
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JNM – Nessa altura, portanto, a Estação era muito mais ouvida por gente adulta, do que
por gente jovem.
AR – Ainda segundo o Bareme, em Outubro de 2006 a ANTENA 3 fixava em média, perto
de 300.000 Ouvintes por dia. Um ano depois (e ainda antes desta nova Grelha de
Programas ser implantada), a Emissora tinha perdido 16.000 Ouvintes no seu registo
diário, mantendo-se, por exemplo, a uma distância de quase 60.000 pessoas que
ouviam regularmente uma emissora privada, sem expressão de emissores
verdadeiramente nacional.
JNM – Uma exclusiva vocação temática tinha mantido o perfil essencialmente musical da
Programação da Estação, com ofertas muito consistentes e diversificadas, sempre no
sentido da diferenciação quanto às restantes ofertas do mercado da Rádio.
Com um posicionamento muito preciso, a musical ANTENA 3 fomentava a afectuosa
ligação, com foros de culto, a variados universos de Ouvintes.
IB – No entanto, cada vez menos Ouvintes e logo, Ouvintes cada vez mais maduros.
AR – A Rádio jovem isolava-se e envelhecia progressivamente, cristalizando-se em
circuitos fechados, pouco atentos e distraidos de outras realidades e desígnios para
além da Música que, no entanto, lhe estão contratualmente fixados como metas.
JNM – Mas esse mesmo Contrato que – enquanto Estação privilegiada – lhe permite e lhe
garante todos os devaneios e diletantismos, próprios de uma Rádio vocacionada para o
Público mais jovem, impunha que a ANTENA 3 (paga pelos contribuintes) reflectisse o
estilo de vida desses Públicos e promovesse ideias que estimulem a sua participação na
sociedade, em vez de a reduzir.
JNM – Como apontei no início de 2007, além de carecer do reequacionamento das
condições técnicas de cobertura da sua rede nacional de emissores, tornava-se
conveniente que a ANTENA 3 procurasse novas propostas, de modo a servir melhor os
seus Ouvintes e a conquistar novos Públicos (porventura mais jovens).
Em meados de Junho, quando ainda eram praticáveis relações institucionais entre o
Provedor do Ouvinte e o Senhor Director de Programas das Antenas 1, 2 e 3, Rui
Pêgo, foi-me dado saber que a Estação preparava uma profunda reformulação das suas
propostas.
IB – A implantação da nova Programação deu-se em 15 de Setembro. E um mês e meio
depois, o Provedor instou o responsável executivo da Estação, José Mariño para uma
primeira avaliação do novo Projecto.
JNM – Não estando eu disposto a que o Senhor Director de Programas me voltasse a
colocar condições prévias para responder a indagações que lhe faço, entendi dirigir
directamente as questões dos Ouvintes e as minhas propostas temáticas, ao Senhor
Director-adjunto.
Todavia, José Mariño viria a excusar-se novamente à reflexão sobre matérias de
natureza estratégica, manifestando-se apenas disposto para responder às questões
concretas formuladas por ouvintes.
Por um lado, talvez que não se sinta habilitado para reflectir mais profundamente. E
por outro, compreendo a sua atitude como manifEstação de solidariedade com o seu
chefe. Não obstante, o que é menos tolerável, é que não tenha sido a primeira vez que,
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usando de alguma impertinência, Mariño tenha pretendido indicar procedimentos ao
Provedor do Ouvinte.
Mas isso apenas reflecte o mitigado registo de consideração e de utilidade, que os
responsáveis pela Programação das Antenas têm atribuido à missão do Provedor e, por
extensão, à opinião dos seus Ouvintes. Ou seja, já não me espanta.
Ouçamos portanto, como são acolhidas e interpretadas pelo executivo da ANTENA 3,
reclamações e sugestões que nos vão chegando dos Ouvintes, aqui apresentadas como
amostra casual.
AR – O Humor constitui um dos mais intensos exercícios de comunicação e felizmente,
tem desde sempre encontrado na Rádio portuguesa lugar constante e intérpretes
inesquecíveis.
IB – A ANTENA 3 tem honrado a tradição do humor na Rádio: grandes humoristas aqui
exerceram e mantém o espírito do humor mais divertido e inovador, que constitui uma
das mais relevantes imagens de marca da Estação jovem ,do Grupo do Serviço
Público.
AR – Embora haja sempre quem se queixe. Ou porque a iconoclastia por vezes, parece ser
excessiva e libertária; ou porque, pelo contrário, são demasiado macias as ferroadas
dos humoristas; ou, sinal de exigência, porque nem sempre Ouvintes toleram
humoristas desconhecidos.
JNM – Mas, matéria de enorme seriedade, é necessário que o Humor se revitalize, pese
embora a opinião de Antonio dos Santos Matias, 43 anos, de Coimbra, que se queixa
do horário do novo Programa de Humor da ANTENA 3.
DEPOIMENTO DO OUVINTE ANTÓNIO SANTOS MATIAS: “ – Eu não gosto daquele tipo
de programas. Não tenho nada contra o Rui Unas, não será o meu humorista
favorito, mas isso é uma questão de gosto, não tem nada a ver com o resto. A mim o
que me aborreceu muito é que, na sequência duma situação a que eu estava
habituado – já há alguns anos que andava a seguir aquela programação, com mais
hora, menos hora, conforme se ia alterando – assim, dum momento para o outro,
aquele triozinho da noite que eu adorava ouvir desapareceu tudo! Assim, numa
mudança muito radical. E metem um programa de humor que, para mim, não se
encaixa naquele espaço da noite. Quer dizer: à noite, para quem, como eu, faz muito
trabalho de computador e é o único bocadinho que tenho, estar a ouvir humor que
não é humor, a maior parte das coisas - aquilo é uma mostra de alguém que quer...
que é candidato a humorista – quer dizer, não é aquilo que eu estava à espera duma
estação de Rádio, àquela hora da noite. Não quero o Oceano Pacífico, logicamente...
Acabei por deixar de ouvir música àquela hora, pura e simplesmente. A partir das 11
da noite não ouço mais rádio! Eu sigo-os durante a manhã, e eu não me importo de
ouvir humor durante o dia. Simplesmente, à hora, àquela hora da noite, eh pá!, foi
completamente contra aquilo que eu tinha de tão agradável.
AR – O Director José Mariño responde a António Matias e a outros Ouvintes.
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RESPOSTA DO DIRECTOR-ADJ. JOSÉ MARIÑO: “ – O sentido de humor é algo que a
Antena 3 não quer mesmo perder. E se conseguirmos roubar umas boas gargalhadas à
“conjuntura”, vamos sentir-nos uma espécie de Robin dos Bosques.
Trabalhar no fio da navalha como fazem aqueles que vão além do óbvio e
politicamente correcto é arriscado. Podem tocar-se zonas sensíveis, “sagradas” pelas
mais diversas razões. Magoar não é o objectivo da Antena 3. Divertir, sim e sem
facilitar. O gratuito não tem carta branca para entrar.
Relativamente aos Cómicos de Garagem, programa que já está a dar resultados com
participação crescente, é a abertura ao humor de um trabalho de prospecção que,
numa escala superior, tem sido desenvolvido pela Antena 3 na área da música
portuguesa. Abrir outras frentes e acreditar que há mais gente em Portugal com
vontade de nos fazer rir, é por aí que queremos ir. Sem esquecer a prata da casa,
claro. O programa chave das manhãs de Sábado, Nuno & Nando, é disso
consequência. E os ouvintes aplaudem Nuno Markl e Fernando Alvim como provam as
mensagens recebidas.
JNM – Há no entanto casos em que o Humor é pesado e mal empregue. Em momentos
negros, há humoristas que se tornam inconvenientes e boçais. Mais grotescos até, do
que o objecto ou o sujeito da pretensa crítica.
AR – Ouvinte António Jorge de Carvalho, 37 anos, da Senhora da Hora, no Porto onde
é trabalhador dos CTT, num telefonema com o Provedor.
DEPOIMENTO DO OUVINTE ANTÓNIO JORGE DE CARVALHO: “– Agradeço a
oportunidade para poder exprimir o que senti na altura em que ouvi o referido artigo
no programa Pedro e Inês, da Antena 3. Ora o caso a que se reporta [é] o
atendimento do pessoal dos CTT, aos balcões, em que o sr. Pedro generaliza todo o
pessoal que está ao balcão, classificando-o como «um elefante». Porque, segundo o
que eu percebi e ouvi, «Portugal é o único país em que trabalham elefantes atrás dos
balcões», coisa que está incorrecta. Somos seres humanos, todos podemos ter um
mau dia, não somos obrigados a estar todo o dia de sorriso de orelha a orelha. E ele
próprio não deveria expor-se a estas situações, não é? Porque um mau dia foi o que
ele teve nesse, também, ao generalizar, ao classificar os empregados, funcionários
dos CTT, como elefantes. É só isso que eu tenho a dizer e peço para que os
funcionários da Rádio tenham mais cuidado no humor fácil que querem fazer. E
que são pagos para fazer.
IB – A isto, veja como responde o Director-adjunto da ANTENA 3
RESPOSTA DO DIRECTOR-ADJ. JOSÉ MARIÑO: “– Acho que não é caso para tanto. E
convém não generalizar.
Todos sabemos que há muita gente que não nasceu para o atendimento ao público.
E que por vezes a forma como somos atendidos desperta em nós algo de selvagem.
Eu próprio já me senti como uma espécie de elefante com vontade de entrar na loja de
porcelanas. Como não entrei, fiquei de trombas. Mas não era caso para tanto.
JNM – Perante esta resposta, também me ocorre assinalar que há muita gente que não
nasceu para falar ao Público através da Rádio e que, se o não sabe fazer em termos
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adequados, não tem que ser desculpada. O comentário de José Mariño é bem mais
infeliz, do que a justa observação do Ouvinte António Jorge de Carvalho.
AR – O Ouvinte Paulo Fernandes, 38 anos, de Candal, no distrito de Viseu, reagiu a uma
afirmação produzida no Programa “Conversa de Raparigas”.
DEPOIMENTO DO OUVINTE PAULO FERNANDES: “– Realmente ouvi quando estava a
chegar a casa, vinha no carro, ouvi o programa Conversa de Raparigas e apercebime que, pronto, algumas intervenientes estavam a falar parece que sem
conhecimento de causa e a atribuir à escola algumas funções que lhes são
cometidas. Como por exemplo: os pais deixam as crianças na escola e vão ao seu
trabalho, e depois vão lá buscá-las ao fim do dia… E não se passa bem assim. Até
porque os primeiros educadores são os pais… Pensava que é necessário, realmente,
quando se fala para muita gente – que isto são meios de comunicação muito fortes,
não é? - a Rádio, e principalmente a Antena 3, que tem um auditório bastante
alargado, de entre jovens, de entre adultos e até alguns já com mais idade, penso que
deviam centrar-se mais na formação de auditórios, do que às vezes estar só a
levantar poeira e a mandar areia, porque assim não se chega a lado nenhum.
AR – Responde José Mariño.
RESPOSTA DO DIRECTOR-ADJ. JOSÉ MARIÑO: “– Este ouvinte de Viseu discorda da
forma como o tema educação foi falado na Conversa de Raparigas. São pontos de
vista e essa é a intenção do programa. Trocar e despertar ideias. Para concordar,
discordar ou opinar.
JNM – Há matérias que se prestam pouco a análises apressadas e pouco fundamentadas e
aparentemente muito divertidas, como - segundo a opinião do Ouvinte Paulo
Fernandes - talvez tenha acontecido neste caso.
De resto, nas programações de todas as Antenas do Serviço Público e não apenas na
ANTENA 3, onde tudo parece ser simplesmente para fazer rir, ou simplesmente para
opinar, cada vez mais, se fala menos seriamente. A não ser no que respeita às matérias
musicais, onde são reconhecidos os profundos conhecimentos de todos os residentes.
É pena que a ANTENA 3 não consiga imprimir o mesmo eminente nível de exigência
fóra das dominantes áreas lúdicas, de modo a que afinal, no próprio escrutínio dos seus
Ouvintes, a Rádio Pública não vá perdendo outras, bem importantes, das suas valências
distintivas e verdadeiramente diferenciadoras.
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# 58 - 14.12.2007
ANTENA 3
QUESTÕES DE OUVINTES:
CRITÉRIOS DESCONHECIDOS PARA OPÇÕES PROMOCIONAIS.
AINDA A LIGEIREZA DE OPINIÕES SOBRE ASSUNTOS SÉRIOS.
SERÃO OS OUVINTES OBRIGADOS A IDENTIFICAR-SE?
SAUDADES DA ANTENA 3, NOS AÇORES.

(II / II)

REFLEXÕES DO PROVEDOR SOBRE O ESTADO DA ANTENA 3.
Voz de Isabel Bernardo – Hoje continuamos com o dossier ANTENA 3 aberto na semana
passada, formado por questões de Ouvintes apresentadas ao Provedor e respostas do
Director-adjunto José Mariño.
Voz de Alberto Ramos – Por exemplo, a Ouvinte Lúcia Nunes, 25 anos, da Covilhã,
escreveu ao Provedor querendo conhecer expressamamente quais são os critérios
mediante os quais a Antena 3 decide optar por conceder apoio promocional a uns
determinados eventos musicais e não a outros.
JNM – Além desta Ouvinte, outros se manifestam com alguma frequência, acerca destas
intervenções através das quais o Serviço Público de Rádio divulga e publicita certas
actividades culturais, como a edição de livros ou discos, estreias de filmes,
espectáculos teatrais, festivais de música ou concertos, afinal produzidos por empresas
privadas.
Mas isso parece-me bem: não há erro nenhum que a Rádio Pública conceda atenção e
auxílio às prestações dos Autores e dos Artistas. Os portugueses, ou de língua
portuguesa, primeiro; os europeus, depois; mas por fim e por vezes, que divulgue
também, as obras ou as actuações extraordinárias, de alguns grandes criadores
estrangeiros no nosso país.
Não só não considero que o princípio seja despropositado, como, pelo contrário, julgo
que se trata de uma das missões próprias do Serviço Público: dar notícia de grandes
acontecimentos artísticos e mesmo implicar-se neles, de modo a – sempre que seja
possível e adequado – garantir a sua transmissão a quem não pode lá estar, é até uma
obrigação ou, pelo menos, uma vantagem e um benefício, muito apropriados à Rádio
Pública.
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AR – Mas, neste caso, a questão da Ouvinte é outra e muito objectiva: ela pretende saber
quais são os critérios utilizados para que a ANTENA 3 decida optar por uns e não por
outros:
DEPOIMENTO DA OUVINTE LÚCIA NUNES: “– Eu como ouvinte da Antena 3, desde o
início desta Rádio, tenho notado nos últimos tempos, uma inexistência, ou mesmo
ocultação de critérios, quando há apoio e divulgação a certos acontecimentos, nãio
vale a pena referir quais, que esta Rádio tem estado a dar. E na ausência de
divulgação e resposta muitas vezes, a outros acontecimentos, que são solicitados.
A minha questão é: quais os critérios, se é que eles existem.
Por que é que não há, sequer, resposta aos e-mails, da parte das entidades
superiores. Não estou a falar sequer de Animadores, que esses fazem o trabalho que
lhes compete, mas sim dos cargos superiores.
Qual o critério que é usado pela vossa Rádio, quando apoiam acontecimentos de
música, festivais mais pequenos ou maiores, quando estes acontecem…
Por que é que não divulgam outros festivais, em detrimento de outros que já têm
uma grande divulgação e, se calhar já são mais… envolvem outras logísticas.
AR – Ouçamos a resposta do Director-adjunto da ANTENA 3, José Mariño.
RESPOSTA DO DIRECTOR-ADJ. JOSÉ MARIÑO: “– É certo e sabido que é impossível
agradar a gregos e troianos, e que em questões deste tipo há sempre a possibilidade
de alguém se sentir menos acompanhado quando o acontecimento x ou y tem menor
destaque do que aquele que julga acertado ou maior do que o que julga correcto. A
Antena 3 não pode, não deve, não quer, envolver-se em todos os concertos que
acontecem em Portugal. Seria de todo impossível fazê-lo, para além de ser também
descabido.
Em termos de apoios oficiais são muitas as premissas que regem a nossa politica e
muitos são os eventos que gostaríamos de associar à Antena 3, mas que acabam por
ser ligados a outras rádios ou outros meios.
E muitos são os que, embora solicitados a fazê-lo acabamos por declinar, ou por falta
de espaço em antena, ou por acharmos que não se enquadram na Antena 3, ou por
outra qualquer razão que justifique essa decisão.
Mas isto não quer dizer que a antena esteja fechada a esses eventos, antes pelo
contrário. Ao invés do que acontece noutras rádios onde só praticamente o que tem o
seu selo merece divulgação, a Antena 3 não tem qualquer pudor em mostrar, noticiar
o que julgue oportuno fazer saber aos seus ouvintes.
E neste campo, estou a pensar em acontecimentos musicais, vamos do reggae à world
music, passando pelo heavy metal e dita música alternativa, vamos até onde for
preciso.
JNM – Muito embora o Director-adjunto da ANTENA 3, José Mariño se esforce por
responder de modo concreto à questão posta pela Ouvinte, a verdade é que ficamos
sem saber quais são realmente, os critérios que modelam as opções da Estação, nesta
matéria.
Digamos que, sendo certo que se trata de escolhas apenas claras para quem as toma,
tais normas podem ser levadas á conta de actos de gestão, próprios de quem tem
mandato democraticamente atribuido para conduzir os destinos da ANTENA 3.
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No entanto, não sendo correcto avançar preconceitos, são de admitir as dúvidas quanto
às decisões que casuísticamente vão sendo tomadas.
Mas, pela minha parte, considero que nos últimos dois anos, os apoios das Rádios
Públicas têm sido seleccionados de forma mais cuidada.
Ainda me lembro bem do tempo em que qualquer bicho-careta que chegava do Brasil,
com meia dúzia de papéis duvidosos em novelas da televisão e vinha aqui montar uma
peça, no Tivoli ou no Rivoli, logo tinha direito a uma data de anúncios na Rádio, com
uma intensidade e frequência que ofendiam o bom senso, subalternizando por exemplo,
o apoio da RDP a jovens criadores portugueses.
Isso agora já não é assim. Mas lamento que Ouvintes continuem a queixar-se da
ausência de respostas dos responsáveis da ANTENA 3 a e-mails com novas sugestões…
AR – Como outros em diversas Mensagens, um Ouvinte de Aveiro (que pediu ao
Provedor reserva da sua identidade) insurgia-se perante a ligeireza com que, às vezes,
alguns Comentadores da ANTENA 3 se referem a assuntos demasiado sérios.
DEPOIMENTO DE OUVINTE COM IDENTIDADE RESERVADA – I, de Aveiro: “– Em viagem,
na sexta-feira, 2 de Novembro, e ouvi o Programa PEDRO E INÊS em que as pessoas –
não sei se são jornalistas ou não – falavam do novo Estatuto do Aluno.
E indignou-me, a mim e a mais dois colegas que vinham comigo, os termos em que
eles falavam do facto de, hoje em dia, os alunos cada vez mais poderem faltar,
apenas ser necessário passar nos testes e mais nada… E portanto as aulas não eram
importantes.
E, portanto, por ser um programa numa rádio jovem, eles nem sabem interpretar
isso, e pensam de facto “ah, não, aquilo é uma notícia”.
Mas não é; é uma opinião duma pessoa, dum jornalista. Então é muito difícil
entender.
No fundo eles acabam por ir de encontro ao facilitismo que se está a criar em
relação à Escola, à escolaridade, ao facto de cada vez mais poder faltar. O que
interessa é apresentar resultados estatísticos no fim. Não sei que investigação é que
fizeram…
De qualquer forma não é muito certo numa rádio, portanto, dessa forma, falar
nesses termos.
AR – A interessante questão, aqui apresentada a título de mero exemplo, para referir a
delicadeza com que é necessário tratar certos assuntos, foi, neste caso colocada por um
Ouvinte devidamente identificado, que solicitou reserva de identidade.
IB – O responsável executivo da ANTENA 3 , José Mariño entendeu responder, apenas
por escrito, o seguinte:
AR (Lendo o Depoimento) – “Da mesma forma que dou a cara, todos os dias, pela
Antena 3 e que aqui estou para responder às questões que me são colocadas, reservo
também o direito de não responder a quem prefere reservar a identidade.”
IB – O Ouvinte de Aveiro quis ainda comentar a reacção de José Mariño.
DEPOIMENTO DE OUVINTE COM IDENTIDADE RESERVADA – II, de Aveiro– O meu
comentário é o seguinte: se a ideia é essa, então não vale a pena haver um Provedor.
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Não vale a pena haver uma queixa, uma chamada de atenção.
E realmente fico indignado também com a resposta. Muito obrigado.
AR – Ainda a propósito de inconveniências preconceituosas e de incontinências de
loquacidade perante determinados assuntos, vale a pena dar a conhecer uma outra
questão abordada por um Ouvinte do Porto, que se identificou ao Provedor, mas
também lhe pediu que mantivesse reservada a sua identidade.
DEPOIMENTO DE OUVINTE COM IDENTIDADE RESERVADA - I, do Porto – No programa
em causa da Prova Oral, em Setembro, discutia-se o Festival de Cinema Queer
Lisboa. Portanto, um festival de cinema gay, lésbico e transexual, também exibindo
outros filmes, que não da temática.
A Prova Oral teve uma opinião sobre o assunto. [E], nomeadamente na pessoa do
Alvim, notava-se algum preconceito em todos os comentários, se não na maioria
daquilo que era dito.
Portanto, havia constante utilização de alguns estereótipos que nada correspondem à
realidade LGBT. E obviamente que, depois, havia comentários que o apoiavam por
parte de quem telefonava para o programa.
Obviamente que, estando num serviço público de Rádio, que isto não pode ser
possível. E aliás, inflaciona ainda mais o problema LGBT em Portugal, que ainda
não está devidamente tratado e as pessoas ainda não são devidamente respeitadas.
Obviamente que essa situação inflaciona ainda mais esse efeito.
IB – Usando pleno direito, além de estar com a razão do seu lado, o Ouvinte apresentou a
crítica e a argumentação com uma correcção inexcedível.
AR – Não obstante, o senhor Director-adjunto da ANTENA 3 voltou a entender responder
com a não resposta, como castigo para a reserva de identidade solicitada pelo Ouvinte.
IB – Ouça o que comenta o mesmo Ouvinte.
DEPOIMENTO DE OUVINTE COM IDENTIDADE RESERVADA - II, do Porto – É por esta
realidade LGBT ainda não estar clara para os portugueses, e a rádio, neste caso
específico, apoiar ainda mais a construção de estereótipos, que a identidade muitas
vezes tem de ser escondida. E é preciso que isso seja respeitado.
Fico com pena, efectivamente, de não haver resposta por uma pessoa que acha que,
se dá a cara, os outros também têm de dar quando, lá está, através daquilo que a
Rádio, da qual é director, faz, não contribui para que isso seja possível.
AR – Mas desde que seja por intermédio do Provedor, José Mariño nem sempre se
manifesta disponível, também para quem lhe dá os parabéns.
IR – Como foi o caso dum Ouvinte de Odiáxere, no Algarve, que pediu para não ser
divulgado o seu nome e escrevera o seguinte:
AR – “Queria apenas referir-lhe o facto de a Antena 3 ser uma rádio espectacular. E
penso que me devo dirigir a si, como Provedor, para saudar o excepcional trabalho
que está a ser feito nesta rádio pública. É um exemplo de serviço público bastante
positivo e competente . Parabéns RDP.”
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IR – Como as felicitações lhe chegaram do Provedor, sem o BI do Ouvinte, o Directoradjunto voltou a responder que não responde. O Ouvinte mostra-se surpreendido mas,
ainda assim, reitera os cumprimentos.
DEPOIMENTO DE OUVINTE COM IDENTIDADE RESERVADA, de Odiáxere – Obviamente
pus aí a cruz, não revelando a minha identidade, pelo facto, pronto, de contactar de
um modo positivo, dando a minha opinião, que eu acho que é mais importante do
que, em si, a minha identidade, ou seja: não o fiz para dizer quem sou, e donde sou,
porque não tenho esse objectivo.
Foi mais é para, no fim de contas, para vos dar uma força, não é? Porque as coisas
não estão fáceis, aí em Portugal, e há muito agora, temos a mania da censura. E
então penso que, em ouvindo a Antena 3, que vejo que há um bocado de irreverência
e que penso que é assim que poderemos vir a mudar alguma coisa. Isto falando do
facto de eu não dar o meu nome.
É pelo facto de eu, acima de tudo, penso que valoriza o comentário que dei. Não
acho que seja importante de onde sou e quem sou, acho que um pouco por todo o
país toda a gente pensa o mesmo. Pronto, quem gosta, e há quem não deve gostar
dessa rádio, não é?
E penso que, o facto de ele não responder, se ele não concorda que as pessoas não
dêem o nome não devam ter uma resposta, eu acho que, como é óbvio, ele não tem
razão. Na minha opinião ele devia valorizar todas as opiniões. Mas pronto…
JNM – O Director-adjunto da ANTENA 3 exerce a sua função pública num Serviço
Público, onde não está livre do escrutínio dos Públicos.
Na sua dupla qualidade de Profissional de Rádio e de Director, cabe-lhe por isso
respeitar as normas da deontologia.
E através de textos amplamente difundidos, certamente saberá, que o Provedor tem o
dever de preservar a personalidade de quem lhe escreve, desde que devidamente
identificado, se, para tanto, lhe for solicitado.
Parece pois despropositado que nestas circunstâncias, um executivo da Rádio Pública
invoque o argumento da crítica anónima para fugir á sua responsabilidade,
precisamente perante aqueles que – afinal - revelam a cortesia de prestar mais atenção
e crítica aos exercícios sob sua alçada…
Além de deselegante, a atitude manifesta desconsideração, se não desprezo, pelos que,
por razões próprias e compreensíveis, de maior fragilidade ou outras, não se querem
expôr.
Pelos vistos, bons são os Ouvintes que não tem nada a dizer, ou que nada dizem ao
Provedor. E mesmo os que manifestam satisfação e encómios, cuidado se o fazem por
intermédio do Provedor!
Os outros, os que criticam, e que por vezes ouvem ainda com mais atenção, esses já
não são tão bons Ouvintes. Pagam, ouvem e criticam o Serviço Público, mas já servem
menos os interesses do Director-adjunto da ANTENA 3.
Quanto aos que, também por razões próprias de desprendimento pessoal por exemplo,
felicitam a Estação através do Provedor, preferindo que a sua identidade não seja
conhecida, segundo o código deste Director, também não contam.
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Devo dizer que, embora não tenha sido a 1ª vez que a actual estrutura da RTP tenha
posto em dúvida o número e a natureza das mensagens que recebo, como Provedor,
isto me espanta…
Mas, sobretudo, me entristece, como profissional.
AR – Quem se identificou foi o Engº do Ambiente Orlando Guerreiro, 30 anos, que
agora vive em Angra do Heroísmo, Ilha Terceira e manifesta saudades do futuro da
ANTENA 3 nos Açores.
DEPOIMENTO DO OUVINTE ORLANDO GUERREIRO: “– Então eu gostava de saber
porque razão ainda não temos aqui uma Rádio jovial, como é a Antena 3, uma vez
que temos a Antena 1 que presta um excelente serviço, informativo principalmente, e
a Antena 2 que presta serviço essencialmente cultural, com música clássica, música
jazz, com músicas do mundo também, à hora de almoço, costumo ouvir…
Gostaria de saber para quando ter Programas super interessantes e principalmente
qualidade humorística, como A Prova Oral ou Linha Avançada, da Antena 3…
Para além da música de…, vá lá, de um tema diferente, mais jovem.
Era essa a minha sugestão, ou a minha questão.
RESPOSTA DO DIRECTOR-ADJ. JOSÉ MARIÑO: “– É nosso desejo que a emissão da
Antena 3 chegue o mais longe possível. A vontade de sermos ouvidos nos Açores existe
e já a manifestámos.
Seria motivo de orgulho e algo que me parece justo.
IB – José Mariño Director-adjunto da ANTENA 3.
AR – Ouçamos, por último, um outro admirador (identificado…) da Rádio jovem do
Serviço Público.
IB – Vasco van Zeller, 23 anos, estudante em Lisboa - perante cuja observação o Director
se manifesta concordante.
DEPOIMENTO DO OUVINTE VASCO VAN ZELLER, de Lisboa: “– O problema é o
seguinte: a Linha Avançada, como saberá decerto, tem duas edições, uma de manhã
e outra de tarde. A de manhã, sendo às 8 da manhã, é possível estar no feed, que é a
linha de montagem, linha de… como aparecem os programas, a ordem, a sequência
como aparecem os programas.
Supostamente, eu esperaria idealmente que, ao fim da noite – vamos supor: às 8 da
noite – estivessem os dois que deram nesse dia. Portanto, no dia 1 estaria o da
manhã, das 8 da manhã, e o das 5 da tarde, prontos às 8 da noite. Não sendo isso
possível, eu acho que era razoável ou só pôr um deles, por exemplo só o da manhã
ou só o da tarde, ou ter um feed para a Linha Avançada da manhã ou um feed para
a Linha Avançada da tarde. Porque, se não, o que acontece é que eu estou dois dias
fora, por exemplo, chego ao computador e tenho, vamos supor, manhã, manhã,
tarde, tarde, manhã, por exemplo, por ordem.
E o que acontece é que às vezes são notícias do dia 1, e às vezes são notícias do dia 2.
Mas não aparecem numa ordem muito óbvia. Portanto, o que eu acho que devia ser
é ou só pôr o da manhã, ou só pôr o da tarde, ou talvez tentar fazer um esforço para
ter os dois, primeiro o da manhã, depois o da tarde, do mesmo dia.
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Quer dizer: normalmente a RTP tem-se pautado por uma grande qualidade. E de vez
em quando parece que se desleixam. E eu, fez-me um bocado de pena e achei que
devia comunicar isso ao Provedor. Adoro a RTP, adoro especialmente a Antena 3,
sou um grande fã, e fiz isto precisamente por gostar muito, não é por não gostar.
RESPOSTA DO DIRECTOR-ADJ. JOSÉ MARIÑO: “– É muito bom saber que os Podcasts da
Antena 3 geram muitos comentários e, claro, muitos downloads e audições em
streaming. Isso faz crescer a nossa responsabilidade e atenção para esta nova faceta
da rádio. A Linha Avançada está entre os podcasts mais ouvidos e no que toca à sua
colocação online há vários aspectos a corrigir. Não é caso único. Agradeço o reparo,
pois é com este tipo de feedback que por vezes conseguimos prestar um melhor
serviço.
O ouvinte Vasco Van Zeller, de Lisboa, merece o nosso obrigado e a promessa de
tentar melhorar o que não estiver bem. Estes são caminhos novos e todos os dias há
dados a reter e aspectos a corrigir.
JNM – Esta derradeira asserção de José Mariño, deixa-me a esperança de que o Directoradjunto possa assumir o melhor sentido das suas próprias palavras: efectivamente,
numa Rádio do Serviço Público, todos os dias há dados a reter e aspectos a corrigir.
Voltaremos em 4 de Janeiro.
Aceite os mesmos Bons Votos que deixo a todos os Colegas da ANTENA 1, ANTENA 2,
ANTENA 3, RDP Açores, RDP Madeira, RDP África e RDP Internacional.
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# 59 - 04.01.2008
ANTENA 2
(I / III)
O DIRECTOR-ADJUNTO JOÃO ALMEIDA RESPONDE A OUVINTES:
EQUILÍBRIOS DE PROGRAMAÇÃO;
OPÇÕES DE CONTEÚDOS;
FORMATOS DE REALIZAÇÃO.
REFLEXÕES DO PROVEDOR DO OUVINTE.

Voz de Isabel Bernardo – Neste início de 2008, permitam-me que renove os bons votos
de novo ano, que já expressara no último Programa antes da interrupção de Natal. Em
primeiro lugar dirigidos a si, Ouvinte do Serviço Público, que nos distingue com a sua
dedicada atenção. Mas também endereçados a todos os Profissionais de Rádio da RTP.
Voz de Alberto Ramos - Oxalá possamos todos viver os dias da Rádio com melhores
condições, mais entusiasmo e maior proficiência, no novo ciclo que duplamente agora
se inicia na Rádio e Televisão de Portugal.
IB – O Provedor dedica este e os próximos dois Programas a questões trazidas por
Ouvintes que se manifestam acerca do serviço prestado pela ANTENA 2.
AR – No decorrer do ano passado, o Provedor dedicou nove Programas EM NOME DO
OUVINTE a temas e assuntos relacionados com a ANTENA 2: dois em Janeiro; um em
Fevereiro; dois em Abril; três em Junho e ainda uma emissão em Julho de 2007.
IB – Em três desses Programas – em Janeiro, Abril e Junho, o Senhor Director-adjunto
João Almeida foi pessoalmente convidado a responder a questões apresentadas pelos
Ouvintes, tal como sucede hoje e nas próximas duas semanas.
AR – As questões seleccionadas não representam mais do que uma simples amostra que
reflectirá, quando muito, o grau de insistência das mensagens recebidas relativamente a
determinadas matérias.
IB – Como, por vezes, duas ou mais mensagens se referem a um mesmo assunto, é natural
que as respostas do Director João Almeida contenham reflexões aparentemente
repetidas mas, afinal, complementares entre si. E a primeira mensagem foi enviada
pelo Senhor João Araújo, um advogado de Lisboa, resumindo o juízo severo de
muitas outras.
AR – “O Senhor já se deu ao trabalho de ouvir um dia da programação normal da
Antena 2? Como o do dia de hoje? Ou qualquer outro?
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Ele é música contemporânea, logo seguida pelo inefável Raízes, a que se irá seguir o
Até Bach, (…) tudo servido por vozes acariciantes e didácticas, a falar
inexoravelmente sobre coisas (…) que não interessam a ninguém (…)
Esta programação é sumamente irritante e desequilibrada – não tem em conta o seu
público habitual, (…) que rejeita este ritmo concentrado de horas seguidas de
desinteressâncias.”
IB – Responde o Director-adjunto João Almeida.
RESPOSTA DO DIRECTOR-ADJ. JOÃO ALMEIDA: “– Antes do Raízes a Antena 2 não tem
um programa de música contemporânea mas sim um programa de música, digamos,
para o grande público, pelo menos em termos de música erudita: Bach, Beethoven,
Mozart, Ravel, etc…
E depois do Raízes segue-se um concerto de duas horas, normalmente oriundo da
UER, a seguir ao qual vem um programa de autor que varia consoante o dia da
semana, e só depois surge o Até Bach. Digamos que a sequência de programas de que
o ouvinte se queixa pura e simplesmente não existe. O Até Bach não vem a seguir ao
Raízes mas sim três horas depois e a música contemporânea não antecede o dito
Raizes mas surge apenas 11 horas depois.
Para rematar, digo que as desinteressâncias, como o ouvinte lhe chama, têm em conta
o público em geral e não os peritos e esclarecidos que dispensam todo e qualquer
comentário, não nos cabendo a nós dar primazia aos novos ou aos antigos ouvintes
mas tão só aos ouvintes, nomeadamente aqueles que cada vez mais nos ouvem não
dispensando as desinteressancias que o ouvinte condena.
AR – A diversidade dos géneros musicais na ANTENA 2 é uma questão recorrente nos
contactos de Ouvintes.
IB – Na sua mensagem um outro Ouvinte identificado, que solicitou reserva de
identidade, diz o seguinte:
AR – “(…) essa selecção [musical] tem (…) andado afastada da vocação "tradicional”
desta estação de rádio; ou seja, com bastante frequência, e em horário nobre, são
escolhidos géneros musicais que nada têm a ver com a chamada música clássica.”
IB – João Almeida esclarece.
RESPOSTA DO DIRECTOR-ADJ. JOÃO ALMEIDA: “– A Antena 2 não serve um só público,
mas sim vários. Não todos, mas vários. Em termos musicais, encontramos sem dúvida
no centro da Antena 2 a chamada música erudita, mas reservamos também uma
pequena parcela, de não mais do que uma hora por dia e nunca nas horas de maior
audiência, para a música étnica e para o jazz. Digamos que a música clássica tem
80% do tempo… o que, a nosso ver, não é nada pouco, se aceitarmos que a rádio não
só deve tolerar como deve mesmo procurar servir públicos diversificados e
marginalizados pelo restante universo radiofónico.
IB – O Ouvinte João Marques, geólogo reformado de Lisboa, propõe sugestões de
programação:
EXCERTO DO CONTACTO DO PROVEDOR COM O OUVINTE JOÃO MARQUES:
“–
Gostava que a Antena 2 transmitisse música ainda mais do meu agrado do que
aquela que habitualmente transmite. E a música do meu agrado não se prende muito
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com músicas do tipo daquelas que passam no novo programa Raízes e no programa
Geografia dos Sons. Eu propus que transferissem esses programas para as 3 da
manhã para dar possibilidade, às pessoas que fazem o programa, [de] continuarem a
poder fazê-lo, e às pessoas que gostam de os ouvir, se tiverem interesse nisso, sem ter
que o impor àqueles que não estão minimamente interessados, que eu penso que são
a maioria dos ouvintes da Antena 2, que desligam o aparelho quando estão esses
programas a passar, que é o que eu faço. Como frisei no meu email, o que eu
gostaria de ouvir era mais música que já foi aprovada pela história e que, portanto,
tem possibilidades de ter uma audiência mais vasta do que têm esses programas de
música que só alguns especialistas fortemente interessados ouvirão, [o] que não é o
meu caso.
JNM – Também propõe que se altere a publicidade aos Programas.
JM – Há alguma publicidade que eu não entendo, certamente por deficiência minha,
mas… Havia determinados autores de programas que eram sistematicamente
anunciados, enfim, sem eu ver motivo para isso. E outro tipo de publicidade, talvez
com palavras interessantes para algumas pessoas, mas que para mim não são –
embora o meu espírito liberal e vanguardista aceite a inovação, não estou contra a
inovação, antes pelo contrário. Bom, mas quando eu não entendo, ou me incomoda
ou me maça, prefiro aquilo que já está comprovado do que estar a ouvir coisas novas
que eu não atinjo. E pedia que fosse prestado mais atenção a isso, e que modifiquem
eventualmente essa postura. Ou não, que eu também aceito que seja eu não tenha
razão… Também não gosto com muita conversa. Esse programa, por exemplo, em
que há vários jornalistas que se pronunciam sobre episódios da actualidade, acho
que muitas vezes são opiniões muito superficiais e, para mim, são muito
desinteressantes. Muito obrigado.
RESPOSTA DO DIRECTOR-ADJ. JOÃO ALMEIDA: “– A Antena 2 é, por definição legal,
uma rádio de música e cultura. Cultura significa cultura não musical. Essa parcela de
serviço público tem que ser, inevitavelmente construída com palavra: entrevistas,
reflexão, e tempo de antena para outras artes: teatro, literatura, etc… Quanto á
música, a grande fatia daquilo que a Antena 2 passa é justamente Bach, Mozart,
Beethoven e por aí fora. Não creio que o ouvinte se possa queixar de que esses
compositores não passam na Antena 2.
Quanto à publicidade, admito que a promoção de programas e de eventos nem sempre
resulte, nomeadamente pelo recurso a excesso de adjectivação. Nesse sentido restanos tomar nota da crítica e tentar melhorar.
Quanto ao programa de música étnica Raízes, ele tem suscitado o interesse de muito
público, sobretudo mais jovem, que não encontra este tipo de música noutras rádios,
satisfeito nomeadamente por poder desfrutar do programa durante o dia. Por outro
lado, os estudos de audiência de que dispomos demonstram que o programa acumula
ouvintes no horário em que é emitido, ou seja, aumenta de audiência desde que
começa até que acaba.
IB – Resposta do Director Adjunto da ANTENA 2.
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AR – Ouvintes menos adaptados à utilidade da oferta proporcionada pela Rádio Pública
através da Net, contestam frequentemente a conformidade dos Programas e dos seus
conteúdos, com os horários em que são transmitidos na ANTENA 2.
IB – Diz, por exemplo, um Ouvinte do Porto, economista de 54 anos, com identificação
reservada:
AR – “(…) e agora até em horário nobre passam "música étnica", (…) "jazz" (…) e
também recentemente e cada vez mais "música experimental”(…)
IB – Ao que comenta João Almeida:
RESPOSTA DO DIRECTOR-ADJ. JOÃO ALMEIDA: “– No chamado horário nobre, ou seja,
de manhã e ao fim da tarde, a Antena 2 não passa música étnica. O programa Raízes é
emitido das 13 às 14 horas. Para este ouvinte esta música é inaudível, mas para
muitos outros, ela é bem interessante, nomeadamente pelo facto de lhes permitir
entender, por vezes, como a música tradicional tem a ver, por um lado, com o nosso
tempo e o nosso mundo, e por outro com a própria cultura erudita, porque, como
sabemos, a música de raiz tradicional influenciou e influencia cada vez mais inúmeros
autores clássicos. Enfim, friso apenas que a Antena 2 tem recebido muitas mensagens
de satisfação pela emissão de música étnica, e lembro que o programa corresponde a
uma tendência nítida praticamente comum a todas as rádios públicas de música
clássica da Europa. A música experimental e contemporânea, por outro lado, passa à
entrada da madrugada, e correspondendo à música do nosso tempo, escrita por
compositores de hoje, é sem dúvida um dos nossos deveres de serviço público.
AR – O nível de exigência e a capacidade de reflexão dos Ouvintes da ANTENA 2 é bem
patente em muitas Mensagens que o Provedor recebe.
IB – Neste caso, referindo-se ainda à programação de Música contemporânea, escreve o
senhor Alberto Lobo, consultor, no Porto:
AR – “A arte é um mal cujo remédio é o acaso. A arte tem apenas uma forma, o acaso
muitas. O acaso liberta a arte, mas quem nos libertará do acaso?” escreve Marcel
Bénabou. E Ramos Rosa pergunta: "Terá a palavra o poder de abolir e abolindo,
inaugurar?". Vem isto a propósito do abuso do programador com a insuportável
hora (em duração e no horário) do programa Música Contemporânea. Quantos
ouvintes se libertam do "acaso", desligando o rádio? (…)
Afinal, o nosso gosto é bem igual ao dos ouvintes da Radio France, segundo o
anúncio que fizeram das suas votações.”
IB – O Director executivo da ANTENA 2 reconhece e esclarece:
RESPOSTA DO DIRECTOR-ADJ. JOÃO ALMEIDA: “– Temos a noção de que há ouvintes
avessos à música contemporânea. Mas esta é uma rádio pública, e a meu ver não seria
compreensível que uma rádio pública com o perfil da Antena 2 ignorasse a música que
se faz no nosso tempo, independentemente dela não colher o gosto da maioria. Neste
caso, a música contemporânea mais “difícil”, digamos assim, está programada para o
horário entre a meia-noite e a uma. Parece-nos um compromisso correcto, ao
garantirmos uma presença em antena desse género musical sem o querer impor a uma
maioria de ouvintes que escuta a rádio durante o horário nobre. Já agora, as votações
que anunciámos são da Rádio Classique francesa que, justamente, não é uma rádio
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pública, mas sim privada. A Rádio France, do estado, como se sabe, passa música
contemporânea cumprindo, como nós, o seu desígnio de serviço público.
IB – O Provedor tem também recebido algumas Mensagens que exprimem discordância
,acerca da emissão de programas com conteúdos de natureza experimental na ANTENA
2. E, a título de exemplo, remeteu uma delas à consideração do Jornalista João
Almeida.
RESPOSTA DO DIRECTOR-ADJ. JOÃO ALMEIDA: “– O programa em causa é o “Som de
Escape”, tem cerca de 4 minutos, e consiste numa amostra de som captada no terreno,
digamos assim, e exibida como uma pequena ilustração do quotidiano algures na
cidade. Faz parte dum conceito existente em muitas outras rádios europeias: o
conceito de arte acústica, em que os sons, por vezes ruído extraído da realidade, são
encarados como segmentos acústicos com carácter e sentido, mesmo que o não pareça
perante um ouvinte desprevenido. E aqui chegamos ao cerne: enfim, quanto ao
contexto em que a rubrica é emitida, admito que o ideal seria apresentá-la sempre com
o devido enquadramento, e é isso que sucede de facto quando é emitida aos Domingos
à tarde, durante o programa Descobertas. Na repetição, à meia-noite, porém, não tem
tido o enquadramento que, porventura, devia. Em consequência, compete-nos tentar
colmatar, o mais brevemente possível, essa insuficiência.
JNM – As respostas e os comentários do Director-adjunto da ANTENA 2, João Almeida –
passados alguns meses sobre o primeiro impacto das críticas manifestadas pelos
Ouvintes, são agora de natureza e com um registo completamente diferentes das
inopinadas reacções iniciais, de que anteriormente aqui dei conta.
E ainda bem. Congratulo-me com isso.
Como é natural, João Almeida ainda justifica e defende convictamente algumas das
suas opções mais contestadas. Nisso revela firmeza e coerência.
Mas a sua nova atitude, mais serena e também mais receptiva, perante a insistente
invectiva de Ouvintes, pode significar que, neste novo ciclo de vida que agora se inicia
na Empresa, afinal sempre haja razões para acreditarmos que os comentários dos
Ouvintes e do Provedor venham a obter eco nas sedes de decisão.
Pelo menos, quanto às questões cruciais; aquelas que, pelo seu impacto objectivo, mais
sofrem contEstação: equilíbrios de Programação; opções de conteúdos; formatos de
Realização.
Como veremos nos próximos dois Programas, não se esbateram nem a intensidade das
objecções, nem a massa crítica do auditório da ANTENA 2.
Mas parece-me gratificante reconhecer um novo sentido, mais cordato e complacente,
nas respostas e nas justificações trazidas pelo Director da Estação à generalidade das
questões apresentadas (nalguns casos, com dureza de linguagem) pelos Ouvintes da
ANTENA 2.
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# 60 - 11. 01.2008
ANTENA 2
(II / III)
O DIRECTOR-ADJUNTO JOÃO ALMEIDA RESPONDE A OUVINTES:
ELOGIOS E ACUSAÇÃO DE HOMOFOBIA SOBRE QUESTÕES DE MORAL
USOS DA LÍNGUA PORTUGUESA
E DESERTO INFORMÁTICO NAS EMISSÕES DAS MADRUGADAS.
FLUTUAÇÃO DOS HORÁRIOS DE PROGRAMAS.
REFLEXÕES DO PROVEDOR DO OUVINTE.
Voz de Alberto Ramos – Prosseguimos hoje o ciclo de três Programas dedicados a temas
relacionados com o serviço prestado pela ANTENA 2, contando com as respostas e
comentários do Senhor Director-adjunto da Estação a Mensagens enviadas por
Ouvintes ao Provedor.
Voz de Isabel Bernardo – Joel Costa mantém há cerca de 13 anos uma colaboração
regular com a RDP e presentemente realiza “QUESTÕES DE MORAL”, que a ANTENA 2
transmite às 2ªs feiras, com estreia às 23h e repetição ao meio-dia da 2ª feira seguinte.
AR – “QUESTÕES DE MORAL” concita a atenção de um número significativo de Ouvintes
que se dirigem ao Provedor.
IB – Como é o caso de um engenheiro químico do Porto, que pediu reserva de
identidade. E que, além de se referir ao Programa de Joel Costa, também compara
genericamente as Programações da ANTENA 2 e da Estação Clássica da Rádio
Nacional de España.
DEPOIMENTO DE OUVINTE COM IDENTIDADE RESERVADA, do Porto: “– Ouço muitas
vezes a Rádio Nacional de Espanha, com a Rádio Clássica, [e] gosto muito do
formato de programação por causa de terem períodos longos em que apresentam
peças completas, muitas vezes associadas a alguns comentários, mas não muitos:
com uma pequena introdução à peça e depois, realmente, a peça em si, a peça
integral, sem estar a saltar de excerto em excerto, digamos assim. Relativamente à
parte de intervenção oral, eu penso que há demasiada promoção individual de
artistas que, sendo necessária, julgo que ultrapassa aquilo que seria o razoável para
uma Rádio deste tipo.
Há um programa fabuloso que a Antena 2 transmite, do dr. Joel Costa, que faz o
programa “QUESTÕES DE MORAL”, que é transmitido às 11 da noite das 2ªs feiras.
Quer dizer: às 11 da noite de 2ªas feiras, a pessoa tem que se lembrar mesmo que
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tem de ligar o rádio às 11 da noite de 2ª feira. Mas o programa é fabuloso, e traz a
lume questões fantásticas. Eu às vezes ouço, mas tenho de me lembrar mesmo, para
ouvir…
IB – O comentário do Director-adjunto da ANTENA 2 é realista.
RESPOSTA DO DIRECTOR-ADJ. JOÃO ALMEIDA: “– Registamos a opinião do ouvinte…
mas o contrato de serviço público obriga-nos a guardar uma parte da emissão à
cultura que não a música. Nesse sentido, não podemos pôr a música a rodar sem mais.
Temos que a apresentar e temos que abordar outras matérias não musicais, mesmo
que isso não seja do agrado de quem quer apenas e absolutamente só música.
AR – São frequentemente positivas as mensagens que se referem ao Programa de Joel
Costa.
IB – Algumas revelam adesão de modo entusiástico, as ideias e à forma do Programa.
Ouça este depoimento.
DEPOIMENTO DA OUVINTE MARIA JOSÉ GONÇALVES : “– O meu nome é Maria José
Gonçalves, ouço normalmente os programas “Questões de Moral” do Joel Costa, e
gostaria que alguém – desde a Antena 2 ao Ministério da Cultura, fosse quem fosse,
não é? – mandasse pôr em CD todos os programas “QUESTÕES DE MORAL”, do Joel
Costa, que eu acho fabulosos em termos de cultura, em termos de informação, em
termos musicais… Eu acho fabulosos. Normalmente, ele, além das coisas que diz,
faz acompanhar as coisas que diz por músicas muito bonitas, adequadas, músicas
clássicas que eu adoro – às vezes não são clássicas, mas de qualquer maneira são
sempre músicas muito bem escolhidas para os temas de que ele fala, não é? Eu até
já mandei um mail ao sr. Joel Costa dizendo: se me saísse o Euromilhões eu
financiava já a edição de todos os seus “QUESTÕES DE MORAL”. Pronto, é tudo o que
eu tenho a dizer. Só que não me saiu o Euromilhões e eu não posso fazer isso…
RESPOSTA DO DIRECTOR-ADJ. JOÃO ALMEIDA: “– A pequena verba de que a Antena 2
dispõe para edição discográfica destina-se a obras musicais raras interpretadas em
concertos. Os programas de autor como é o caso do “Questões de Moral” estão
disponíveis em podcast, o que significa que qualquer pessoa pode descarregá-los na net
e transferi-los para um CD.
IB – João Almeida, Director-adjunto da ANTENA 2.
AR – O microfone da Rádio amplifica a ideia do Comunicador, transformando-a num
modelo passível de mil interpretações.
JNM – Num prodigioso salto, em dimensão e intensidade, a expressão do Realizador de
Rádio deixa o plano estritamente íntimo de pequeno átomo num microcosmos
reservado, para se transfigurar num complexo organismo vivo, posto à disposição de
todas as leituras e de todas as sensibilidades, sejam elas alinhadas, neutras ou
contrárias, de quem a apanha “no ar”.
AR – Daí que a simples expressão de uma ideia constitua matéria tão sensível, no contexto
de uma emissão de Rádio.
IB – Ouça esta Mensagem de um Ouvinte identificado:
AR – “A homofobia é uma doença ainda endémica em Portugal. E, a meu ver, deve ser
desafiada quando mostra a sua face de ódio e preconceito. Considero ser degradante
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para a Antena 2 que um dos vossos autores de programas use a palavra
"efeminado" como forma de tentar denegrir o talento de novos cantores de ópera.
Tal aconteceu no Programa "QUESTÕES DE MORAL – Os olhos e os ouvidos do
nosso passado" (…), [transmitido em] 24 de Setembro pelas 12 e 30. A palavra
efeminado em nada caracteriza um cantor. Nada diz do seu timbre, da sua técnica.
Nada sobre nada. É uma tentativa de insulto gratuita. (…)”
IB – O Director tomou nota da Mensagem do Ouvinte:
RESPOSTA DO DIRECTOR-ADJ. JOÃO ALMEIDA: “– Registamos a opinião do ouvinte, e
faremos chegar a sua opinião ao autor do programa.
IB – Questões referentes ao uso da Língua Portuguesa ressaltam como cruciais nos
contactos de Ouvintes.
AR – E em particular dos Ouvintes da ANTENA 2. Seja nos planos da Sintaxe ou da
Fonética, como no domínio vocabular.
IB – O Ouvinte Paulo Melo, por exemplo, refere um caso curioso.
AR – “A Antena 2 tem emitido um programa de origem brasileira (…) de nome A ARTE
DO VIOLÃO. Eu não critico o programa. Apenas tenho pena de que não tenha sido
criado em Portugal, mantendo o nome de Guitarra em vez de Violão. (…) Em
Portugal e na Europa, Guitarra Clássica ou Guitarra Hispânica é o termo correcto,
embora o povo chame às vezes de viola. (…)”
IB – João Almeida esclarece.
RESPOSTA DO DIRECTOR-ADJ. JOÃO ALMEIDA: “– O termo correcto e erudito para
designar em português a chamada guitarra, na verdade, e confiando no saber de
alguns dos mais credenciados músicos portugueses, como é o caso do professor
Manuel Morais, o termo correcto é viola. Claro que não é este o motivo para o
programa se intitular A ARTE DO VIOLÃO. A razão verdadeira é a de que o seu autor,
Fábio Zanon, é reconhecidamente um dos melhores guitarristas do mundo, é ao
mesmo tempo um grande comunicador, e é brasileiro, e por termos a noção que os
brasileiros falam português sem ser necessário tradução, julgámos que não fazia
sentido mudar o título do programa, mesmo reconhecendo que a maioria dos ouvintes
está mais habituada ao termo “guitarra”.
JNM – Já a matéria pertinentemente proposta á reflexão dos Profissionais pelo Ouvinte
Fernando Torrado dos Reis, que escreveu de Miraflores, tem outra densidade. E
prende-se com usos incorrectos que, segundo o nosso correspondente, parecem estar a
generalizar-se a pouco e pouco, mesmo na ANTENA 2.
Embora na sua Mensagem o Ouvinte se lamente também do “deserto informático” que
constituem as emissões da madrugada da Rádio culta…
O Jornalista João Almeida refere-se a ambos os temas.
DEPOIMENTO DO OUVINTE FERNANDO TORRADO DOS REIS : “– Amanhã a ópera
estreia”, “o programa da noite inicia”, e coisas deste género, em vez de “inicia-se
com” e “a ópera estreia-se em tal sítio”. Este é um mau emprego do verbo reflexivo.
Eu penso também que isto é influência brasileira, e preguicite, é pura preguicite.
Aliás, vem dos trópicos, não é?, eles são preguiçosos… Mas isto contraria-se, porque
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nós também somos preguiçosos, ou temos tendência a sê-lo. Se não sabemos lutar, se
não lutamos contra essa preguicite que é um mal que nos corrompe… Costumo
também dizer, é como a educação. A educação é um acto quotidiano. Todos os dias
vejo maus exemplos, mesmo em programas eruditos da Antena 2, como aquele
programa da sexta-feira às 16 horas em que intervêm várias pessoas eruditas, cultas,
mas que empregam mal também o verbo reflexo.
As sinfonias “a metro” – ou “a quilo”, eu prefiro dizer “a quilo”, creio que no email
me referia a sinfonias “a quilo”, que se ia à mercearia e compravam-se – eu
reconheci as sinfonias, conheço-as, mas fiquei com pena de não saber quem eram os
intérpretes, os maestros e quais eram as orquestras, fiquei com pena. Não gostei da
maneira como isto é apresentado. Penso que ou se apresenta como deve ser, ou não
se apresenta, pura e simplesmente.
RESPOSTA DO DIRECTOR-ADJ. JOÃO ALMEIDA: “– Tem razão o ouvinte: o termo
correcto é “inicia-se”, e tentaremos evitar tais erros no futuro. Quanto às duas
sinfonias de Schumann, as madrugadas são pré-gravadas num sistema informático que
implica a passagem de discos na íntegra, sem interrupção. Dito de outro modo, não é
possível colocar locução a meio dum disco, pelo que, o disco tem de ser anunciado
logo de início na íntegra, havendo lugar a uma nova locução apenas no final do disco.
Sempre que o CD incluir mais do que uma obra, por exemplo, duas sinfonias, a
apresentação identifica de uma só vez essas obras. O problema desaparecerá se um
dia dispusermos de outro sistema informático ou se dispusermos de meios para
contratar locutores que apresentem as madrugadas ao vivo e em directo, não nos
obrigando a emitir discos inteiros de seguida.
IB – João Almeida, Director executivo da ANTENA 2.
AR – Para Ouvintes é por vezes difícil aceitar a flutuação dos horários do início de
Programas.
IB – É, por exemplo, o caso de um Ouvinte de Braga que solicita reserva de identidade.
AR – “Mais uma vez venho protestar pelo incumprimento dos horários, nomeadamente
depois das 24 horas. O programa anunciado para a 01:00 chega a começar 15 a 20
minutos depois. (…)”
IB – O Director-adjunto da ANTENA 2 apresenta a sua explicação para o caso.
RESPOSTA DO DIRECTOR-ADJ. JOÃO ALMEIDA: “– Há que admitir: alguns programas
da Antena 2 têm um ou dois minutos a mais do que deviam. Se forem casos isolados,
há sempre forma de compensar esse minuto a mais com um minuto a menos no
programa a seguir. Se se tratarem de muitos programas com esse desacerto, o efeito é
o de uma bola de neve. Ou seja, compete-nos, em suma, tomar nota do reparo do
ouvinte e providenciar um controle rigoroso das durações dos programas afim de
evitar atrasos na emissão. Há apenas uma excepção: por vezes, o atraso deve-se não a
um descuido dos autores de programas, mas a uma transmissão, por exemplo, dum
concerto em directo, frequentemente oriunda de outro país, e sujeita a atrasos
impossíveis de prever. Nesse caso, a Antena 2 não tem como prevenir o atraso, e o
mais que podemos fazer é explicar a que é que se deve esse atraso.
JNM – Não haja dúvida de que esta é uma questão sensível. Eu próprio, confesso que não
tenho conseguido evitar a oscilação nas durações dos Programas: trabalhando apenas
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com as ideias e com a palavra, não é fácil, produzir modelos metronimicamente puros,
com tempos absolutamente rigorosos e estanques, de Programa para Programa.
Como reconhecia João Almeida, a continuada acumulação de durações excedidas em
Programas consecutivos, pode causar, naturalmente, a desagradável flutuação nos
horários de início de Programas mais tardios, a que se refere, por exemplo, o Ouvinte
de Braga.
Parece-me, no entanto, que a solução para tornear esta inevitabilidade –
designadamente numa Estação cuja matéria essencial é constituída por obras musicais
de natureza, forma e extensão sempre variáveis - não será, apenas, a de tomar boa nota
e insistir com os Realizadores no sentido da contenção formal.
É importante considerar – de tempos a tempos – na Programação vertical diária, a
existência de segmentos de ajustamento, que, pela natureza transitória e menos
profunda dos seus conteúdos, têm a função de almofadar a flexibilidade dos restantes
espaços, como um harmónio que se dilata ou se contrai. E com tais movimentos
devidamente aplicados, pode efectivamente evitar-se a menos aceitável variação na
hora de início das emissões nobres.
De resto, esta é, também por exemplo, uma das utilidades das componentes
promocionais que ouvimos com alguma frequência na ANTENA 2. O primeiro Ouvinte
que hoje se pronunciou e um outro, na semana passada, abordaram este assunto e
puderam colher breves comentários de João Almeida.
O tempo é, portanto, uma componente primordial da Programação de uma Estação de
Rádio.
Nos segredos do tempo tudo se define.
O ritmo, a intensidade e a frequência elementar no interior dos Programas, têm a ver
com o tempo inexorável.
O equilíbrio e a tensão dos modelos, a medida e a referência das horas e dos minutos, e
os próprios horários a que os Programas se iniciam e terminam, tudo é condicionado
pelo tempo que, como gosto de dizer, além de Rei do Mundo, é – sem dúvida – e será
sempre, o verdadeiro Rei da Rádio…
As respostas do Director-adjunto reflectem que este tema – como os restantes que hoje
foram abordados - constituem, naturalmente, matéria de análise e preocupação, ainda
que, neste caso, a sua resolução por enquanto, não seja sistemática.
IB – No 2º de um ciclo de três Programas consagrados pelo Provedor do Ouvinte foram
hoje tratados temas relacionados com a ANTENA 2.
AR – Na próxima semana o Director-adjunto João Almeida continua a dar respostas às
Mensagens de Ouvintes.
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# 61 - 18.01.2008
ANTENA 2
(III / III)
O DIRECTOR-ADJUNTO JOÃO ALMEIDA RESPONDE A OUVINTES:
SINAIS HORÁRIOS FAZEM FALTA.
AINDA O EXCESSO DE LOQUACIDADE E O ELITISMO
DE CERTAS EMISSÕES.
SAUDADES DE JORGE RODRIGUES EM RITORNELLO.
ESTILOS DE PROGRAMAÇÃO.
ELOGIO A MÚSICA EATERNA.
O PROVEDOR CONTA POR QUE AINDA NÃO SE FEZ UM ESTUDO
SOBRE OS CONTEÚDOS EMITIDOS DAS ESTAÇÕES
E REFLECTE SOBRE OUTROS TEMAS.

Voz de Isabel Bernardo – Hoje encerra-se o presente ciclo de três Programas dedicados à
análise de Mensagens de Ouvintes sobre o serviço prestado pela ANTENA 2, com
respostas e comentários do Senhor João Almeida, Director-adjunto da Estação.
Voz de Alberto Ramos – Terminámos o Programa anterior com uma reflexão acerca das
incidências do tempo nos Programas e nas Programações de Rádio e iniciamos o de
hoje referindo outra das valências que o tempo assume na Rádio.
IB – O mote é dado pela Mensagem do Senhor Fernando Sales de Noronha.
DEPOIMENTO DO OUVINTE FERNANDO SALES DE NORONHA: “– Ouvia sempre, às 7, ou
às 8, o sinal horário das 8 horas, ou das 7 horas. Simplesmente, a certa altura, o
sinal desapareceu. É claro que eu tenho outras maneiras de acertar o relógio. Mas
ali acertava-se ao segundo, e julgo que o sinal da RDP 2 estava sincronizado com os
relógios atómicos. Agora dizem que, bem, “estão a ser 8 horas”. E não são ainda, ou
já foram, e acontece que… é um tristeza, eu digo mesmo, é uma tristeza isto
acontecer assim. Não estou a encontrar razão. Pode ser que a haja, mas… Poderão
dizer assim: interrompe a música que está a ser emitida. Não é verdade. Num décimo
de situações interrompe, de facto, mas na generalidade não interrompe. Eu achava
que era extremamente interessante, não sei se outras pessoas terão a mesma ideia
que eu, mas é assim, estava habituado.
IB – O Director-adjunto da ANTENA 2 pronuncia-se sobre este assunto.
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RESPOSTA DO DIRECTOR-ADJ. JOÃO ALMEIDA: “– O sinal das oito da manhã acabou
porque a emissão não é feita com base num computador que, nas outras rádios,
escolhe a música de modo a terminar sempre à hora certa. Aliás, noutras rádios podese em todo o caso cortar uma música para dar lugar ao sinal horário, sem qualquer
problema. Na Antena 2 é mais difícil amputar uma peça ou escolher em cima da hora
uma obra que dure exactamente até ao sinal horário. Não é que antes não se fizesse
essa escolha, mas pisava-se muitas vezes o sinal horário, o que nos levou a decidir
pela primazia da música em detrimento da precisão do sinal horário: a nosso ver uma
solução menos stressante e mais adequada para uma rádio como a Antena 2 e com os
recursos da Antena 2.
JNM – Para mim, a explicação não é convincente. Sob o ponto de vista da coerência do
projecto, esta decisão (e sobretudo esta justificação…) não são as mais adequadas.
Por um lado, foi por escolha destes mesmos decisores que se implantou um género de
emissão matinal na ANTENA 2, que eufemisticamente, podemos considerar mais
animado, mais atento aos aspectos da vida, mas também, bem mais stressante do que
antes, quando os Ouvintes da ANTENA 2 ainda tinham direito a sinais horários…
Por outro lado, naturalmente que, não sendo ainda os mais actualizados e fiáveis, os
“recursos” da ANTENA 2 são hoje bem mais alargados do que eram dantes.
O que me parece é que… esta solução de acabar com os traços horários, será menos
stressante, mas, só se for para os Profissionais, que de outra forma sempre tinham de
fazer mais umas contas…
Para os Ouvintes, pelo contrário, caso tenham hoje a volição básica (e plausível) de
acertar o relógio, ou de acordar com o despertador do Rádio, têm que se stressar
ligando para outra Estação…
Ora, numa época de tanta necessidade de cativar audiências em vez de as desprezar, no
Serviço Público fará sentido prescindir de prestar serviços aos Públicos, por mais
simples e úteis que tais prestações sejam, afinal?...
Eu recomendaria que, simbolicamente pelo menos, a ANTENA 2 pudesse mas era,
voltar ás horas certas de relógio, nas suas manhãs, já de si, tão stressantes para
Ouvintes.
E já agora, que se aproveitasse também para minorar as verdadeiras causas do stress,
que tanto está a apoquentar esses Ouvintes…
AR – No conjunto das Mensagens dedicadas à ANTENA 2, muitas se referem a um alegado
excesso de palavra, numa Estação que Ouvintes consideram dever propor mais Música,
do que actualmente apresenta.
IB – Um Ouvinte, Investigador da Universidade Nova de Lisboa com identidade
reservada, por exemplo, chega a falar de um “excesso de loquacidade” que, nas
emissões da ANTENA 2, afectará a identidade muiscal da Estação.
AR – O que provavelmente acontece, é que o Ouvinte desconhecerá aquilo que
contratualmente está determinado à Rádio cultural do Serviço Público, como arco de
oferta obrigatória. Mas ouçamos o que o Ouvinte disse, num telefonema com o
Provedor.
DEPOIMENTO DE OUVINTE COM IDENTIDADE RESERVADA, de Lisboa: “– (…) Então, eu
gostaria de que a Antena 2 me informasse – com os meios de que dispõe, eu não
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disponho de nenhuns – se… a minha impressão é que há um excesso de loquacidade
na Antena 2. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que [a percentagem d]os
programas onde há comentários, conversas, entrevistas, pessoas que são chamadas
por várias razões, etc., é muito grande em relação ao tempo de música. Que é sinal…
Não pode ser só o que a Antena 2 dá, mas é o que nós procuramos principalmente.
Então, esse meu pedido é para, preliminarmente, antes de eu afirmar seja o que for,
me dizerem se – e se possível comparando com outras, com a BBC, ou com a
equivalente francesa, ou coisa assim – se há tanto tempo de conversa, desculpe o
termo mais popular, como aqui. Que me parece excessivo, e parece a muita gente. É
minha opinião que há excesso de – para além das coisas necessárias, noticiários e
comentários de música, etc. – de palavra falada na Antena 2, em comparação com a
música. Mas fica então apenas o meu apelo para que (admitindo que há um grande
número de ouvintes que estão sobretudo interessados em ouvir boa música, o que
não têm em nenhuma outra emissora no país) que haja uma tentativa para reduzir
as entrevistas a pessoas, conhecidas ou não, os comentários muito longos, as
conversas com amadores… A quantidade de amadores, pessoas que vão lá, e
chamadas, etc., realmente enche um pouco de ruído, no sentido… em sentidos
vários, que eu deixo aqui o meu apelo para que seja, se possível, reduzido. Se esses
compromissos impedirem, paciência. Por um bocadinho mais de música [e] um
bocadinho menos de, sobretudo, entrevistas com amadores, como eu.
IB – Ouçamos agora o comentário de João Almeida, Director-adjunto da ANTENA 2.
RESPOSTA DO DIRECTOR-ADJ. JOÃO ALMEIDA: “– O provedor do ouvinte fez e divulgou
o cálculo da proporção música/palavra no que respeita ao programa da manhã. Se
considerarmos o dia todo, não creio que se possa dizer que passa pouca música na
Antena 2, sobretudo tendo em conta que muitos dos conteúdos são para nós
obrigatórios, no sentido de que fazem parte da missão de serviço público,
nomeadamente aqueles que se referem à cultura fora do universo musical: literatura,
teatro, debate, etc…
JNM – Gostava de reflectir um pouco sobre as questões levantadas por este Ouvinte.
De facto, há tempos eu próprio procedi a um levantamento exaustivo sobre a relação
Música-Palavra que se verificava num pequeno período de emissão da ANTENA 2. Filo com base em escassos 3 dias de observação do Programa Império dos Sentidos. Mas
o estudo que fiz incidiu apenas sobre esse horário, cujo formato é radicalmente
diferente da restante Programação da Estação. Felizmente, diria eu…
Ora, da declaração de João Almeida, infere-se que a ANTENA 2 e, talvez, as outras
Estações do Serviço Público, não dispõem do levantamento regular e sistemático,
acerca das matérias e das formulações de conteúdos emitidos.
Ou seja, que não estejam a ser monitorizados os equilíbrios verificados entre a Música
e a Palavra. Que não se saiba exactamente quais são as percentagens efectivamente
transmitidas de Texto e de Improviso.
Que se desconheçam os valores relativos entre Notícia e Comentário; ou entre
Reportagem e Estúdio.
Entre Futebol e outros Desportos. Entre Relatos e Debates; Promoções de Programas e
promoções de Eventos.
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Que não se conheçam as proporções transmitidas de matérias formativas e de temas
lúdicos; de assuntos sociais, de motivações artísticas ou de causas científicas; etc, etc.
A realidade demonstra que uma coisa são as grelhas e os planos prévios de
Programação, e que outra são as incidências da própria emissão radiofónica. As
naturezas e as formas da emissão podem não corresponder aos alinhamentos
antecipadamente estudados.
E se é no ar que tudo se joga, não será da observação semiótica do discurso
radiofónico, em leitura cruzada com os estudos de audiência, que se podem extrair
conclusões mais aperfeiçoadas ?
Creio que a análise pormenorizada das prestações em antena, pode, portanto, constituir
um intrumento essencial para programar melhor e para concluir com maior eficácia,
acerca do que se oferece aos Públicos e sobre os modos como a oferta é absorvida
pelos cidadãos que ouvem o Serviço Público.
Contudo, como é natural, o vórtice do dia-a-dia e os constangimentos estruturais
impedem que esse difícil levantamento seja feito aqui dentro. Tanto mais que o próprio
sistema informático de produção de emissão usado na RTP não o permite realizar em
todas as dimensões necessárias.
A este respeito, vale dizer que, em Março de 2007, obtive a aquiescência do
Departamento de Ciências da Comunicação da Faculdade de Ciências Humanas
da Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, e em particular a reafirmada
disponibilidade do Prof. Doutor Rogério Santos, Coordenador da sua Área Centífica,
para o projecto de desenvolvimento de um estudo consistente, sobre aquelas matérias,
abrangendo as Programações das emissoras do Grupo RTP e também as do Grupo
Rádio Renascença.
Ora, apesar da cativante anuência daquele conceituado Centro de Investigação e do seu
Coordenador, o Provedor do Ouvinte viu frustrada a sua iniciativa.
Passado quase um ano, ainda hoje estou á espera que a Direcção Técnica e acima dela,
a anterior Administração da RTP, me forneçam as gravações que formal e
reiteradamente solicitei.
Por isso o estudo não se realizou.
No entanto, e para voltar às observações deste último Ouvinte, quero dizer que João
Almeida tem, evidentemente, razão, quando refere os imperativos legais que incidem
sobre os conteúdos da ANTENA 2.
A ANTENA 2 não pode ser apenas uma Estação que transmite Música. Em todo o caso,
o que poderá ser, em certos horários, é bem menos loquaz…
IB – Um médico de Setúbal, com identidade reservada escreveu:
AR – “(…) A Antena 2 cumprirá a sua função se abandonar o tom demasiado elitista de
algumas das suas intervenções.
Musicalmente e noutros campos, não somos a Áustria! Mais música e menos textos
marcados por um pretensioso didactismo. (…)”
IB – Ouça a reação de João Almeida:
RESPOSTA DO DIRECTOR-ADJ. JOÃO ALMEIDA: “– Há que admitir: algumas das
emissões da Antena 2, e aqui não estou a contar com os programas de autor, algumas
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emissões têm o tal tom académico ou até elitista de que o ouvinte se queixa. Numa
certa proporção, comedidamente, esse tom até poderá ser aceitável ou mesmo
recomendável. Mas às vezes vamos para além dessa dose, o que significa que há
trabalho a fazer, ou seja, necessitamos de mais cuidado na procura do tom certo,
mesmo sem descurar uma faceta didáctica que esta rádio certamente comporta, desde
que não seja em demasia.
AR – O Ouvinte Justino Oliveira Marques, 59 anos, professor de economia no Porto é
particularmente cáustico, quanto à ANTENA 2, que – apesar das excepções de alguns
Programas – considera jamais virá a ser uma das referências das estações culturais
da Europa e do Mundo. (…)
JNM - … E referia-se então, causticamente, ao “caso RITORNELLO” que não está nem
poderá ser esquecido.
DEPOIMENTO DO OUVINTE JUSTINO OLIVEIRA MARQUES, do Porto: “– Não, porque o
Jorge Rodrigues é uma pessoa de qualidade. Eu não sei quais foram as razões que
estão por trás, nem quero saber se há razões de natureza laboral, se há outras
razões, sou insensível a esses aspectos. Porque há um que sobressai, que é o aspecto
da qualidade do trabalho dele. Para mim é um caso paradigmático.
Porque, se não reconhecesse qualidade nele, se não reconhecesse nele uma
capacidade cultural muito grande e uma capacidade de comunicação também
grande, que pode constituir uma mais valia para uma estação como a Antena 2…
A saída dele foi uma perda. Independentemente das razões que possam estar por
trás, a saída dele foi uma perda. E eu lamento imenso isso. Saiu daí, dessa estação,
uma cavalheiro com capacidade cultural, com conhecimentos, e com capacidade
comunicacional que… foi perdido. Foi perdido.
IB – O Director tomou nota dos dois temas da Mensagem do Ouvinte e esclarece.
RESPOSTA DO DIRECTOR-ADJ. JOÃO ALMEIDA: “– O programa Ritornello não está no
ar porque o autor não aceitou a renovação do contrato que o ligava à rádio.
Quanto à capacidade da rádio ser referência na Europa e no Mundo, podemos apenas
lembrar que a Antena 2, pela primeira vez na sua história, foi convidada, a partir
deste ano, a integrar o principal núcleo de rádios clássicas europeias, no seio da UER
(União Europeia de Radiodifusão), onde têm lugar rádios como a BBC, ou a France
Musique que conhecem bem a programação da Antena 2 pois contribuíram para a
discussão da actual programação desta rádio.
A BBC, a France Musique e a Antena 2, mais outras seis rádios constituem o grupo de
rádios que define nomeadamente todo o calendário de programação musical das
rádios clássicas à escala europeia, e onde têm assento apenas nove das perto de 40
rádios que integram a UER..
AR – Noutra Mensagem, duríssima, mesmo nos conceitos, outro Ouvinte não poupava as
palavras.
IB – O Provedor quis ouvi-lo ao telefone.
DEPOIMENTO DE OUVINTE COM IDENTIDADE RESERVADA, de Lisboa: “– Sendo ouvinte
há muitos anos, há décadas, da Antena 2, não me choca ouvir uma coisa diferente.
Relatório Final de Actividade

468

Mas o que é facto é que, de há uns dois anos para cá, o que acontece é que mais de
metade das vezes que eu ligo a Antena 2 é para desligar logo a seguir.
Porque não é aquilo que eu espero que está a dar na Antena 2, que a Antena 2 está a
dar naquele momento. Enfim… Desde, à noite, ao deitar, desde quando estou a
trabalhar, desde quando estou a jantar – porque eu não janto com a televisão, não
é? Enfim, eu posso ouvir um bocadinho de jazz, mas todos os dias às 8 horas, à hora
de jantar, eu tenho jazz.
Ora, para quem não gosta muito de jazz, até, ouço uma vez ou outra, mas enfim…
E, não concordando de forma alguma com as alterações que têm sofrido nos últimos
tempos, eu sugeria que mudassem o nome do programa da manhã de, em vez de ser
“Império dos Sentidos”, para “Império sem sentido”, porque é aquilo que me parece
que é, no fundo, o programa da manhã.
E, com tantas notícias, com tanto noticiário, com o recorrer sistematicamente a
informações, eu propunha que se mudasse o nome da Antena 2 para TSF2.
Seria uma forma objectiva de as pessoas saberem, enfim, [para] que estação estavam
a ligar e o que é que iam ouvir. É o que tenho a dizer.
AR – No seu e-mail, o Ouvinte insurgente ia ainda mais longe…
RESPOSTA DO DIRECTOR-ADJ. JOÃO ALMEIDA: “– O programa da manhã da Antena 2,
contendo informação, nada tem a ver com o de outras rádios, nomeadamente dada a
predominância da agenda cultural e da música erudita. E não vejo qual o segmento da
antena que, actualmente, encaixe minimamente no conceito de música ou programa
pimba.
JNM – Depois de tanto cepticismo, de tantas invectivas, de tantas queixas e lamentos e
protestos, a última das Mensagens que escolhi, como reflexo da enorme diversidade de
opiniões que vou recebendo acerca da Rádio cultural do Serviço Público, é
propositadamente uma manifEstação de aplauso, em que um Ouvinte também
identificado, mas que me pede reserva de identidade, de modo muito simples e
directo, faz questão de agradecer ao Autor a qualidade de um Programa da ANTENA 2.
DEPOIMENTO DE OUVINTE COM IDENTIDADE RESERVADA, de Lisboa: “– Fiquei muito
contente de ouvir o programa MÚSICA AETERNA, de João Chambers, no dia 22 de
Novembro sobre a música à roda da sagração de Leopoldo I como imperador do
Sacro Império Romano-Germânico. Foi muito bem comentado, musicalmente e
através dos comentários falados. Era sobretudo isto que eu queria dizer, espero que
oiçam, como eu, esse programa, fazem só bem.
RESPOSTA DO DIRECTOR-ADJ. JOÃO ALMEIDA: “– Registamos a opinião do ouvinte, e
faremos chegar a sua opinião ao autor do programa.
JNM – João Almeida, Director-adjunto da ANTENA 2, veio trazer respostas nada
crispadas às observações de Ouvintes. Na maioria dos casos, colocando nos devidos
termos algumas apreciações menos fundamentadas ou excessivas, de Ouvintes sem
razão.
Noutros, contudo, assumindo o mesmo posicionamento de sempre, que reflectirá a
convicção profunda de que todos os Programas estão no horário mais adequado (e
quem sabe se estarão…), ou de que todas as Realizações revestem a formulação mais
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apropriada aos conteúdos e ao auditório da Estação. E a insistência das Mensagens que
recebo, aponta para o contrário.
Seja como for, mesmo que exista, deixou de ser patente o agastamento do executivo
perante as legítimas invectivas de Ouvintes.
E depois do que antes já ouvíramos de João Almeida, repito que este talvez seja um
esperançoso sintoma de mudança de atitude, porventura sinal de um novo tempo que,
oxalá, há-de bafejar e beneficiar também a Rádio Pública.
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# 62 - 25.01.2008
AUDIMETRIAS DAS ESTAÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO:
O PROVEDOR RECEBE
A SUBDIRECTORA DO GABINETE DE MARKETING E AUDIÊNCIAS,
VERA ROQUETTE.

(I / II)

Voz de Isabel Bernardo – Acaba de ser publicado o mais recente estudo da Marktest
sobre as Audiências da Rádio em Portugal.
Voz de Alberto Ramos – Trata-se do Bareme Rádio relativo ao 4º trimestre de 2007 e
que, conjugado com os resultados dos trimestres anteriores, permite ter uma
perspectiva global sobre os índices de audiência das Estações portuguesas de
Radiodifusão durante o ano transacto.
IB – O estudo realiza-se regularmente desde 1994 e obedece a metodologias específicas
que garantem de modo fiável a credibilidade dos resultados.
AR – O Bareme Rádio apresenta um extenso leque de indicadores sobre os hábitos de
audição dos Ouvintes, observados de acordo com as variáveis usuais em
procedimentos desta natureza.
IB – Os resultados agora divulgados revelam uma ligeira quebra de audiência das Rádios
portuguesas, a que as Estações do Serviço Público, naturalmente, não são imunes.
AR – Para nos ajudar a compreender melhor as questões relacionadas com o estudo e a
análise das audiências da Rádio Pública, o Provedor convidou para este programa e o
próximo a Dra. Vera Roquette, especialista em análises audimétricas de Rádio e
Televisão.
IB – Licenciada em Ciências Sociais pela Universidade Autónoma de Lisboa e pósgraduada em Marketing/Research pelo Instituto Superior de Economia e Gestão, Vera
Roquette é subdirectora do Gabinete de Marketing e Audiências da Rádio e
Televisão de Portugal.
1º EXCERTO ENCONTRO DO PROVEDOR COM A SUB-DIRª. VERA ROQUETTE:
“José Nuno Martins - Para que o Público compreenda um pouco do que é que vamos
falar, que tipo de estudo é este, que de três em três meses, se vê lido nos jornais, com
interpretações nem sempre as mais extensas, nem sempre as mais correctas, que tipo de
estudo é este, sobre a audiência das Rádios?
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Vera Roquete – Bom, este é um estudo feito pela Marktest, que tem na sua base uma
recolha telefónica, e tem o seu principal indicador numa coisa chamada audiência
acumulada de véspera, e o que é perguntado aos ouvintes, é se eles ouviram rádio no
dia anterior, e que estação é que ouviram.
JNM – São sempre os mesmos ouvintes consultados?
VR – Não, é um estudo feito de forma aleatória, aquele sistema que se chama “geração
de números”, e portanto, vamos recolhendo, ou vão sendo recolhidos lares que,
teoricamente, não foram recolhidos na vaga anterior. Não é um painel. A diferença
entre um estudo, uma vaga de registo, ou um painel, [é que] um painel tem sempre a
mesma composição, as mesmas pessoas, o mesmo número de pessoas.
JNM – Também se fazem estudos desses para afinar a…
VR – Na televisão funciona-se com um painel, ou seja: em televisão temos mil lares, tem
uma rotação que as normas determinam que seja feita, mas funciona como painel. Ou
seja, são sempre as mesmas casas que estão a debitar os números, para apurar as
rotinas do lar. No caso do Bareme, as dificuldades do Bareme são hoje em dia a
diminuição do telefone fixo. Isso dá-nos problemas, e dá à Marktest vários problemas,
um dos quais é conseguir entrevistas junto do público masculino activo, e junto dos
estudantes, por exemplo. São muito difíceis, porque eles não têm telefones fixos. Eles
não estão fixos num sítio, hoje em dia é uma população muito “nómada”, se quiser…
JNM – E que usa meios nómadas, também…
VR – …e que usa meios nómadas. E ainda não é possível, os operadores ainda não
disponibilizaram dados dos telefones móveis, e portanto [ainda] não é possível
introduzir essa informação no sistema que gere aleatoriamente os números de
telefone, e que são muito difíceis de captar. As maiores dificuldades do estudo estão
neste momento em monitorizar este tipo de população.
JNM – Inclusivamente isto pode por problemas de fiabilidade da amostra ou não?
VR – Levanta problemas de recolha, não de fiabilidade. O que é que acontece? É que há
uma cota que tem de ser ouvida, para se fechar o estudo. E já tivemos problemas: o
estudo demorar mais tempo a fechar a recolha do que era suposto, portanto as vagas
deixaram de ser homólogas, porque se teve exactamente dificuldades junto destes
targets.
JNM – Homólogas em termos de quantidade?
VR – Não, homólogas em termos de tempo de medição, ou seja: imaginem que nós
medimos Janeiro, Fevereiro e Março, não podemos ir até Abril, porque isso deixa de
ser uma vaga não homóloga.
JNM – Mas a propósito da quantidade, quantos ouvintes, quantos telefonemas são feitos?
VR – São 6 mil, ou seja, um total de 24 mil telefonemas/ano, o que é muito.
JNM – O sistema ele próprio define qual é a sua margem de erro, ou não? Estamos a falar
de que margem de erro por estudo?
VR – A margem de erro, normalmente para estudos de mercado em Portugal situa-se
entre os 3 e os 5%; como nós segmentamos muito, ou seja, nós temos classes, idades,
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como o estudo está muito segmentado, a margem de erro andará entre estes 3 e 5%.
Regiões do país, portanto são 20 targets que são analisados separadamente.
JNM – Quais são as casas etárias, por exemplo?
VR – Começa nos 15 anos, nós aqui só temos uma população de 8 milhões, ao contrário
da televisão que temos de 19 milhões. Só temos uma população de 8 milhões, porque
se exclui os 4-14. Porque não é possível, no nosso ponto de vista normativo, fazer
entrevistas telefónicas a esses segmentos etários mais novos…
JNM – Essas não são tão fiáveis, não é?
VR – Não é uma questão de fiabilidade, é uma questão legal. Tem mesmo a ver com uma
questão legal de poder inquirir crianças. Não se pode inquirir crianças, sem a
presença dos pais, se a autorização dos pais, e portanto como a recolha é telefónica.
JNM – Portanto temos dos 15 aos 17? É isso?
VR – Temos dos 15 aos 17, dos 18 aos 24, e depois aqui é a partir dos 24, 25 e 34 e aqui
começamos em vagas de 10 até aos maiores de 64.
JNM – Muito bem. Em termos de regiões?
VR – Em termos de regiões temos: Grande Lisboa, Grande Porto, Litoral Norte, Litoral
Centro, e Interior e Sul, as grandes regiões Marktest.
JNM – Uma cidade como Viseu, por exemplo, está em qual destas áreas? Interior Norte?
VR – Interior.
JNM – Daí que Sines esteja…?
VR – No Sul.
JNM – Não Litoral Sul? É Sul?
VR – É Sul. É engraçado, porque de Lisboa para a frente é tudo Sul…
JNM – Finalmente, em relação aos status sociais, quais são essas [divisões]? Tem ideia?
VR – Tenho, tenho. Nas classes há uma partição com a qual eu não concordo muito, que
é a classe A e a classe B.
JNM – Porquê? Porque é que não concorda?
VR – Porque acho que nós não temos sustentabilidade em Portugal, infelizmente, não há
uma classe A, e uma classe B, há uma classe AB. Ou seja eles têm pouca
representatividade. Eu percebo que do ponto de vista comercial, faça algum sentido
segmentar o A e o B, mas a verdade é que ninguém programa ou ninguém faz
publicidade só para uma classe A, e ninguém programa só para uma classe A,
programa-se para uma classe AB, porque só a classe A não é, também,
comercialmente tão atractiva, e não existe em Portugal com essa...
JNM – É curioso. Estamos no Serviço Público, mas a verdade é que o Serviço Público
para análise destes temas, também se recorre da padronização de mercado, isto é
quando você diz isso, está a querer dizer que em Portugal não se faz publicidade à
Rolls Royce , por exemplo. É isso?
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VR – É isso. Não precisa”.
IB – Vera Roquette, subdirectora do Gabinete de Marketing e Audiências da Rádio e
Televisão de Portugal.
2º EXCERTO ENCONTRO DO PROVEDOR COM A SUB-DIRª. VERA ROQUETTE:
“JNM - Agora podemos passar para esta segunda área genérica, que é o comportamento
dos ouvintes para com as Rádios dos seus afectos. Quantos podemos considerar que
são na globalidade os ouvintes de todas as Rádios portuguesas? Quantos são esses
ouvintes por dia?
Vera Roquette - Em média são 5 milhões.
JNM – 5 milhões? Isso é quase o mesmo número de pessoas que vê a televisão por dia…
VR – É um bocadinho menos do número de pessoas que vê televisão. Em média nós
sabemos que, na rádio, são 5 milhões numa audiência média, mas há mais contacto do
que isso. Ou seja, eles depois não são medidos globalmente, mas todos os estudos
qualitativos que nós temos nos dizem, quando as pessoas são inquiridas se ouvem
rádio ou não, nos dizem que chegamos mais à frente, ou seja, mais do que aquilo que
nos dá esta audiência média recolhida pela Marktest. Não na casa dos 60, mas dos 70
ou dos 80% da população contactada, que é um equivalente a um reach, ou seja,
número de contactos. As pessoas ouvem rádio. Depois quando se começa a perguntar
qual foi a rádio, se calhar recuam um bocadinho. Mas as pessoas têm mais contacto
com a rádio do que aquilo que é medido pelo Bareme.
JNM – Pode-se dizer então que as pessoas, aquela afirmação que eu fiz há pouco,
praticamente pouco menor o número de pessoas que ouvem Rádio do que o número de
pessoas que têm contacto com a televisão no dia-a-dia?
VR – Sim, não será muito…
JNM – Quantas são as pessoas que vêem televisão, Dra. Vera Roquette?
VR – As pessoas que vêem televisão, num pico de primetime, se quiser, nós chegamos aos
4 milhões, é um número também significativo. Portanto, não andaremos muito longe
entre rádio e televisão.
JNM – Apesar de tudo há uma diferença enorme, na apreciação dos especialistas, na
valoração que é atribuída à Rádio, relativamente àquela que é atribuída pelo mercado à
televisão. O que justificará, na sua opinião, essa diferenciação?
VR – A Rádio tem este lado muito emotivo, muito envolvente. A Televisão tem aquele lado
muito de imã, de prender. Pelo facto da televisão está ligada, prende à atenção. Um
estudo recente a que nós tivemos acesso, dizia-nos uma coisa um bocadinho
preocupante: a televisão está ligada em 80% dos lares quando as pessoas estão à
mesa. Quando tomam as refeições.
JNM – Atitude bizarra…
VR – Atitude bizarra, verdadeira, e que nos dá a força da televisão e a importância que
ela tem, essa intrusão na vida das famílias. A rádio nesse sentido não é tão intrusiva
porque dificilmente cortará uma conversa, ou terá toda gente a olhar, focada num
determinado canal.
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JNM – O que me diz então é que a mensagem radiofónica apela mais, ou toca mais o
plano dos afectos do que propriamente o da imposição da ideia?
VR – Exactamente. Penso que será mais...
JNM – ..daí que será mais macio, é um meio mais macio, mais soft, como vocês usam
dizer?
VR – É. E que as pessoas depois acabam por lhe atribuir menos importância quando se
referem a ela, porque ele está presente, mas não é intrusivo, não é tão intrusivo.
JNM – É um meio mais delicado.
VR – Exactamente.
JNM – Infelizmente, também, (parece que isso é óbvio), constatarmos que a Rádio está a
perder Ouvintes ano após ano.
VR – Está a perder ouvintes neste sentido da medição. O que acontece é que nos estudos
que nos têm sido dados a conhecer, e que juntam os quantitativos e os qualitativos, o
que se está a somar é a escuta de conteúdos que são radiofónicos, sejam conteúdos de
palavras, sejam conteúdos de música, noutros suportes. E portanto quando as pessoas
são inqueridas a falar da rádio, elas falam da rádio ainda como mindset de rádio,
aquele aparelho que se liga. Esquecem-se de acrescentar aquilo que ouvem, quer no
computador, quer no seus ipods… Eu acho que falta aqui somar este consumo global,
e aí penso que não haverá um decréscimo do que é a escuta de conteúdos que eram
tradicionalmente os conteúdos de rádio.
JNM – No entanto estes dados são somáveis?
VR – São somáveis.
JNM – E porque é que essa entidade, a Marktest, não provê essa soma?
VR – Porque do ponto de vista operacional…
JNM – Ainda não há os aparelhos…
VR - Ainda não há um aparelho, ou um sistema, capaz de medir. Ainda não temos.
Estamos a trabalhar, todos os operadores junto com a Marktest para que isso se
desenvolva, para que isso aconteça, para sabermos a realidade dessa medição, se de
verdade a rádio está ou não a perder ouvintes. Eu creio que não. Todos os estudos
qualitativos me dizem que não, os estudos quantitativos dizem-me que sim. Eu penso
que há aqui um desequilíbrio, temos um problema de medição, na verdade. As pessoas
continuam a dizer que ouvem rádio”.
AR – Vera Roquette, subdirectora do Gabinete de Marketing e Audiências da Rádio e
Televisão de Portugal, é a convidada do Provedor do Ouvinte.
3º EXCERTO ENCONTRO DO PROVEDOR COM A SUB-DIRª. VERA ROQUETTE:
“JNM – Dr.ª Vera Roquete posso pedir-lhe que façamos agora uma breve análise daquilo
que é para si a definição dos públicos-alvo de cada uma das principais Estações do
Serviço Público, Estações nacionais do Serviço Público. Pode definir-se o que é,
genericamente, o Público da Antena 1? É todos os públicos, ou há apesar de tudo
afinações que podem ser feitas? Está em posição de o dizer?
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Vera Roquette - Estou, eu penso que sim. O público da Antena 1 é um público que se
caracteriza… O perfil da Antena 1 caracteriza-se até agora por ser um perfil
masculino, mais adulto, ou seja, acima dos 45 anos. Isso prende-se com a oferta que a
Antena 1 tem no ar, e esta noção de uma grande “carga”, uma grande “carga da
informação”, transforma a Antena 1, dá-lhe este perfil. O mesmo acontece com outras
rádios em que o perfil da oferta as coloca neste patamar. Há outras rádios no
mercado, e o facto de termos muitos programas de palavras, muita informação dá-lhes
este perfil muito masculino, e mais adulto. Também mais próximo de classes mais
altas AB, e C1. E porquê? É a procura, tem a ver [com a relação] entre a oferta e a
procura. A Antena 1 faz isso cumprindo aquele o que é o seu desígnio.
JNM - Que está na Lei, e que está no contrato.
Relativamente à Antena 2, pode também definir sumariamente qual é o seu Público?
VR - A Antena 2, para mim, é mais difícil, porque os dados que eu tenho da Antena 2 têm
de ser ponderados em vagas anuais. A Antena 2 tem vindo a crescer, em termos de
ouvintes. Se nós fizermos uma série mais longa do que a medição trimestral, temos na
Antena 2 um público mais classe A, mais classe B, também mais velho. Normalmente,
aqui, o mais velho tem a ver com a maturidade que é preciso ter para ouvir
determinados conteúdos musicais. Nós não somos um povo em que a música clássica,
a música mais erudita, nos seja dada desde do berço, pelo menos para a esmagadora
maioria da população, e portanto isso depois coloca… Nós só estamos dispostos, ou
prontos, a ouvir determinados conteúdos, a partir de uma certa idade.
JNM - Relativamente à Antena 3?
VR - A Antena 3 é uma rádio com o perfil bastante mais jovem que a Antena 1, portanto
são rádios que se complementam num naipe de oferta do grupo. Hoje em dia a Antena
3 está mais ancorada num target acima dos 25 anos, ou seja, menos jovem do que
supostamente, ou do que comumente se diz que a Antena 3 é. Isso tem a ver quer com a
procura dos targets mais jovem, ou doutras estações, ou doutras formas de ouvir
rádio, ou de ouvir conteúdos musicais. Isso é uma coisa que está a ser estudada, e está
a ser procurada justificação para isso, mas na verdade é que a oferta da Antena 3
complementa a oferta da Antena 1, portanto aqui abrimos um grande naipe num grupo
dos 17, em diante cada um tem a sua rádio, dividido isso em grupos seria jovens e
jovens adultos, e depois mais adultos.
JNM - Sim, porque evidentemente que há jovens, dos 15 aos 17, que ouvem a Antena 2.
E Antena 1.
VR - Com certeza, graças a Deus.
JNM – Aliás, a ideia do próprio Serviço Público é de complementaridade, não podemos
esquecer isso. Cada Rádio não se encerra em si própria, como um veículo único de
transporte das ideias do Serviço Público, da cidadania na Rádio, etc.
O Serviço Público é a conjugação de ofertas e de suportes da oferta que, no seu
conjunto, é feita pela empresa que detém este contrato com o Estado.
Quer referir-se também ao público alvo da RDP Açores e da RDP Madeira?
VR - A RDP Açores e a RDP Madeira não são monitorizadas pela Marktest, portanto nós
não temos vagas trimestrais. Temos sim estudos qualitativos que fazemos, que a RDP
faz, e tem-no feito de dois em dois anos. Ou seja: é uma espécie de levantamento sobre
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aquilo que é o estado, aquilo que é o mercado, quer o mercado dos Açores, quer o
mercado da Madeira, [e] a adequação das suas rádios a esses mercados. Depois essa
informação é passada aos directores, que tomarão, se necessário, medidas
correctivas. E depois fazemos um levantamento dos resultados dessas medidas…
JNM – Ao fim de mais tempo…
VR - Ao fim de mais tempo, porque estes ciclos, quer de recolha, quer de passar…
JNM – De aplicação…
VR – … de aplicação, e de que isso passe a ser uma realidade e que seja medida com
veracidade, ou seja, que entre nos hábitos e que os consumidores conheçam as
alterações introduzidas. Demora o seu tempo e portanto é preciso dar tempo e espaço
para que os estudos, para as acções respirarem, e chegarem a poder ser medidas de
novo. E nós fazemos essas vagas de dois em dois anos.”
IB – Na próxima semana, o Provedor do Ouvinte irá analisar com a subDirectora de
Marketing e Audiências da RTP as Estações nacionais de Serviço Público no
contexto do panorama genérico da Rádio portuguesa.
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# 63 - 01.02.2008
AUDIMETRIAS DAS ESTAÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO:
(II / II)
O PROVEDOR RECEBE
A SUBDIRECTORA DO GABINETE DE MARKETING E AUDIÊNCIAS,
VERA ROQUETTE.
ESPECIFICIDADES DAS AUDIÊNCIAS DAS TRÊS ESTAÇÕES NACIONAIS DA
RÁDIO PÚBLICA: PERFORMANCES E NATUREZAS
Voz de Isabel Bernardo – No Programa de hoje, EM NOME DO OUVINTE, o Provedor
continua a ouvir a subdirectora do Gabinete de Marketing e Audiências da Rádio e
Televisão de Portugal, Dra. Vera Roquette, a propósito do mais recente estudo
audimétrico sobre a escuta de Rádio em Portugal.
Voz de Alberto Ramos – Na semana passada, Vera Roquette caracterizou o universo do
Bareme Rádio, o estudo da Marktest que desde 1994 analisa as audiências das
Estações emissoras de radiodifusão em Portugal, e explicou a metodologia e o trabalho
de campo realizado.
IB – O estudo mais recente abrange todo o 4º trimestre de 2007, o que, juntamente com os
resultados dos trimestres anteriores, permite traçar o panorama geral dos hábitos de
audição dos Ouvintes portugueses durante o ano de 2007.
AR – Hoje, o Provedor vai analisar com Vera Roquette as especificidades das audiências
das três Estações nacionais da Rádio Pública, e estabelecer a relação entre os números
e a natureza própria de cada uma das Antenas.
IB – As características particulares das Antenas regionais e internacionais da RDP serão
igualmente abordadas nesta conversa entre o Provedor do Ouvinte e a especialista em
análise de audiências da Rádio e Televisão de Portugal.
AR – Vera Roquette é licenciada em Ciências Sociais pela Universidade Autónoma de
Lisboa e pós-graduada em Marketing/Research pelo Instituto Superior de Economia e
Gestão.
4º EXCERTO ENCONTRO DO PROVEDOR COM A SUB-DIRª. VERA ROQUETTE:
“José Nuno Martins - Na semana passada já abordámos a questão da quebra global dos
consumidores – no plano das plataformas tradicionais, digamos assim, isto é, daqueles
que ligam o botão do Rádio na sua casa ou no automóvel – [que] são hoje, ao que
parece, menos – mas deveremos somar a isso aqueles que fazem descargas ou que
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ouvem na Net enquanto estão a trabalhar no seu computador no emprego ou em casa. É
isso?
Vera Roquette - É isso, devemos somar a isso… Entrando já directo nos números, é
interessante que nós temos 20% dos Portugueses entre os 13 e os 65 anos que têm
aparelhos portáteis de música, ipods, mp3… Já é uma população significativa, onde se
podem ouvir conteúdos de rádio. Eles descarregam, alguns introduzem a sua música,
outros os seus programas favoritos, mas acrescenta, não subtrai.
JNM – Pois é isso que eu faço. Ou seja, cabe-me a mim ouvir, ir ouvindo, todas as
Estações, que são sete, e o que faço muitas vezes é descarregar algum Programa que
me interesse particularmente e ouvi-lo posteriormente enquanto estou a fazer a minha
ginástica...
VR – Isso tem a ver com uma, se me permite, tem a ver com uma noção do que são os
novos consumos. O que é que acontece? Antigamente nós tínhamos uma oferta, quer
em televisão quer em rádio, em que oferecíamos aquilo que era o prime-time de cada
um dos meios, determinados conteúdos. Hoje em dia, o que as pessoas procuram, é
elas que determinam o seu prime-time, elas ouvem o que querem ouvir, quando e como
e em que locais querem ouvir, portanto já não presas ao aparelho em si.
JNM – Dizia, aqui há tempos, Jorge Alexandre Lopes – que é o Director para as novas
plataformas da Rádio e Televisão de Portugal / Rádio – nunca sei como é que se há-de
chamar à empresa, há aqui um problema de marketing muito complicado e que
certamente…
VR – Teremos de resolver…
JNM – …e que o novo Conselho de Administração terá de resolver com os técnicos. Mas
o Jorge Alexandre Lopes dizia que, efectivamente, essa questão é hoje prevalecente.
VR – E essa vai ser a grande dificuldade na medição das audiências. É esta capacidade
que nós vamos ter: perante audiências tão segmentadas, de cada um ser programador
de si próprio, como é que nós vamos conseguir monitorizar estes novos
consumidores.”
IB – Vera Roquette, subdirectora do Gabinete de Marketing e Audiências da Rádio e
Televisão de Portugal, à conversa com o Provedor do Ouvinte.
5º EXCERTO ENCONTRO DO PROVEDOR COM A SUB-DIRª. VERA ROQUETTE:
“JNM – Apesar de tudo, nos meios convencionais, uma coisa é certa: são hoje menos, um
ano depois, os ouvintes das três Rádios Públicas nacionais, do que eram – repito: nas
plataformas convencionais, através das ondas hertzianas – os ouvintes há um ano atrás.
VR – São, mas não são substancialmente muito menos…
JNM – Tenho aqui uma indicação de cerca de 50 mil ouvintes.
VR – Isso é uma “franja”, se quiser, muito pequena para este universo de oito milhões, e
tendo em atenção essas novas realidades, não é preocupante essa quebra. Temos só
que monitorizar o que é que está a acontecer, ter muita atenção, penso que é um
mercado que se vai organizar para estudarmos estes novos consumos, estas novas
formas de a consumir, estamos a trabalhar para isso. Mas penso que para o grupo não
é ainda preocupante. Não é ainda, e espero que não venha a ser nunca.
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JNM – No entanto, se compararmos as mesmas plataformas, digamos, convencionais,
tradicionais, a emissão hertziana das Estações, a verdade é que nos afastamos cada vez
mais do número de ouvintes que ouvem, por exemplo, as Estações do grupo da Rádio
Renascença. O Serviço Público, sob esse ponto de vista, tem a performance me quebra.
VR – O Serviço Público tem vindo a traçar, ultimamente, e nos últimos 4 ou 5 anos,
iniciou um processo de recuperação e reconciliação com os portugueses, isso de facto,
está em marcha. Se nós olharmos um pouco mais para trás, a verdade é que o Serviço
Público ganhou, quer tempos médios de audiências, quer audiências médias. Se nós
nos colocarmos no ano de 2001, o grupo RDP tinha uma quota de audiência de 5,5,
este ano fechará na casa dos 8,8, valor que está muito próximo do que foi o ano
passado, que chegou aos 9. Portanto vamos ter este ano uma quota de share, ou seja, o
tempo que os ouvintes passam connosco superior a de todos os outros anos para trás –
e aqui vou até 2001.
JNM – Essa bandeira da “reconciliação” da empresa, e da oferta da empresa, para com os
seus consumidores (que são os cidadãos, contribuintes) foi paralela, é um movimento
paralelo, do ponto de vista do esforço da empresa, na Televisão e na Rádio, aqui
dentro. É isso?
VR – Foi. E foi uma noção exacta de que, quer a rádio, quer a televisão são dos
portugueses, e portanto os portugueses têm que amar as suas estações, quer de Rádio,
quer de Televisão. E nós temos que estar perto deles, temos que lhes dar, dentro
daquilo que são nossas obrigações, porque eles querem saber. Temos estudado muito
para isso, temo-nos preparado muito para isso, e explicar também aos portugueses que
não somos só um “saco” de saída de dinheiro dos bolsos deles, somos aqueles que sai
dinheiro, mas para lhes dar coisas boas, para lhes dar aquilo de que eles precisam e
gostam.
JNM - Mas a verdade é que, eu insisto nisso, não é que não seja claramente justificada
pela maneira como está a fazer esta perspectiva. Mas a realidade é que nós estamos a
um milhão e trezentos mil Ouvintes diários, de distância sustentada, das três Estações
do grupo da Rádio Renascença: RFM, que é nesta altura a grande locomotiva do grupo
católico, da própria RR, o ex-Canal 1 da Rádio Renascença, e da Mega FM, que é a
nova oferta jovem, digamos assim, do grupo.
VR – Quer a Antena 1, quer a Antena 3 não poderiam nunca conquistar os resultados que
qualquer uma das estações da Renascença conquista.
JNM – Porquê? Mas isso é uma assunção de deixar cair os braços…
VR – Não, de todo, tem a ver…
JNM – O Serviço Público tem tantos constrangimentos, são valências tão negativas que o
impedem de estar no mesmo campeonato? É porque não está no mesmo campeonato,
afinal...
VR – Não está no mesmo campeonato. Se olhar para a programação da RFM, a
programação da RFM é uma programação muito centrada em conteúdos musicais...
JNM – E também dão mensagens católicas, de reflexão, etc., ao longo do dia.
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VR – Também dão. Mas o peso delas em toda a oferta é muito inferior àquilo que é o peso
de qualquer conteúdo de palavra nas nossas rádios, ou seja, na Antena 1 e na Antena
3. Depois há outra coisa: para entrar no naipe musical da RFM, são músicas já
testadas, que já entraram no ouvido, que são hits. A Antena 1 e a Antena 3 têm que
dar, obrigatoriamente, novas músicas, músicas que estão a entrar no mercado.
JNM – A Lei fixa isso. Essas quotas.
VR – E isso é difícil, quando se começa a ouvir uma música que ainda não é “orelhuda”,
se quiser...
JNM – Para usar um termo de jargão.
VR – ... que ainda não entrou nos nossos hábitos, acho que a primeira reacção pode não
ser logo tão emotiva. É muito mais fácil obter bons resultados utilizando aquilo que já
está testado e que nós conhecemos como sucesso. E no caso da Antena 1 e da Antena 3
isso não é possível. É-nos imposto, e acho muito bem que assim seja, que lancemos
para o mercado as novas músicas. Depois se elas resultam na Antena 1 e na Antena 3
e são aproveitadas pela RFM, isso é outra questão…
JNM – Mas também é o que acontece…
VR – Também é o que acontece, mas nós não temos um formato comercial, ou seja, não
podemos ir só buscar o produto que já está testado, nós temos que o lançar. E não
sabemos ainda como o público vai reagir a cada um dos lançamentos.
JNM – No entanto, apesar dos esforços que os publicitários fazem no sentido de cativar
cada vez mais os Ouvintes de Rádio, a verdade é que a publicidade é um peso do qual
se isenta o Serviço Público. Nós não temos publicidade aqui, portanto é menos um
factor negativo que temos para chegar mais afectivamente ao nosso público. Preocupame, do meu ponto de vista, e preocupa alguns Ouvintes que porventura estão mais
voltados para estas análises – porque recebo também algumas, poucas devo dizê-lo,
mensagens neste sentido – mas preocupa-me a longa distância a que estamos das
performances em termos, digo convencionais do grupo Rádio Renascença. Parece-me
que 1 milhão e 300 mil pessoas de diferença, é uma distância que urge tentar recuperar
rapidamente, e certamente que é esse o processo de intenção das direcções das
Antenas.
VR – Eu penso que qualquer uma das Antenas quer ter o máximo de ouvintes possível.
Agora, cumprindo aquilo que tem de cumprir. De facto não é uma luta igual. Se quiser,
não é uma luta corpo a corpo. A possibilidade que a RFM e a Rádio Renascença têm
de fazer uma estação do ponto de vista…
JNM – …apelativo.
VR – Apelativo, exactamente. Mais apelativo, é muito maior que qualquer uma das nossas
estações. Isso é uma inevitabilidade com que nós temos que viver. Todos os dias
trabalhamos para conquistar mais ouvintes.”
AR – Vera Roquette, especialista em análise de audimetrias, responde às questões do
Provedor, EM NOME DO OUVINTE.
6º EXCERTO ENCONTRO DO PROVEDOR COM A SUB-DIRª. VERA ROQUETTE:
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“JNM – Vou lhe pôr uma pergunta muito delicada, e de difícil resposta, seguramente.
Nem sequer vou olhar para os seus olhos. Mas é assim: porque é que a Rádio Pública
tem tão poucas mulheres a ouvi-la?
VR – Porque tem muito conteúdo de palavra, e tem muitas novidades. A música que se faz
em Portugal é muito “pesada”, é pouco emocional, há poucas baladas. E de facto as
mulheres gostam de ser “embaladas”, isso tem a ver, quer com o perfil da música que
se faz em Portugal, e que é muito passada nas nossas rádios, quer com o conteúdo da
palavra. De facto as mulheres não procuram tanta informação como os homens, e isso
penaliza as nossas rádios.
JNM – Mas sente que há, no plano dos decisores e da oferta que está a ser estudada para
um futuro próximo, algum esforço no sentido de recentrar? É que a diferença é de tal
forma violenta que… Na Antena1, 77,6% de homens – refiro-me a este trimestre –
22,4% de mulheres. Na Antena 2 havia algum equilíbrio que se tem mantido, mas desta
vez deu-se um verdadeiro descalabro: 77,1% são homens, 28,3% são mulheres. Que
diabo, as mulheres não gostam de temas culturais e reflexivos? Não gostam de música
clássica, ao ponto de terem desaparecido literalmente da escuta da Antena 2?
VR - Não, eu penso que não é só isso. Nós temos que olhar aqui para aquele que é o
nosso... Como mulher, como deve de imaginar, eu insurjo-me, reclamo muito com os
directores, nós não podemos ter umas rádios tão masculinas. Temos que equilibrar
aqui a oferta, para que haja um apelo…
JNM – Na Antena 2 não dá futebol. Também dá, agora, no Programa da Manhã, no
IMPÉRIO DOS SENTIDOS, também fala muito de futebol. Ainda ontem…
VR – Mas, esta oferta… Se nós olharmos para aquilo que é o tecido da demografia
portuguesa, a verdade é que as mulheres, infelizmente, fazem parte… Há muitas
mulheres mais velhas, e há muitas mulheres mais iletradas. E há muitas mulheres
que… Se estivermos nos ouvintes, ou naquilo que é o espectro da população mais
adulto, há um gap entre mulheres e homens [que faz com] que, de facto a oferta de
outras estações, lhes [seja] mais apelativa.”
AR – Vera Roquette, subdirectora do Gabinete de Marketing e Audiências da Rádio e
Televisão de Portugal.
7º EXCERTO ENCONTRO DO PROVEDOR COM A SUB-DIRª. VERA ROQUETTE:
“JNM - Depois dessa análise muito breve, em “voo de helicóptero” sobre as performances
que têm atingido nos últimos tempos as Estações nacionais, eu gostava que me falasse
um pouco dos dados que tem, para estudo e desenvolvimento interno, acerca das
Estações, chamamos-lhe internacionais, do Serviço Público: a RDP África, que tem
obviamente três emissores em Portugal, e a RDP Internacional, que espalha um pouco
a voz de Portugal por todo o mundo.
VR – Nós, em relação aos dados das RDPs, das antenas internacionais da RDP, fizemos
há cerca de dois anos um estudo, muito, muito grande. Fomos a todas as principais
comunidades, fomos aos cinco continentes, às principais comunidades de imigrantes
nos cinco continentes, e aos PALOP – aqui entrevistando a população local, aí não
aos imigrantes, mas a população local – e este estudo diz-nos que, de facto, as
estações da RDP têm uma enorme penetração junto dessas comunidades, e que são
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muito relevantes para eles. Desse estudo tirámos aquilo que são os conteúdos
essenciais para eles, demos essa informação aos directores de programas que têm
vindo, penso, a utilizá-la da melhor forma, oferecendo esses conteúdos, de facto, a
quem precisa deles e para quem nós trabalhamos.
JNM – Esses são estudos caríssimos…
VR – São estudos caríssimos, é impossível fazê-los anualmente, até porque a recolha é
difícil, e portanto requer uma enorme esforço da empresa que os faz [e] requer um
enorme esforço financeiro por parte da RTP. E nós temos que gerir muito bem sempre
cada níquel, cada tostão que gastamos do erário público. E, portanto, são estudos que
são feitos quando percebemos que esgotamos todo o potencial do estudo anterior e que
já não tiramos nada, já não precisamos de fazer mais nenhuma afinação. Todas
afinações que saíram do estudo anterior estão feitas, e voltamos então a saber como é
que estão as coisas.
JNM – E estes estudos dão-vos resultados que qualificam o trabalho feito? Eu tenho,
recebo algumas queixas, sobretudo de países africanos, relativamente ao “seguidismo”
que é apontado para os correspondentes da RDP, jornalistas – que trabalham, a gente
sabe, imagina, em condições extremamente difíceis para alguns casos, naqueles países.
Mas há queixas em relação a algumas ofertas que também não é muito inovadora, há
uma espécie de conservadorismo radiofónico na oferta que é feita, e aí ouvimos
queixas ao Provedor nesse aspecto.
VR - Isso pode estar reflectido nalgumas partes do estudo, não é a imagem global que nós
recolhemos quando fazemos a análise global. Claro que, depois, em cada comunidade
há diferenças. Nós temos países com um enorme afecto pelas nossas rádios, outros
com menor afecto. Tem muito a ver com as questões culturais [e] também com o nosso
relacionamento com eles, nesses países, o que é que na nossa história e na nossa
política produzimos junto desses países. Temos aí um trabalho a fazer.”
AR – Ouvimos Vera Roquette, subdirectora do Gabinete de Marketing e Audiências da
Rádio e Televisão de Portugal, que respondeu às questões do Provedor, EM NOME DO
OUVINTE.
IB – Na próxima semana, o Provedor do Ouvinte vai abordar questões gerais da
Programação da Antena 1.
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# 64 - 08. 02.2008

Programa produzido por Viriato Teles

ANTENA 1
(I / II)
O SUB-DIRECTOR RICARDO SOARES RESPONDE A OUVINTES:
PROGRAMAS NOVOS ARTISTAS DA BOLA E OS DIAS DO AVESSO.
MUDANÇA DE HORÁRIO DE ALMA NOSTRA E CONTRADITÓRIO SEM PODCAST.
MAIS MÚSICA PORTUGUESA E OUTRAS SUGESTÕES DE PROGRAMAÇÃO.
ALÉM DE ELOGIOS DE OUVINTES.

Voz de Isabel Bernardo – O Provedor dedica este Programa e o próximo a questões
trazidas por Ouvintes durante as últimas semanas, a propósito do serviço prestado pela
ANTENA 1.
Voz de Alberto Ramos – A ANTENA 1 é a principal Estação do Grupo RDP, agora parte
integrante da Rádio e Televisão de Portugal, SA, empresa concessionária do Serviço
Público audiovisual.
IB – Com excepção dos Açores e da Madeira, onde existem emissores regionais da RDP, a
ANTENA 1 pode ser ouvida em todo o território nacional e fornece ainda parte da
Programação transmitida pela RDP África e pela RDP Internacional.
AR – Cabe-lhe assim, uma parte significativa das queixas enviadas pelos Ouvintes ao
Provedor, bem como das sugestões e dos aplausos recebidos no Gabinete de Apoio ao
Provedor.
IB – As questões seleccionadas para este Programa são apenas uma amostra que reflecte,
de algum modo, as opiniões, as queixas e as sugestões de um vasto conjunto de
Ouvintes, relativamente a determinadas matérias directamente relacionadas com a
Programação da ANTENA 1.
AR – O Provedor endereçou este conjunto de mensagens ao sub-Director da ANTENA 1,
Senhor Ricardo Soares, que neste Programa e no próximo vai responder às questões
suscitadas pelos Ouvintes.
IB – A primeira mensagem foi enviada por um Ouvinte da Parede, programador/analista
de 62 anos, que solicitou reserva de identidade:
AR – “Gosto de ouvir os Novos Artistas da Bola, entre as 19 e as 20 horas, mas acontece
que, [de] há uns tempos a esta parte, sinceramente, aconselhei-me a mim próprio a
deixar de ouvir este programa de rádio sobre a actualidade futebolística. (…) Alguns
dos seus comentadores esquecem-se de esclarecer os ouvintes e só se preocupam
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sistematicamente em criticar todos aqueles que trabalham na Federação Portuguesa
de Futebol, Liga e Selecção Nacional Portuguesa. Deviam dar lugar a outras
opiniões mais positivas, pois nem tudo o que os outros fazem é sistematicamente
mau. (…) Estou farto de ouvir os aspectos negativos.”
IB – Responde o sub-director da ANTENA 1, Ricardo Soares.
RESPOSTA DO DIRECTOR-ADJ. RICARDO SOARES: “– Entendo o reparo do Ouvinte da
Parede que contactou o Sr. Provedor e lamento que tenha deixado de ouvir os Novos
Artistas da Bola.
Mas como compreenderá num programa com este formato, é normal que não haja
convergência de opiniões quer entre os membros do painel residente, quer com os
ouvintes. Repito, entendo o reparo do ouvinte, mas os colaboradores da Antena 1 além
de serem totalmente responsáveis pelas suas opiniões são livres de as expressarem. De
resto essa foi, e é, uma das condições do nosso acordo.”
IB – A opinião de dois colaboradores da ANTENA 1, suscitou a mensagem recebida de um
Ouvinte de Coimbra, José Luís de Sousa Leal, que após ter ouvido uma edição do
programa Dias do Avesso, de Isabel Stilwell e Eduardo Sá, resolveu escrever ao
Provedor, a quem questiona:
AR – “(…) como é possível passar numa estação de grande audiência um programa em
que são completamente ridicularizados, apelidando-os de queixinhas, os professores
que contactam os pais das crianças para os alertarem sobre os comportamentos
menos próprios dos filhos? (…)”
IB – Ricardo Soares responde:
RESPOSTA DO DIRECTOR-ADJ. RICARDO SOARES: “– A questão colocada por este
Ouvinte de Coimbra tem substancialmente a mesma génese da anterior. Mas mais uma
vez estamos a falar de um programa de opinião, onde os protagonistas, neste caso em
concreto, a jornalista Isabel Stilwell e o Pedopsiquiatra Eduardo Sá expressam
livremente a sua forma de ver e pensar o mundo. Recordo que um programa de
opinião, como é “ OS DIAS DO AVESSO” tem também essa função, isto é, suscitar o
debate ou seja a troca de pontos de vista.”
IB – A Ouvinte Teresa Góis, bancária reformada residente em Porto Moniz, gostaria que,
na ilha da Madeira, a ANTENA 1 também pudesse ser ouvida integralmente, e não
apenas na parte relativa à Programação nocturna:
DEPOIMENTO DA OUVINTE TERESA GÓIS : – Havendo 13 Rádios regionais nos 11
concelhos da Madeira, e ainda a Antena 1, a 2 e a 3 em emissão mista, porque não, e
à semelhança da emissão da RTP 1, a emissão simultânea da Antena 1 para a
Madeira? Há programas interessantes, na minha opinião, que passam em horários
diferidos daqueles anunciados em Lisboa, e se o noticiário for um bocadinho mais
longo por causa de qualquer evento, na meia hora a seguir, é imediatamente cortado
porque é o noticiário regional.
RESPOSTA DO DIRECTOR-ADJ. RICARDO SOARES: “– Gostava de agradecer os elogios à
programação da Antena 1 tecidos pela ouvinte de Porto Moniz na Madeira.No
entanto, a realidade, as regras definidas mostram hoje que nas regiões autónomas o
principal canal da Rádio pública tem uma linha de programação própria.
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AR – Amílcar das Cruz Ribeiro, de Lisboa, dirigiu-se ao Provedor para, à semelhança de
outros Ouvintes, reclamar contra a mudança de horário do programa Alma Nostra, que
após o Verão do ano passado deixou de ser transmitido aos sábados de manhã.
DEPOIMENTO DO OUVINTE AMÍLCAR DA CRUZ RIBEIRO: – “Eu sou Ouvinte assíduo da
Antena 1. Para mim a Rádio tem um papel muito importante no dia-a-dia. E como
tenho hábitos, como todos, costumo ouvir alguns programas pela sua especificidade,
pelo seu interesse. Alma Nostra, com o Prof. Carlos Magno e com o Prof. Amaral
Dias, tem uma elevação, tem uma qualidade de programa muito interessante, que
foge um pouco àquilo que é normal. Pelos temas que debate, por tudo aquilo que
trata. E estava habituado a ouvir o programa, digamos assim, num horário razoável
– que era no período da manhã, ao fim-de-semana, concretamente ao sábado da
parte da manhã – e que estranhamento foi passado para um período morto, digamos
assim, para um horário menos nobre, meio escondido, o que não faz muito sentido
quando, na verdade, este tipo de temas, este tipo de assuntos que eram tratados, pela
diferença, pela qualidade, merecem outro tratamento. Aliás, é normal também ver –
ouvir, neste caso – na Antena 1 alguns programas repetidos. E também fazia algum
sentido que este tipo de programa fosse repetido noutro horário. Ficava bem, as
pessoas ficavam melhor, por tudo aquilo que o programa é capaz de projectar e de
mostrar, porque de facto é único, e é diferente, e vale mesmo a pena ouvir.”
IB – A resposta de Ricardo Soares:
RESPOSTA DO DIRECTOR-ADJ. RICARDO SOARES: “– O programa ALMA NOSTRA mudou
na realidade de horário. Passava como bem recorda este Ouvinte ao Sábado da parte
da manhã, depois da edição das 11h e até ao meio-dia. Após pausa para férias, nos
meses de Julho e Agosto o referido programa voltou à grelha já em Setembro, num
outro horário.
Passou para 3ªfeira, após a edição das 23h, numa linha de programas de autor que a
Antena 1 tem ao longo da semana. Percebo claramente o facto do Ouvinte estar
habituado a ouvi-lo aquela hora, ao sábado de manhã e ter sentido algum desconforto,
por ter deixado de lá ter, e passo a citar, este nosso Ouvinte de Lisboa “…um
programa com uma actualidade de temas que faziam dele, talvez, um dos melhores
momentos da Rádio em Portugal”.
Neste ponto estou totalmente de acordo com este ouvinte, só não posso concordar é
que quando a direcção de programas decidiu alterar a hora do programa não o tenha
promovido devidamente. Fizemo-lo em Setembro após mudança de horário e repito,
após dois meses de pausa da referida emissão. Actualmente o programa é promovido
de forma regular.
Mais do que a repetição do programa como sugere esta Ouvinte e que me parece de
resto uma ideia a ter em conta, recordo que todos os ouvintes que têm Internet à
disposição podem ouvi-lo sempre que quiserem em podcast através da nossa página
na rede.”
AR – São muitos os Ouvintes que se dirigem ao Provedor a propósito dos horários de
transmissão de Programas e rubricas da ANTENA 1. E se algumas mensagens são
queixas, outras são antes antes pedidos ou sugestões, que, naturalmente, o Provedor só
pode encaminhar para os responsáveis da Programação.
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IB – A Ouvinte Marília Teixeira de Sousa, de Queluz, dirigiu uma mensagem ao
Provedor, no sentido de que a rubrica PANO PARA MANGAS seja repetida em outros
horários ao longo do dia, de modo a poder ser escutada por um maior número de
Ouvintes.
AR – Em posterior contacto telefónico com o Gabinete do Provedor, a Ouvinte alargou
mesmo a sua sugestão a outros espaços de Programação da Antena 1:
DEPOIMENTO DA OUVINTE MARÍLIA TEIXEIRA DE SOUSA: “– No seguimento da minha
apreciação da programação da Antena 1, que muito me apraz, eu vinha sugerir que
houvesse crónicas, como por exemplo o PANO PARA MANGAS – e já agora aproveito
para dizer também AS CANÇÕES DA MINHA VIDA e a de João Paulo Guerra, que é a
REVISTA DE IMPRENSA, salvo erro – fosse[m] passada[s] mais do que uma vez porque
se não se tiver a oportunidade de se ouvir nestas alturas não se ouve mais, e são
crónicas de interesse, e variadas, e que seria útil ouvir. Gostava de manifestar
novamente o meu apreço pelos locutores da Antena 1 que têm uma forma cordial
para os ouvintes e para os colegas, e são vozes muito bonitas.”
RESPOSTA DO DIRECTOR-ADJ. RICARDO SOARES: “– Registo com satisfação a opinião
desta Ouvinte de Queluz sobre a programação da Antena 1, acrescentando que o
nosso objectivo é sempre melhorar justamente para ir ao encontro dos ouvintes.
Quanto à sugestão para a reposição da crónica Pano para Mangas, assinada por João
Gobern, fica registada.”
AR – O grande número de Programas transmitidos pela ANTENA 1, torna inevitáveis
algumas falhas, nomeadamente na transposição de conteúdos para a internet, que por
vezes são resolvidas graças a uma simples mensagem de um Ouvinte para o Provedor.
IB – Foi o que aconteceu com a reclamação de Fernando Rodrigues, de São Mamede de
Infesta, a propósito do Contraditório.
DEPOIMENTO DO OUVINTE FERNANDO RODRIGUES: – “A minha reclamação tem
essencialmente a ver com o programa Contraditório, do qual eu sou Ouvinte
assíduo, mas que muitas vezes, por questões de trabalho, não consigo ouvir em
directo. E segundo a informação que fui ver no mail e é referida sistematicamente
no próprio programa, ele está disponível no site via podcast. Acontece que, indo ao
site e procurando essa funcionalidade, ela não está disponível. Inclusivamente diz lá,
no sítio, que ela não está disponível, pelo que a minha reclamação tem
essencialmente a ver com isso, até porque, para mim, dá imenso jeito. Curiosamente,
já depois de ter feito a reclamação por escrito, houve um dos oradores do programa,
nomeadamente o dr. Carlos Magno, que referiu exactamente a mesma questão, pelo
que, provavelmente, não será um problema apenas meu.”
IB – O sub-director da ANTENA 1 reconhece o erro, e esclarece:
RESPOSTA DO DIRECTOR-ADJ. RICARDO SOARES: “– Após o alerta deste ouvinte,
detectámos que na realidade o programa, ao contrário das indicações dadas, estava
disponível em streaming e não em Podcast, isto é, na net só se podia ouvir e não
descarregar. Procedemos à devida correcção. Nesta altura já está disponível em
Podcast.”
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IB – Um Ouvinte de Alcochete, magistrado, que pediu reserva de identidade, enviou um
extensa mensagem ao Provedor, onde tece algumas considerações interessantes sobre a
Programação da Antena 1, de que se confessa “Ouvinte assíduo” desde há muitos anos:
AR – “Hoje, a caminho do trabalho, das aulas e de casa, a Antena 1 continua a ser a
minha rádio. Acredito contudo que é sempre possível melhorar, e parece-me que o
Provedor do Ouvinte é a pessoa certa para dar conta das reflexões de quem vos ouve.
Aprecio a forma séria como tem desempenhado as suas funções e a equidistância
que procura manter entre quem ouve e quem manda na rádio.”
IB – Entre as diversas questões que aborda na sua mensagem, este Ouvinte destaca duas.
A primeira tem a ver com a divulgação de música portuguesa no Serviço Público de
Rádio:
AR – “Gostaria que a Antena 1 equacionasse a seguinte hipótese: porque não ir para
além da obrigação imposta pelas recentes alterações legislativas e reservar todos os
momentos musicais da estação à passagem exclusiva de música portuguesa ou de
expressão portuguesa? Porque não divulgar a restante música nas outras
frequências da RDP (Antena 2 e 3) e deixar a Antena 1 para a divulgação e
recordação dos nossos artistas? (…) Digo isto sem fundamentalismos, até porque
sou consumidor de muita música estrangeira (…) O ponto está em que essa oferta
abunda. Fica, por isso, a sugestão: aproveitem o pretexto da alteração legislativa e
reservem a Antena 1 só para a música portuguesa.”
IB – A segunda interrogação colocada por este Ouvinte, prende-se com a diminuição do
espaço consagrado à Antena Aberta na grelha da emissão:
AR - “A ANTENA ABERTA é um programa excelente, com excelentes moderadores e que,
quanto a mim, bate aos pontos o Fórum da TSF. Parece-me por isso
incompreensível que aquele espaço de debate tenha sido restringido na sua duração
e, consequentemente, no seu peso e impacto. Além de que, sinceramente, não me
parece que a programação de substituição tenha justificado essa alteração.”
IB – Às duas questões, responde Ricardo Soares:
RESPOSTA DO DIRECTOR-ADJ. RICARDO SOARES: “– A Antena 1 executa actualmente
mais de 60% de música portuguesa. Nesta percentagem incluí-se a divulgação de
novos projectos, o passado e o presente das nossas canções, dos nossos artistas.
Entendemos que numa Estação com as características do principal canal da Rádio
pública, uma Rádio generalista, também a música deve ser diversificada e o mais
abrangente possível. Aliás Portugal é também um País da Europa que deve reflectir a
expressão de outras culturas. Compreendo e respeito a questão levantada pelo
Ouvinte de Alcochete, no entanto, a nossa perspectiva é esta. Acredito no entanto que
com o desenvolvimento das multiplataformas e com a criação de novos canais na Web,
um ou mais possam ter no seu alinhamento, 100% de música portuguesa, ou de
expressão portuguesa. Quanto ao facto do programa Antena Aberta ter visto a sua
duração alterada deve-se apenas um novo desenho no segmento da manhã da
programação da Antena 1.”
IB – Ricardo Soares, sub-Director da ANTENA 1.
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AR – Na próxima semana, o Provedor continuará a dar voz ao auditório da Antena 1 e
Ricardo Soares irá responder a mais algumas queixas e sugestões dos Ouvintes.
IB – Depois de ouvidas as alegações dos Ouvintes e analisados os esclarecimentos
prestados pelo sub-director Ricardo Soares, o Provedor dará conta das conclusões a
que chegou, EM NOME DO OUVINTE.
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# 65 - 15.02.2008

Programa produzido por Viriato Teles

ANTENA 1
O SUB-DIRECTOR RICARDO SOARES RESPONDE A OUVINTES:
CANÇÕES INTERROMPIDAS.
SAUDADES DE SOL E TOIROS.
FALHAS PONTUAIS DE PROGRAMAÇÃO E DE PRODUÇÃO.

(II / II)

ALÉM DE ELOGIOS DE OUVINTES.
Voz de Isabel Bernardo – O Provedor continua neste Programa a apresentar questões
recebidas dos Ouvintes nas últimas semanas, a propósito da Programação da ANTENA
1.
Voz de Alberto Ramos – Na semana passada abordámos, assim, questões específicas
relacionadas com os Programas Novos Artistas da Bola e Os Dias do Avesso.
IB – Escutámos também as reclamações dos Ouvintes, a propósito da mudança de horário
do Programa Alma Nostra e da ausência do Contraditório no sistema de podcast do
Portal da RTP.
AR – E registámos algumas das muitas sugestões que chegam todas as semanas ao
Gabinete do Provedor: umas no sentido de que a ANTENA 1 possa chegar à Madeira em
emissão integral, outras para que a música portuguesa tenha um lugar de maior
destaque na Programação, e outras ainda para que algumas rubricas passem a ser
transmitidas em horários diferenciados ao longo do dia.
IB – Às mensagens que lhe foram enviadas pelo Provedor EM NOME DO OUVINTE,
respondeu o subdirector da ANTENA 1, Senhor Ricardo Soares, que hoje volta a estar
connosco para dar conta da postura da Direcção da Estação relativamente às questões
suscitadas por Ouvintes.
AR – Tal como aconteceu no Programa anterior, as mensagens que hoje apresentamos,
representam uma amostra das opiniões, queixas e sugestões de um vasto conjunto de
Ouvintes, relativamente à Programação da ANTENA 1.
IB – O Ouvinte Bruno Veiga, do Estoril, não gosta do que ouve quando, nas manhãs da
ANTENA 1, as músicas são interrompidas antes do final. E por isso queixou-se ao
Provedor:

Relatório Final de Actividade

492

DEPOIMENTO DO OUVINTE BRUNO VEIGA:“– Já há algum tempo que tinha notado na
Antena 1 uma interrupção das músicas e às vezes de forma muito gratuita, ou seja:
não interromper por uma questão qualquer de trânsito ou assim alguma questão de
urgência, mas para introduzir anúncios de programas que iam acontecer mais tarde,
e às vezes uns encadeados nos outros. Sinceramente parecia-me uma coisa estranha,
mas nem era de molde a incitar-me a contactar com os senhores para protestar, para
reclamar.
Quando na nossa rubrica dos 50 ANOS DE CANÇÕES PORTUGUESAS, que tem não
uma mas duas introduções, ou seja, que anunciam a rubrica, que escolhem as
pessoas que escolhem as canções, que depois fazem uma grande festa à volta disto.
E depois de gastar dez minutos – vou exagerar – a introduzir a canção, quando
finalmente põem a canção, interrompem-na porque entretanto chega o PORTUGALEX
ou outra coisa qualquer, sinceramente pareceu-me que era estar a “tropedear” o
motivo do programa.
E daí a razão do meu protesto. Porque, sinceramente, até é um pouco irritante,
porque uma pessoa, quando não conhece a canção , fica um pouco na expectativa do
que lá vem e depois, quando vem, é cortado para dar origem a outra coisa qualquer.
IB – Responde o sub-director da ANTENA 1, Ricardo Soares.
RESPOSTA DO DIRECTOR-ADJ. RICARDO SOARES: “– Estou totalmente de acordo com o
reparo feito por este ouvinte da Antena 1 do Estoril em relação à interrupção das
canções.
Deixe-me confessar-lhe até, que eu próprio também não gosto. No entanto para se
efectivar esta melhoria é necessário um esforço mais amplo, que de resto temos vindo
a desenvolver, para disciplinar os tempos de todos os conteúdos que fazem parte do
alinhamento de emissão da Antena 1.”
AR – De Setúbal, registamos a opinião de Manuel Luís de Oliveira Samina, um
comerciante aficionado da «festa brava», que gostaria de ver de novo «no ar» a rubrica
SOL E TOIROS, que foi durante vários anos o estandarte da informação tauromáquica na
Rádio Pública:
DEPOIMENTO DO OUVINTE MANUEL LUÍS SAMINA:“– Fui ouvinte ainda da Crónica
Tauromáquica de outros tempos, depois passou ao programa SOL E TOIROS, que
muito estimo, e gostava que voltasse ao contacto connosco, com os ouvintes, com os
aficionados. Porque o programa Sol e Touros, além de ser cultural, fala sobre uma
nossa tradição, que é a tauromaquia, que tão bem aceite é em muitos sectores –
sabemos que há quem não goste, mas isso acontece com tudo. E então nós pedimos
encarecidamente à RDP, ao senhor Provedor do Ouvinte, para que nos restitua o
programa Sol e Toiros. Realmente, era mais uma achega para a RDP ter mais
ouvintes, porque os tem mesmo. Eu falei algumas vezes com os locutores do
programa Sol e Toiros, que conheço, e eu apercebia-me da audiência que esse
programa tinha. E acho que não afectava nada a RDP, porque um programa ao
domingo, às 11 da noite, já quando têm acabado todos os programas desportivos,
todas essas coisas – não queremos tirar, de maneira nenhuma, à RDP, o direito que
tem de informar sobre desporto, não estamos contra. Mas a tauromaquia também faz
falta. Eu tenho esta ideia, e peço ao senhor Provedor do Ouvinte que, se nos puder
restituir, à Rádio Pública – que é uma rádio [para] que os ouvintes até contribuem,
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não é? – para que nos restituísse o programa Sol e Toiros. Era realmente um
encanto para todos os aficionados.”
IB – A resposta de Ricardo Soares:
RESPOSTA DO DIRECTOR-ADJ. RICARDO SOARES: “– A Antena 1 apoia a Festa Brava
através da promoção da Grande Corrida da Rádio, mas entende hoje, como a
Direcção de Programas de há meia dúzia de anos, que não se justifica a existência de
um programa exclusivamente dedicado a este tipo de espectáculo.”
IB – Outro Ouvinte, um engenheiro de telecomunicações residente em Almada e que
solicitou reserva de identidade, dirigiu-se ao Provedor manifestando o seu
descontentamento após a retransmissão da entrevista de Maria Flor Pedroso ao Bispo
D. Januário Torgal Ferreira, em finais de Dezembro:
AR – “A entrevista foi abruptamente interrompida pelo sinal horário da meia-noite
seguido de noticiário, sem qualquer comentário ou informação do locutor de serviço,
tendo a programação continuado com música. (…) Considerando ter havido uma
falta de atenção para com os Ouvintes que estavam interessados nesta entrevista, e
para com o entrevistado, venho por este meio apresnetar a minha indignação pelo
acontecido.”
IB – Responde o subdirector da ANTENA 1:
RESPOSTA DO DIRECTOR-ADJ. RICARDO SOARES: “– Registámos na realidade um
problema operacional quando retransmitimos a entrevista da jornalista Maria Flor
Pedroso ao Sr. Bispo Januário Torgal Ferreira. É um facto que lamentamos.
IB – A reclamação seguinte chega-nos de Santo André. Um Ouvinte que igualmente
solicitou reserva de identidade queixa-se de não ter conseguido responder a um
passatempo da ANTENA 1, por inacessibilidade do número de telefone anunciado na
emissão:
AR – “No dia 23 de Novembro pelas 9 e 26, no programa do dr. Machado Vaz, foi dito
pelo apresentador, sr. António Macedo, que quem acertasse na idade pedida da
jovem violada receberia um livro. [Para o efeito foi dado] um número de telefone,
213 820 123. Só que, depois de ligar, a gravação disse-me que ‘este serviço não pode
ser acedido’. Agradeço que mande verificar o que se passa.”
IB – O Provedor apresentou a questão ao subdirector Ricardo Soares:
RESPOSTA DO DIRECTOR-ADJ. RICARDO SOARES: “– Nestas situações em que os
Ouvintes são convidados a participar em jogos de antena, via telefone, registamos
quase sempre uma enorme afluência de chamadas ao número referido pelo Ouvinte –
21 382 01 23 – uma linha telefónica exclusivamente destinada aos passatempos na
Antena 1. Quanto ao caso em concreto, tratou-se seguramente de uma questão pontual
já que a referida linha se encontra activa e sem problemas operacionais.”
IB – José Ferreira de Campos, um advogado de Espinho, dirigiu-se ao Provedor, a
propósito de um episódio ocorrido na sequência de uma emissão do Programa LUGAR
AO SUL.
DEPOIMENTO DO OUVINTE J.A.FERREIRA CAMPOS: “– Ouço regularmente o Lugar ao
Sul, porque passa a um dia de semana em que as pessoas se levantam mais tarde…
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O Rafael Correia tem uma característica: é que ele não só dá ao programa uma
variedade e uma frescura muito grandes, [mas] vai buscar temas que eu não
conheço, e que eu até… Obviamente que eles estão gravados, mas não devem ser
gravações muito divulgadas. E, no fim dum programa, fez passar duas melodias que
eram, na verdade, de uma beleza extraordinária, e pensei: ‘Eu tenho de saber onde
posso adquirir estes temas’. E liguei para Faro, e então fui atendido por uma
senhora jornalista que, num primeiro momento, se disponibilizou a contactar o
Rafael Correia, e depois transmitiu-me que ele mandava dizer que não estava. E
portanto eu concluí que o Rafael Correia não está disponível para revelar os temas
que inclui, como um acrescento… Bom, que diabo, existe um Provedor do Ouvinte, e
eu acho que isto é uma situação que o Provedor do Ouvinte deve ter em
consideração se levado ao seu conhecimento.
IB – Foi o que fez este Ouvinte: escreveu ao Provedor, colocando as suas interrogações.
CONT. DO DEPOIMENTO DO OUVINTE J.A.FERREIRA CAMPOS: “– Acha que tenho o
direito de ser informado? O programa, desde o momento em que é emitido, passa a
ser público. Estamos numa estação pública, e portanto haverá um dever especial,
digamos, alguma reciprocidade… Mas eu interrogo-me: se fosse uma estação
privada, eu não teria também o direito de ser informado? Não existe pelo menos uma
obrigação moral de o autor do programa informar o ouvinte sobre um tema que
passa e que não identifica? Pronto, fundamentalmente é esta a minha posição: o
dever de informar e o direito de ser informado. Numa estação pública eu penso que
esse dever é mais forte. Mesmo como “dever moral” é mais forte. Eu fiquei muito
triste, fiquei defraudado. Gostava de ter acesso a esse tema, que era lindíssimo –
como aliás são sempre os temas que o Rafael Correia acrescenta nos seus
programas, ele escolhe temas magníficos.
IB – As interrogações do Ouvinte José Ferreira de Campos podem resumir-se em duas
questões simples: tem o Ouvinte o direito a ser informado sobre o tema musical
apresentado num programa de rádio? E tem o realizador do programa a obrigação de
informar o Ouvinte a esse respeito? Ouçamos a resposta de Ricardo Soares:
RESPOSTA DO DIRECTOR-ADJ. RICARDO SOARES: “– A resposta para as duas questões é
a mesma: tem! 1º Tem o ouvinte direito a ser informado sobre o tema musical, não
identificado, apresentado no fim de um programa de rádio e incluído nesse programa.
2º Tem o realizador de tal programa obrigação de informar o ouvinte sobre o mesmo
tema musical que foi da sua responsabilidade. No caso de não ser devidamente
informado, até agradeço que via telefone ou por mail questionem o realizador em
questão.
AR – Outras mensagens recebidas pelo Provedor e endereçadas ao subdirector da Antena
1 ficaram sem resposta. Nuns casos, porque se tratava de louvores a aspectos
específicos da Programação da Estação, e Ricardo Soares argumentou que “não se
sentia à vontade para responder a elogios”.
IB – Noutros casos, porque o subdirector da Antena 1 entendeu estar na presença de
mensagens anónimas ou escritas sob pseudónimo. Foi o que sucedeu com a mensagem
recebida do Ouvinte Álvaro José Ferreira, de Lisboa, no dia seguinte à presença de
Fausto Bordalo Dias numa emissão da manhã da Antena 1:
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AR – “Fiquei ligado à Antena 1, convencido de que ia ouvir uma mão-cheia de músicas
[do Fausto] e, claro está, também pelo interesse em ouvi-lo de viva voz a falar sobre a
sua obra… Fiquei perplexo! Então convida-se um cantor para um programa de
rádio com o suposto intuito de promover o seu último lançamento discográfico e
depois atiram-lhe para cima com músicas dos outros?”
JNM – Nestes dois Programas registámos mais um interessante conjunto de dúvidas,
comentários e sugestões de Ouvintes, que recorrem ao Provedor, no sentido de se
verem esclarecidos quanto a matérias, episódios ou opções, relativos à Programação
não informativa da ANTENA 1.
E alguns dos nossos correspondentes fazem-no, persistindo no errado pressuposto de
que ao Provedor do Ouvinte caiba responsabilidade, no que respeita às escolhas e
decisões de Programação.
Ora, parece-me oportuno recordar que o entendimento tradicional para o desempenho
dos Provedores (hoje generalizado na esfera democrática) e bem expresso na Lei
portuguesa, não atribui a um Provedor qualquer capacidade de deliberação ou de
selecção, em campos de conteúdo, ou sequer de forma, no acto de comunicação.
E isto é entendido quanto a Provedores que exercem sua missão em órgãos de
Imprensa, como de Televisão ou de Rádio.
Para que a intervenção do Provedor conserve a desejável equidistância relativamente a
produtores e consumidores de Comunicação, é indispensável que se mantenha à
margem do processo, mesmo esperando-se dele o conhecimento teórico e o domínio
das práticas, que – no fundo – lhe permitem aquilatar da pertinência das observações
dos Ouvintes, como da razoabilidade das respostas dos visados.
Dito isto, pode perguntar-se em que consiste e como há-de avaliar-se, então, o grau de
eficácia de um Provedor?
A resposta, não sendo linear, estará, a meu ver, naturalmente muito mais do lado dos
Profissionais, do que do lado dos Ouvintes.
Na verdade, perante as sugestões e queixas dos consumidores, e em face da exortação
do Provedor, quem poderá implantar novas soluções ou alterar procedimentos, são os
Profissionais e – sobretudo – aqueles que decidem sobre o seu trabalho.
Da sensibilidade destes face à crítica, da sua percepção das ideias alheias, do seu poder
de encaixe, da sua cultura democrática, do seu respeito pelos Públicos, depende o grau
de regeneração da Rádio.
E essa permanente revitalização das Estações daria mais sentido à sua ligação com os
Ouvintes-cidadãos e, consequentemente, ao desempenho do Provedor.
Relativamente às pequenas respostas que Ricardo Soares veio produzir nestes dois
Programas, eu bem gostaria que o executivo da ANTENA 1 tivesse sido mais assertivo
do que complacente.
Soube ser assertivo num ou noutro comentário de sua conveniência; mas foi sempre
complacente com as actuais opções da Estação, perante as sugestões e críticas de
Ouvintes.
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E também persiste naquela curiosa perspectiva que reflecte o posicionamento dos
gestores encarregados das antenas nacionais – eles, lá compreender, compreendem
sempre as observações e as sugestões dos Ouvintes… Mas fica é tudo, sempre, como
estava dantes… Quartel-general em Abrantes…

Relatório Final de Actividade

497

# 66 - 22.02.2008

Programa produzido por Viriato Teles

ANTENA 3 :
PEDRO & INÊS
- ANÁLISE DE UM CASO DE PRETENDIDO HUMOR, A PARTIR DO
PROTESTO DE UMA OUVINTE, COM
DEPOIMENTOS DE
GUSTAVO BEHR - PRES. DA CASA DO BRASIL,
DUDA GUENNES - JORNALISTA,
JOSÉ MUSSUAILI - JORNALISTA,
PEDRO BOUCHERIE MENDES
E INÊS DE MENEZES – AUTORES DO PROGRAMA
ROSÁRIO FARMHOUSE, ALTA COMISS. Pª IMIGRAÇÃO E
DIÁLOGO INTERCULTURAL.
REFLEXÕES DO PROVEDOR.
Voz de Isabel Bernardo – Pedro & Inês é um Programa semanal, transmitido todas as
sextas-feiras na Antena 3.
Voz de Alberto Ramos – Definido pela Estação como “um ‘frente-a-frente’ ao velho
estilo dos westerns norte-americanos”, o programa, de autoria de Pedro Boucherie
Mendes e Inês de Menezes, pretende ser um espaço de humor onde se fala de temas
actuais, de um modo descontraído e leve, na linha de orientação que tem sido a
imagem de marca do canal jovem da RDP.
IB – Na emissão de 18 de Janeiro, o mote do Programa foi um estudo do Instituto
Nacional de Estatística segundo o qual o número de casamentos entre portugueses e
estrangeiros tem vindo a aumentar significativamente nos últimos anos, em resultado
do crescimento das comunidades de imigrantes que escolheram Portugal como país de
acolhimento.
AR – Ao longo de toda a primeira parte do Programa, Pedro e Inês fizeram vários
comentários sobre o tema em análise, referindo nomeadamente as percentagens de
relacionamentos de portugueses e portuguesas com cidadãos de várias outras
nacionalidades.
IB – De acordo com o estilo próprio da rubrica, os dois comentadores teceram vários
considerandos em torno da situação, no registo levemente irónico que caracteriza os
quinze minutos do Programa.
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EXCERTO DO PROGRAMA-18.JAN.08
DE PEDRO BOUCHERIE MENDES E INÊS DE MENEZES - 1’31”
AR – Estas e outras considerações produzidas por Pedro Boucherie Mendes e Inês de
Menezes no seu espaço opinativo, motivaram a reacção indignada da Ouvinte Carla
Alves, que poucos dias depois enviou ao Provedor uma mensagem protestativa em
termos particularmente duros para com os autores do Programa:
DEPOIMENTO DA OUVINTE CARLA ALVES: “– Sou ouvinte assídua da Antena 3 e foi
com algum choque ouvi no programa "PEDRO & INÊS"[sexta-feira, dia 18 de
Janeiro de 2008], dos comentadores Pedro Boucherie Mendes e Inês Menezes, na
Antena 3, a comentadora Inês com um discurso absolutamente racista e xenófobo, e
que, a propósito do tema "aumento do número de casamentos entre cidadãos
portugueses e brasileiros" ridicularizava e diminuía não só os próprios cidadãos
estrangeiros (que no meu entender são pessoas como as outras e que merecem todo
respeito), como também ridicularizava as pessoas que com eles casavam.
Ao contrário do que a D. Inês refere, uma pessoa não é burra por casar com um
brasileiro, outra pessoa não casa com uma brasileira porque gosta de "bobó" ou não
casa com uma russa por precisar de uma empregada de limpeza. Tais comentários
eu penso que são inadmissíveis, seja numa estação de serviço público seja em
qualquer lugar minimamente civilizado. O target da estação e o teor do programa
não serve[m] de desculpa para este género de comentários.
Choca-me também que haja sequer quem pense assim e ainda mais que se use uma
antena de Serviço Público, em que há Serviço Público e em que são gastos dinheiros
públicos, para expressar tais valores. Eu penso que uma portuguesa tem todo o
direito de se apaixonar e casar com um brasileiro, muitos mostram-se bons maridos,
bons pais, trabalhadores, dedicados...
E a qualidade de uma pessoa não se mede pela sua nacionalidade, mas mede-se pelo
que ele realmente é, ou mostra, e em todas as nacionalidades há gente boa ou má.
Há brasileiros, como o Jorge Amado, há brasileiros muito bons. Havia o Pelé, há o
Jorge Amado…
Eu penso que estes comentários devem ser punidos, porque foram realmente muito
infelizes.”
IB – Para a análise deste caso, o Provedor teve em conta que PEDRO & INÊS é uma rubrica
que se pretende de humor, e por isso sujeita a regras que não são as exigíveis a um
programa “normal” de comentário e debate.
AR – A maior dificuldade será, certamente, na própria definição do humor, enquanto
forma de expressão e de comunicação, e também na caracterização daqueles que
deverão ser os seus limites.
IB – E mesmo tendo em conta que, como afirmava no século XIX o poeta alemão
Friedrich Hebbel, “não há nada mais humorístico do que o próprio humor quando
pretende definir-se”, será difícil não concordar com aquele que é unanimemente
considerado um dos maiores humoristas de língua portuguesa, o brasileiro Millôr
Fernandes, quando classifica o humor como “a quintessência da seriedade”.
AR – O humor será, assim, uma forma superior de análise da realidade, frequentemente a
partir do que mais trágico nela existe. Não é por acaso que o escritor francês Pierre
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Daninos define o humor como “uma caricatura da tristeza”, um pouco na linha de
Mark Twain, para quem “a fonte secreta do humor não é a alegria, mas a mágoa, a
aflição, o sofrimento.”
IB – No caso do Programa visado pela queixa da Ouvinte, estão em causa comentários
dirigidos às comunidades estrangeiras residentes em Portugal, com particular relevo
para os cidadãos brasileiros.
AR – O Provedor entendeu dever ouvir, a este respeito, as opiniões abalizadas de alguns
deles, começando pelo Presidente da Casa do Brasil, senhor Gustavo Behr:
DEPOIMENTO DO PRES. DA CASA DO BRASIL GUSTAVO BEHR : “– O humor é uma
válvula de escape dos povos, e todos costumam fazer humor consigo próprios.
No Brasil, os brasileiros fazem piadas com as suas instituições, em Portugal também.
É uma forma de alívio para as dificuldades que têm no dia a dia. E o humor tem esse
condão. É uma questão que passa muito pelo bom gosto ou pelo bom senso das
coisas, mas não só. Porque, felizmente, tudo pode ser risível ou suscitar graça, tudo
pode ser engraçado.
Agora a grande discussão, o que é mais difícil, é quais são os limites. E eu acho que
uma das linhas mais importantes aqui – existem muitas, mas sempre na perspectiva
de que tudo pode ser risível – mas uma das linhas importantes é que o humor não
pode deixar de ter o intuito da graça, e não deve servir para tentar agredir, ser uma
forma de humilhação ou de descriminação de um terceiro.
E, enfim, esses limites às vezes são bastante complicados de estabelecer, mas é, eu
acho, uma linha que se pode ter, é essa. E a pessoa que faz a graça também tem de
ser lembrar que às vezes o humor, a forma de fazer humor, tem o condão de criar
estereótipos, e então é preciso ter alguma responsabilidade, sempre nessa linha de
que tudo pode ser risível, desde que não seja com o intuito gratuito de atacar outras
pessoas.
IB – Gustavo Behr, Presidente da Casa do Brasil em Lisboa.
AR – Entendido como válvula de escape dos povos, o humor pode ser também uma forma
de exprimir a afectividade entre as várias comunidades. É isto, pelo menos, que
entende o jornalista e humorista Duda Guennes, brasileiro de Pernambuco radicado
em Lisboa há mais de 30 anos, e grande cultor de gracejos sobre os dois lados do
Atlântico:
DEPOIMENTO DO JORNALISTA DUDA GUENNES: “– No dia em que os brasileiros
deixarem de contar piada de português, alguma coisa má estará para acontecer.
Será uma perda de ternura, será uma perda de identificação cultural. Porque essa
história de piadas sobre portugueses, no Brasil, não tem nenhuma originalidade, são
as mesmas piadas que os portugueses contam sobre os alentejanos, e não acredito
que haja nenhuma agressividade ou mal-querer contra os alentejanos, muito pelo
contrário, é uma forma até ternurenta de manifestar um sentimento positivo.
Agora, essa coisa do Brasil e Portugal, já vem [de] há muitos anos, contar piadas. E
tem até uma célebre piada do Raul Solnado no Brasil, que, num programa de
televisão, perguntaram-lhe: ‘Oh, Solnado, lá em Portugal contam muita piada de
brasileiro?’ E o Solnado: ‘E precisa?’ E pronto, deu para…
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Essa piada é de uma acerto tão grande, entende?, que é para rir. Para rir e pensar.
Essa afectividade entre brasileiros e portugueses inclui a piada. No dia em que essa
afectividade desaparecer, é porque algo se perdeu. E isso seria mau.
AR – Será então legítimo fazer da diferença um objecto do humor? O Provedor quis saber
o que pensa, um jornalista de origem africana, José Mussuaili, até há pouco tempo
responsável pelo programa Etnias, da SIC, dirigido justamente às comunidades
estrangeiras residentes em Portugal.
DEPOIMENTO 1 DO JORNALISTA JOSÉ MUSSUAILI: “– Eu acho que o ser humano
consegue ser feliz se conseguir rir de si próprio. As melhores anedotas que eu já ouvi
contar sobre alentejanos foram contadas por alentejanos. As melhores anedotas que
eu já ouvi contar – e que tu já ouviste contar, se calhar – sobre negros, foram
contadas por negros; sobre portugueses no Brasil, foram contadas por portugueses
no Brasil. É isso que eu digo: tudo tem a ver com o sentido de humor que todos nós
temos. Uns têm mais, outros têm menos.
IB – Como reage, então, José Mussuaili quando, por exemplo, ouve contar anedotas sobre
negros?
DEPOIMENTO 2 DO JORNALISTA JOSÉ MUSSUAILI: “– Se calhar reajo como um
português reage às anedotas sobre portugueses quando os brasileiros as contam.
Ou seja: acho graça, à maioria das anedotas sobre africanos acho graça, mas
também sei ver quando são anedotas ofensivas e quando são anedotas inocentes.
Quando não são anedotas ofensivas, acho graça. Quando são anedotas que são
ofensivas e raiam o racismo, aí reajo mal. Isto é muito complicado, porque tem tudo
a ver com o humor que a própria pessoa tem.
Ou seja: eu considero-me uma pessoa bem humorada, e como sou uma pessoa bem
humorada, reajo bem às anedotas que me contam em que os africanos são o foco do
gozo, da chacota ou da brincadeira, não é?
Agora, quando se calha com pessoas que não têm um sentido de humor tão apurado
ou, se calhar, um sentido de humor como eu tenho, já reagem mal. Tudo isso vai da
reacção, ou do sentido de humor que a pessoa em foco tem, não é?
IB – O testemunho de José Mussuaili.
AR – Naturalmente, o Provedor não podia deixar de ouvir o que, sobre este assunto, têm a
dizer os autores do Programa, Pedro Boucherie Mendes e Inês de Menezes:
DEPOIMENTO DE PEDRO BOUCHERIE MENDES : “– O que eu tenho a dizer é que a
discriminação positiva é, na minha opinião, tão grave como a discriminação negativa,
que é aquela discriminação mais usual.
Não há nenhuma intenção óbvia de atacar nenhuma nacionalidade, mas também não
há nenhuma intenção de defender nenhuma nacionalidade.
A xenofobia tem o seu contraponto na xenofilia, são as duas graves. Mas mais grave,
mais sério e mais irritante é alinhar no politicamente correcto que nos impede de nos
exprimirmos como achamos que o devemos fazer em consciência e dizer aquilo que
pensamos.
O comentário do Ouvinte é um acto de liberdade, mas aquilo que nós dissemos
também o é.
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DEPOIMENTO DE INÊS DE MENEZES: “– Eu queria dizer que fui convidada para fazer um
apontamento que se quer, não sei se consegue, mas que se quer que seja de humor,
sem restrições.
Pelo menos nunca ninguém me impôs restrições nenhumas aqui na Antena 3, e
portanto eu sinto-me no direito de falar sobre o que quiser, como quiser.
Gostava de dizer à Ouvinte que não sou do PNR, que não sou racista nem xenófoba.
Se tivesse gozado com os alemães e lhes tivesse chamado nazis, de certeza que a
Ouvinte não teria mandado este mail.
E queria lembrar que, nos últimos cem anos – e isto não deitando mais achas para a
fogueira, mas… – nos últimos cem anos os brasileiros andaram a parodiar os manuéis
portugueses de bigode, e nós continuámos sempre a gostar deles. Portanto, a intenção
não era a pior. Era só um bocadinho má…
IB – Antes de tirar as suas próprias conclusões, o Provedor quis ouvir ainda o parecer de
alguém que conhece bem a realidade das comunidades imigrantes em Portugal, a
recém-empossada Alta Comissária para a Imigração e o Diálogo Intercultural.
Antropóloga de formação, a senhora dra. Rosário Farmhouse é também uma pessoa
atenta a esta difícil arte do humor:
DEPOIMENTO DA ALTA COMISSÁRIA ROSÁRIO FARMHOUSE: “–A palavra humor é
muito difícil de definir. Ao longo da história, o humor tem servido como
medicamento para a alma de quem escuta ou de quem vê e, nalguns casos, como
radiografia da alma de quem faz humor.
Embora a fronteira entre o humor e a discriminação seja muito ténue, é possível
fazer rir sem discriminar.
Podemos rir das situações caricatas, sem para isso empregar as características da
raça, ou da etnia, ou da religião.
Este é um desafio, e é um desafio que eu queria deixar aos humoristas: que
continuem a fazer-nos rir, sem discriminar os outros.
AR – Rosário Farmhouse, Alta Comissária para a Imigração e o Diálogo
Intercultural.
JNM – Já em 1967, o filósofo italiano Umberto Eco também abordava a frequência dos
casos em que a liberdade interpretativa do destinatário pode afectar a “correcção de
leitura” das mensagens produzidas pela Comunicação social, como por vezes acontece
na Rádio.
Pensamos e afirmamos uma coisa, de determinada maneira, e depois ela é apreendida
de outra, muito ou pouco diferente, por quem a apanha “no ar”, mais ou menos
distraidamente.
Neste caso, Inês e Pedro disseram o que disseram e do modo como disseram.
Livremente. E, tocada na sua sensibilidade, a senhora Ouvinte ouviu como entendeu,
aquilo que foi transmitido. Nem, porventura, os inocentes Comentadores pensaram um
momento sequer, na hipótese de produzirem reacções como a da Ouvinte, nem a
Ouvinte terá deixado de confundir alguma liberdade presumidamente humorística,
com afirmações xenófobas…
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No seu interessante texto, traduzido por Celeste Morais Pinto e editado em Portugal
pela Difel, em 86, na colectânea “VIAGEM NA IRREALIDADE QUOTIDIANA”, Umberto
Eco considerava que a variabilidade das interpretações é a lei constante das
comunicações de massa.
Eco afirmava também que se na comunicação quotidiana, directa e pessoal, a
ambiguidade é normalmente excluída, uma vez que tudo se clarifica com uma
expressão do olhar, um tom de voz, ou um gesto adicional, que na Rádio não captamos
como códigos adicionais, … já na comunicação estética [como pretendiam os
Comentadores que fosse aqui o caso] a ambiguidade é intencional, e nas
comunicações de massa, embora ignorada, está sempre presente.
Considerando estas reflexões de Umberto Eco, no episódio aqui presente ter-se-á
produzido a amálgama de duas das valências comunicacionais a que o filósofo se
refere: além de comunicarem através da Rádio, sujeitando-se também à instabilidade
da “audição distraída” que tantas vezes tenho referido, os Radialistas Pedro e Inês
também quiseram usar o humor – atravessando-se num território artístico muito
singular, cujas regras é preciso conhecer bem, para atingir com eficácia e precisão, os
resultados desejados.
(E para agravar, Inês tê-lo-á feito com aquele tom non chalant, cuja expressividade,
pode levar mais à irritação de quem ouve, do que propriamente, à pretendida
gargalhada.)
Uma coisa é certa: na Rádio, precisamos sempre de apurar cada vez melhor, os
objectivos e os meios, em vez de apenas esperarmos pelos resultados, ou nem sequer
isso...
Neste caso, de que não virá propriamente mal ao mundo (como chegava a temer a
Ouvinte), não sei se os dois Autores terão definido qualquer objectivo e, sobretudo, se
terão avaliado devidamente os meios que utilizaram. E como os utilizaram.
É claro que resultaria sempre em riso boçal, usar da liberdade completa e óbvia que os
dois invocaram, para fazer humor como este, se, por exemplo, começassem a usar aqui
palavrões e palavrotas. Ah, isso seria uma risota pegada… Mas, Pedro e Inês, ambos
rejeitarão, creio eu, essa finalidade e tais modos.
Portanto, afinal, fazer Humor, em Rádio, não será apenas dizer o que nos vem à
cabeça, como quem pinta um quadro ou bate numa bateria…
Por exemplo, eu concordo inteiramente com o desafio proposto pela Alta Comissária
para a Imigração e o Diálogo Intercultural, Rosário Farmhouse e que se pode afinal
aplicar, com muita justeza, como objectivo, não apenas a estes, mas a alguns outros
Humoristas que se esforçam na Antena 3:
“- Podemos rir das situações caricatas, sem para isso empregar as
características de raça, etnia, ou religião. … Que os humoristas
continuem a fazer-nos rir, sem discriminar os outros.”
Mas finalmente, também talvez valha a pena ter presente, como dizia Millôr
Fernandes, que “o humor compreende também o mau humor. O mau humor é que
não compreende nada”.
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# 67 - 29.02.2008
INFORMAÇÃO E JORNALISMO DO SERVIÇO PÚBLICO.
O DIRECTOR JOÃO BARREIROS
VOLTA A NOVO ENCONTRO COM O PROVEDOR
PARA REFLECTIR SOBRE QUESTÕES DE NATUREZA ESTRATÉGICA.

Voz de Alberto Ramos – Neste Programa, o Provedor vai abordar questões genéricas
relacionadas com a Direcção de Informação do Serviço Público de Rádio.
Voz de Isabel Bernardo – A Informação é uma área-chave e particularmente sensível da
estrutura da Rádio Pública. Erros e insuficiências que podem ser facilmente relevados
em alguns conteúdos genéricos da Programação, adquirem nos espaços informativos
uma importância suplementar.
AR – Mesmo quando direccionada para fins essencialmente lúdicos, a actividade
radiofónica não pode alhear-se do carácter formativo que incumbe a qualquer meio de
comunicação social, em particular (mas não exclusivamente), no que ao Serviço
Público diz respeito.
IB – As exigências de rigor, imparcialidade e pluralismo da Informação difundida são um
imperativo ético que, no Serviço Público, assume também um carácter normativo.
AR – Os assuntos relacionados com a Informação representam, em média, cerca de 15 por
cento do total das mensagens recebidas pelo Gabinete do Provedor do Ouvinte.
IB – Para falar sobre questões colocadas pelos Ouvintes, mas também para uma breve
reflexão estratégica sobre o presente e o futuro da Informação da Rádio Pública, o
Provedor convidou para este Programa e o próximo o Director de Informação-Rádio da
Rádio e Televisão de Portugal, Dr. João Barreiros.
1º EXCERTO ENCONTRO DO PROVEDOR COM O DIR. JOÃO BARREIROS
“José Nuno Martins – Tenho mantido com o Dr. João Barreiros – com o Jornalista João
Barreiros, que o é, há muitos anos – uma relação de grande proximidade, no debate
sereno das grandes questões que nos chegam, que são propostas pelos Ouvintes, e
também das opiniões próprias que ao Provedor cabe manter sobre a matéria da rádio, e
das emissões do Serviço Público. E é nesse sentido, João – tratamo-nos por “tu” como
sempre…
João Barreiros – Claro…
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JNM – …que te peço que exponhas aqui algumas reflexões de natureza estratégica, de
objectivos que estejas a apresentar ao novo Conselho de Administração da Rádio e
Televisão de Portugal, com quem certamente será mais fácil conversar, e apresentar
projectos, do que com o anterior Conselho. Não te peço que comentes esta minha
afirmação...
JB – Bom, sobre esse aspecto, eu tenho uma boa relação com as pessoas e também tive
uma boa relação com o anterior Conselho. E seguramente com este também terei.
Deixa-me começar por dizer que o nosso trabalho é um trabalho muito mais largo do
que às vezes os Ouvintes pensam. Ou seja, a nossa produção de informação abrange
não só os três canais nacionais, Antena 1, 2 e 3, como também a RDP Internacional.
Nós produzimos, só na Antena 1, cerca de sete horas diárias de informação –
incluindo naturalmente aqui a componente desporto, que faz parte da informação, mas
não estou aqui nesta contagem a abordar o aspecto dos relatos. Sete horas, digamos
assim, de jornais, e de programas de informação, deixamos os relatos à parte. E
depois temos colaborações, temos parcerias com rádios lusófonas no estrangeiro, que
levam, sobretudo os noticiários da Antena 1 e as emissões desportivas, levam-nos a
milhares e milhares de ouvintes. Nós temos, provavelmente, mais ouvintes portugueses
no estrangeiro, ouvintes lusófonos no estrangeiro, do que em Portugal.
JNM – E às vezes não temos muita consciência disso…
JB – Pois. Nós temos, e sabemos que temos que acarinhar essas parcerias, e estamos a
fazê-lo. São rádios que precisam muito de nós, e que nós gostamos muito. Estou a
pensar, por exemplo, na Rádio Alfa, em Paris, que...
JNM – Que tem agora um novo director...
JB – O João Paulo Diniz, que passou pela Antena 1, de resto. E que tem [a Rádio Alfa]
um potencial de ouvintes de 800 mil pessoas. E estou a pensar, por exemplo, na Rádio
Globo [WJFD], portuguesa, de Boston, que transmite [a partir de New Bedford,
Massachusetts] para quatro estados americanos, em FM [97.3], os noticiários da
Antena 1. Portanto, se estiver em Boston pode estar a ouvir o mesmo noticiário que
está a correr aqui na Antena 1.
JNM – E a Rádio e Televisão de Portugal recebe também contributos dessas estações,
nalguns casos? Essas parcerias significam a bilateriedade?
JB – A minha convicção é que somos uma rádio muito mais sólida, do ponto de vista dos
recursos humanos e dos recursos técnicos, do que essas rádios lusófonas no
estrangeiro. Enfim, a Rádio Alfa é uma rádio forte, mas é uma rádio pequena,
comparando com a dimensão do nosso Serviço Público. Nós já fizemos algumas
emissões em directo a partir da Rádio Alfa para Portugal, e para Paris, porque é a
área para qual a Rádio Alfa transmite. Com a Rádio Globo de Boston, temos feito
menos coisas, é uma bastante mais pequena. Mas não são só estas: há rádios na
Austrália, rádios no Luxemburgo, rádios na Alemanha, para as quais também
transmitimos. Isso, portanto, dá uma dimensão ao nosso trabalho, muito invulgar até,
porque muitas vezes nos dizem: “Bom, seria interessante tratar desta temática neste
noticiário, porque temos estes ouvintes a escutar a esta hora”. E é difícil conciliar os
interesses de tantos ouvintes, em tantos pontos do globo que, uns querem ouvir uma
coisa, outros, seguramente, querem ouvir outra.”
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IB – João Barreiros, director de Informação da Rádio Pública.
AR – O Provedor entende que será precisamente nesse campo prospectivo que a internet
pode ter um redimensionamento de modo a servir o tipo de interesses particulares dos
Ouvintes imigrantes, que noutros países pretendem saber notícias da sua terra.
IB – A capacidade de oferta quase ilimitada da world wide web e a utilização das novas
plataformas de difusão podem contribuir para que a Rádio Pública seja cada vez mais
uma presença na vida dos portugueses, onde quer que se encontrem. É também esta a
opinião de João Barreiros:
2º EXCERTO ENCONTRO DO PROVEDOR COM O DIR. JOÃO BARREIROS
“João Barreiros – A net é um instrumento fundamental. Eu acho que tem que ser algo
combinado, ou seja, as rádios lusófonas que estão implantadas nas suas comunidades
também são muito importantes, e portanto se elas nos redifundem, e podem até – e vão
ter brevemente – programas e rubricas produzidos aqui, especificamente para elas,
também são um ponto importante. A net é um outro, nós temos que caminhar com
muita força na Internet ao longo dos próximos anos...
JNM – E tens ideias concretas sobre isso? Porque se anda a prometer aos Ouvintes
investimento na net , que não se tem consubstanciado, por outras opções que no
entanto aparecem. Não sei que ordem de razões tem impedido que haja esse
movimento de novas ofertas, utilizando o portal rtp.pt…
JB – Nós, nos últimos dois anos, aumentámos substancialmente a quantidade da oferta de
produtos da rádio na internet, no portal da RTP. É certo que o portal é muito grande,
tem uma oferta muito, muito grande. Também é um portal muito procurado, salvo erro
é o sexto portal mais procurado em Portugal, em termos de meios de comunicação.
Mas está lá muito material da RDP, feito por profissionais de rádio, reportagens,
entrevistas... Ainda este fim-de-semana estarão entrevistas que não conseguimos
publicar integralmente na rádio, mas que estão integralmente no site, e que portanto
são um plus, são um acrescento em relação à produção que conseguimos colocar em
antena. E portanto essa produção tem aumentado, mas tem que aumentar mais.
Diferente será dizer que, para essas comunidades no estrangeiro, nós temos que fazer
noticiários próprios sobre as suas comunidades. Julgo que isso é difícil, ou seja: não é
possível à nossa redacção aqui fazer noticiários muito dirigidos à comunidade que
vive nos Estados Unidos e no Canadá. É difícil. Nós temos um canal que é a RTP
África, e que tem informação própria, sobretudo muito dirigida sobretudo para a zona
dos PALOP, mas globalmente para África, mas é difícil para a redacção do país,
aqui…
JNM – E até em função dos recursos humanos de que tu dispões.
JB – Exactamente, é muito difícil.
JNM – Quais são neste momento os teus quadros? Quantas pessoas trabalham na Direcção
de Informação-Rádio da Rádio e Televisão de Portugal?
JB – Cerca de 200 pessoas. Em Lisboa, 110, 115, as outras estão no resto do país.
JNM – São mais ou são menos do que eram há cinco anos atrás?
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JB – São menos. São menos e com a incumbência de trabalhar também para a Internet.
Mas eu julgo que uma boa gestão de recursos… E as pessoas estão motivadas,
também, para fazer algum trabalho para as novas plataformas, entendem que as novas
plataformas lhes oferecem um novo público, e portanto também estão motivadas para
dar um acrescento ao seu trabalho diário, e para produzir também para essas
plataformas. Deixa-me contar que estive em Sevilha há pouco tempo no encontro da
UER – porque há muito quem pense que as novas plataformas estão contra os antigos
meios, assim ditos – e foi contado nesse encontro de Sevilha da UER, a União
Europeia de Radiodifusão, uma experiência feita por uma rádio britânica da BBC, que
foi, a um sábado de manhã, de surpresa visitar um dos seus ouvintes, um ouvinte de 20
anos. E entrou em casa para lhe entregar um prémio, ou algo assim. E o que foi
contado em Sevilha foi que esse jovem estava – era meio-dia, e portanto ainda estava
em pijama – estava a ouvir o seu iPod , mas também tinha a Internet ligada, e estava
com os seus sms, os seus chats, a funcionar, tinha a televisão ligada, e ainda estava a
ouvir rádio. E há uma série de estudos que mostram que o consumidor do séc. XXI,
não está a trocar uns meios pelos outros. Ou seja: não está a desligar a rádio, para se
ligar à internet.
JNM – Antes os soma...
JB – Antes os soma. E provavelmente estará a jogar na Internet, talvez a trabalhar na
Internet, e agora já pode até ouvir rádio na Internet...
JNM – E ver televisão também...
JB – …e ver televisão também. Portanto temos que aproveitar tudo isso. Também a rádio
já não é uma “torneira” que se abre e da qual sai rádio. Agora há também uma
espécie de “rádio engarrafada”, podemos consumi-la um bocadinho mais tarde…
JNM – Precisamente. Portanto essas questões relacionadas com o desenvolvimento das
multiplataformas, no caso específico da Direcção de Informação, estão a constituir um
objectivo estratégico da tua Direcção para este ano de 2008?
JB – Para este novo mandato, uma vez que esta direcção acabou de ser reconduzida pela
nova administração. É evidente que no plano da informação que prestamos,
nomeadamente nos noticiários, há aqui também outros objectivos estratégicos. E esses
objectivos passam, por, por um lado, aproximar mais a rádio das pessoas, trazer mais
informação regional – diria local, até – e, por outro lado, dada a nossa dimensão e a
nossa especial responsabilidade – somos eventualmente quem tem mais
correspondentes no estrangeiro e quem tem mais condições para o fazer –, dar uma
visão mais larga da actualidade.”
IB – O Director de Informação, João Barreiros, à conversa com o Provedor do Ouvinte.
3º EXCERTO ENCONTRO DO PROVEDOR COM O DIR. JOÃO BARREIROS
JNM – Eu gostava agora de te pedir que falássemos um pouco mais concentradamente
sobre a capilaridade, em Portugal, desta recolha de informação que se sente, de alguma
maneira mitigada. Porque as opções não são também elásticas, tu também não dispões
de todo o tempo do mundo para produzir informação em antena 24 horas por dia.
Tomara que assim fosse, não é? Mas há, portanto, que seleccionar. A verdade, porém,
é que Ouvintes referem nalguns casos, alguma escassez informativa acerca das redes
regionais e locais, o que se passa na pequena aldeia, ou naquela zona daquele rio, ou
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naquela área, enfim, com características rurais específicas. E trata-se de uma missão
histórica, do Serviço Público de Rádio, essa presença permanente – omnipresente em
todo país, de Trás-os-Montes até aos Açores – que agora, de alguma maneira, ou está
menos presente. Porque há tanta oferta, que a gente não se apercebe da dimensão,
dessa presença, dessa “multilocalidade” presencial da Rádio. Ou então não percebo o
que é que se está a passar…
JB – A RDP tinha centros regionais de produção, a funcionar e transmitir fortemente
quando eu entrei aqui, há praticamente 20 anos atrás. Mas essa também foi a altura
de nascimento das rádios locais, e portanto digamos que as rádios locais vieram
teoricamente cobrir parte das necessidades locais. Eu ainda hoje me questiono sobre
se será mais interessante, para um ouvinte de Coimbra ou de Leiria ou das termas de
Monfortinho, se será mais interessante ele ter uma emissão local, onde se fale dos seus
problemas, ou que os seus problemas sejam falados a nível nacional e adquiram uma
outra dimensão. Ou seja, que o país perceba qual é o seu problema, que à vezes é um
problema local, mas que é replicado em centenas de outros locais. E, sinceramente,
sinto-me dividido. Nós hoje o que temos em antena são 45 minutos de produção diária,
[nos] dias úteis, nos centros do Porto, Coimbra e Faro, e portanto...
JNM – Estás a referir-te ao Portugal em Directo?
JB – Estou a referir-me ao PORTUGAL EM DIRECTO…
JNM – Que passa a partir da uma e quinze…
JB – Passa a partir da uma e um quarto, e que é muito ouvido. Portanto, as audiências de
rádio – tiveste oportunidade de falar aqui sobre as audiências de rádio há poucas
semanas atrás, com a Vera Roquette – mas a audiência àquela hora, apesar de tudo,
sentimos que há pessoas que procuram o Portugal em Directo, e que o escutam. E
temos muitas referências, por telefonemas, por cartas, por pedidos de gravações, de
pessoas que escutam de facto o Portugal em Directo. Acho que o nosso desafio é
colocarmos mais o país dentro dos noticiários, eventualmente expulsando de lá um
país que está ainda um bocado sentado e que absorve uma parte substancial dos
noticiários.
JNM – Eis aqui uma perspectiva estratégica da Informação da Rádio de Serviço Público
em 2008.
Sei também que preparas, no segredo dos gabinetes, algumas outras intervenções a
nível das grandes reportagens.
Ouvintes lamentam que “não se saiba onde fica” o Alasca, através da Antena 1 ou das
emissões informativas da RDP; o que é “isso” do sul da China, o fenómeno económico
do sul da China… Ou as chamadas reportagens sobre os temas “exóticos”: o que é que
é atravessar a Austrália numa moto… Reportagens que são próprias para avivar a
fantasia dos Ouvintes… E também o conceito de cosmopolitismo e de “Rádio no
mundo”, próprio dum grande Serviço Público de Rádio, como é a Rádio e Televisão
de Portugal.
JB – Não há segredo dos gabinetes; o meu até é particularmente aberto, tem a porta
sempre aberta para quem quiser entrar. Julgo que temos apostar mais na reportagem.
Não sei se teremos condições, até financeiras, para fazer projectos de tal ambição. E
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também não tenho a certeza [de] que projectos como aqueles que enunciaste caibam
exactamente à Informação, que seja a Informação a dever produzi-los. Alguns sim,
eventualmente a situação do sul da China, porque a China está a emergir como
potência incontornável nos dias de hoje...
JNM – Nós, da China, sabemos vagamente o que é Macau...
JB – Passear pela Austrália de moto, ou contar o que é a Austrália de moto, acho que já
foge um pouco àquilo que são as nossas incumbências...
JNM – Às prioridades…
JB – Se o serviço público tivesse um canal de Informação – que não tem, é preciso dizer
isto: hoje, na Europa Ocidental, somos das poucas estações de Serviço Público, ou das
poucas empresas de Serviço Público que não dispõe de um canal estritamente de
Informação. Vamos à Espanha e isso existe, vamos a França e isso existe, em Portugal
não existe. Se isso acontecesse, haveria mais espaço e haveria seguramente mais
hipótese de reportagem, mais hipótese de debate. Não é esse o desenho que está
escrito no contrato de concessão da Antena 1, o contrato está também em
renegociação, tanto quanto sei, veremos o que é que poderá acontecer nos próximos
anos.
JNM – O dr. João Barreiros, o Director de Informação-Rádio da Rádio e Televisão de
Portugal estará novamente connosco no próximo Programa, uma vez que irá responder
a perguntas que pontualmente foram apresentadas e temas de dúvida que foram
apresentados por Ouvintes na sua correspondência com o Provedor do Ouvinte.
Obrigado, João.
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CONCLUSÕES E
REFLEXÕES FINAIS

Muito embora na primeira reunião dos dois primeiros Provedores do Ouvinte e do
Telespectador com o anterior Senhor Presidente da Empresa 36 as palavras de boas
intenções tivessem corrido soltas da parte deste Senhor, cedo perceberia que, certamente
devido aos seus muitos afazeres e aos não menos do Senhor Administrador Luís
Marques, teríamos de contar mais com o nosso esforço e com a disponibilidade
intelectual de alguns dos seus mais prestigiados quadros e Profissionais, do que
propriamente com a real abertura institucional da Empresa e dos seus ilustres Gestores,
para facilitar o desempenho crítico neutral e independente que se esperaria de nós.
Com efeito, foi pena que não tenha sido possível manter com frequência e regularidade
estáveis os desejados encontros entre o Senhor Administrador, porventura já demasiado
sobrecarregado com outras responsabilidades maiores, e o Provedor do Ouvinte. Dada a
circunstância inovadora do instituto dos Provedores, não só a prudente prospectiva de
ambas as partes o aconselharia, como a prática os viria a recomendar de modo muito
evidente.
Em algumas ocasiões ainda insisti que um regime regular de troca de opiniões e
informações entre o Conselho de Administração e o Provedor do Ouvinte poderia evitar
muitas contrariedades. Contudo, ao longo de 20 meses, não pudemos realizar senão uma
dezena de reuniões de trabalho conjunto.
Creio assim ter tido razões mais do que suficientes para considerar como
representações tácitas de indiferença, incomodidade ou animosidade profissional de
quadros da estrutura dirigente da Empresa para com a figura do Provedor, episódios
bastantes que assinalo neste documento.
Dois desses temas vão referidos no Capítulo anterior, no corpo de texto dos Programas
Em Nome do Ouvinte, #32 e #61, respectivamente apresentados em estreia em 11 de
Maio e 18 de Janeiro de 2008 e por me parecerem elucidativos acerca do entendimento
que, na prática, aqueles ilustres Senhores Administradores chegaram a ter da função do
Provedor do Ouvinte.

36

Em 18 de Abril de 2006, no própria dia e apenas duas horas antes da tomada de posse.
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Esta é hoje, no fim de dois anos muito difíceis e na soma dos factos, a apreciação
serena que profissionalmente posso e devo fazer.
Não me constrangem as circunstâncias, porque estou seguro do posicionamento
profissional muito rigoroso que sempre entendi dever manter, tanto enquanto trabalhei
em Rádios e TVs privadas, como quando durante mais de dezanove anos da minha vida,
estive dedicadamente integrado nos quadros do Serviço Público.
Precisamente por isso sou intransigente defensor do Serviço Público.
Tive muitas oportunidades de conhecer os modelos que sustentam a operação de
Televisões e Rádios privadas; mas estruturei-me e desenvolvi-me profissionalmente na
esfera da Televisão e da Rádio Públicas, onde os níveis de exigência, de rigor, de
independência, de qualidade e, por consequência, de desempenho profissional, são
inegavelmente mais profundos, mais sérios e com responsabilidades mais assumidas.
Sou, e disponho assim, de fortes razões para o ser, intransigente defensor do Serviço
Público no contexto da Comunicação Social no nosso país. Aliás, ao ponto de o ter
assumido publicamente, quando, a convite daquele mesmo Conselho de Administração
da RTP, aceitei “dar a cara” em intensas campanhas publicitárias de Televisão, Imprensa
e Outdoors (pelo menos), que se mantiveram durante todo o ano de 2005, sem ter
recebido qualquer pecúnio por isso.

Na extensa produção de textos que reuno neste Relatório, como testemunho e espólio de
uma missão que muito me enobreceu e que me orgulho de deixar aos meus Colegas do
Serviço Público e, em particular, ao meu sucessor, reconhecer-se-á a preocupação
sempre mantida, em contribuir com o meu desempenho, para reforçar o prestígio das
Emissões e dos Profissionais das Estações Públicas.
Por isso também, em muitos Programas EM NOME DO OUVINTE procurei desvendar
algumas das suas virtudes e peculiaridades.
Como quando, por exemplo, com o seu Director, referi a natureza da RDP
INTERNACIONAL, no Programa #11 37; quando o Senhor Director das ANTENAS 1, 2 e 3 se
dispôs a falar comigo sobre as três Estações nacionais 38; quando nos Programas # 30, #
62 e # 63 ouvi a responsável de AUDIMETRIA sobre as performances das Estações 39;
quando procurei compreender a acção do CENTRO DE FORMAÇÃO da RTP como o seu
Director, na emissão #35 40; quando revelei as inside stories do SERVIÇO NACIONAL DE
TRÂNSITO com o seu responsável na edição #35 41; quando, designadamente nos
Programas # 41 e # 51 42, dei ensejo de divulgação das temáticas relacionadas com as
37
38
39
40
41
42

Em 18 de Novembro de 2006.
Entre 19 de Janeiro e 9 de Fevereiro de 2006.
Em 27 de Abril de 2007 e em 25 de Janeiro e 1 de Fevereiro de 2008.
Em 1 de Junho de 2007.
Em 8 de Junho de 2007.
Em 13 de Julho e 26 de Outubro de 2007.

Relatório Final de Actividade

511

áreas MULTIMÉDIA ao seu gestor; ou, ainda por exemplo, quando convidei para uma
interessante conversa sobre NOVAS PLATAFORMAS para a Rádio, o Director-adjunto
Jorge Lopes na edição #53 43.
Noutros Programas EM NOME DO OUVINTE também motivado por Mensagens de
Ouvintes, não hesitei e tive o gosto de assinalar alguns casos de qualidade superior no
contexto das emissões das antenas nacionais e verdadeiramente merecedores do
reconhecimento dos Públicos e do Provedor, como autênticos SINAIS DE EXCELÊNCIA
do Serviço Público de Radiodifusão.
Foram os casos de uma REPORTAGEM, efectuada na Coreia do Norte pela Senhora
Jornalista Rita Colaço, para um dos mais interessantes Programas de toda a Rádio
Pública (Visão Global, Antena 1, Domingos, 12:00/13:00h), que referi no Programa
#04, em 30 de Setembro de 2006; de PORTUGALEX (Antena 1, Dias úteis,
07:55/08:00h), uma notável, muito criativa e muito divertida e cáustica emissão de
humor, produzida por Autores das Produções Fictícias, premiada no Programa #05, em
7 de Outubro de 2006; de EM SINTONIA COM ANTÓNIO CARTAXO (agora no ar na
Antena 1, Terças-feiras, 13:00/14:00h e 23:00/24:00h), com as saborosas histórias em
volta de Músicas e Músicos contadas pelo grande Radialista, referida no Programa #06,
em 14 de Outubro de 2006; de LUGAR AO SUL (agora no ar na Antena 1, Sábados,
09:07/10:00h e Segundas, 01:12/02:00h), com as inesquecíveis viagens do “andarilho da
Rádio” ao Portugal mais profundo, que exaltei Em Nome do Ouvinte na edição #12, em
18 de Novembro de 2006; como foi ainda o caso do SERVIÇO NACIONAL DE TRÂNSITO
(na Antena 1, div. Horários, 6:00/22:00h de Segunda a Sexta, e 15:00/22:00h - Fim de
semana e Feriados), referido no Programa #36, em 8 de Junho de 2007 e finalmente,
como ainda ERAM 12.000 – um Programa especial de Júlio Isidro, com Charles
Aznavour, também na Antena 1, que realcei em 7 de Março de 2008 na edição #68.
Apenas seis casos verdadeiramente excepcionais, de autêntica excelência radiofónica,
numa paisagem onde, seguramente, terá havido outros episódios de muita qualidade
comunicacional ao longo dos últimos dois anos. Em todo o caso, não muitos mais.

Enquanto na actividade normal das empresas comuns, a discrição e a reserva constituem
modelos estratégicos sempre presentes, ao contrário, na Comunicação Social e em
particular nas instituições que se servem do dinheiro dos Contribuintes, a maior
responsabilização dos Profissionais decorre precisamente do grau de competência com
que expõem os seus exercícios para o exterior.
Essa percepção terá, aliás, sustentado uma das mais relevantes atitudes empresariais
do anterior Conselho de Administração da Rádio e Televisão de Portugal, SP, cuja
prática cuidadosa conduziria à espectacular reconciliação dos Públicos com a RTP 1.

43

Em 09 de Novembro de 2007.
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Infelizmente que não tivesse tivo ensejo para manifestar idêntica preocupação
relativamente às Rádios da RDP (ou serão da RTP? Como é que, afinal, se deve dizer agora? A RDP
ainda existe?), cujas identidades terá aceitado fazer alterar sem contrapartidas, deixando-as
perder afectos e Públicos, qualidades técnicas e também muitos Profissionais, num
lamentável contraciclo interno de que será muito difícil sair com presteza, para o
equilíbrio dos dois ramos da Empresa e, sobretudo, para a satisfação dos seus Ouvintes.
Creio porém que da sólida configuração estrutural dos Serviços Públicos Audiovisuais,
que lhes assegura uma real diferenciação posicional no teatro da Comunicação, não será
senão expectável a constante resposta e a competente resposta, aos estimulantes desafios
da concorrência aberta, utilizando em toda a dimensão dos seus recursos, plataformas
cada vez mais diversificadas que correspondam a toda a espécie de volições e exigências
dos Públicos, agora movidos por novas atitudes no consumo da Comunicação.
Daí que as interpretações do Provedor do Ouvinte, acerca das mensagens que recebia,
não se devessem restringir ao horizonte (digamos, convencial) de análise das
Provedorias da Imprensa, nas quais dominam naturalmente, as perspectivas incidentes
sobre performance jornalística, deontologia e ética profissional do Jornalismo.

No nosso caso, por exemplo, não poderia ser ignorado ou esquecido que a essência da
Comunicação Audiovisual consiste, naturalmente, na expressividade dos seus actores.
E quem são esses actores? São os Programadores, agindo como monitores (digamos
assim) sempre que induzem e potenciam o Conhecimento ou opinião própria a Ouvintes
e Telespectadores; são os Jornalistas, enquanto fiéis intérpretes da realidade social no
acto informativo; ou então, são os Artistas, quando actuam como agentes da fantasia, na
transmissão da criação artística, seja esta de que modos o for.
Nada pareceria ser, ao mesmo tempo, tão aparentemente contraditório: numa mesma
entidade empresarial com os mais elevados níveis de investimento e de risco, juntar num
mesmo caldo, o rigor da verdade dos factos, o livre-pensamento ou a densidade cultural
e a mais acabada fantasia.
Mas esse constituirá um dos desígnios a que terá de se sujeitar cada vez mais, no tempo
presente, uma qualquer empresa de Comunicação. E por razão específica da sua própria
natureza, o desafio ainda será mais notório numa empresa cujo objectivo seja o da
prestação dos Serviços Públicos de Rádio e de Televisão.
Ora o pressuposto da capacidade expressiva daqueles actores, desde que assente em
princípios de rigorosa probidade profissional, servida e sustentada na fiabilidade de
dispositivos técnicos e tecnológicos cada vez mais desenvolvidos, como na solidez da
estrutura administrativa, pode representar o conjunto dos mais poderosos factores de
diferenciação de desempenho exclusivos da Rádio Pública no “teatro” de Comunicação.
Mas será efectivamente isso que se pode ler num exame estratégico das antenas do
Serviço Público de Rádio?
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Sinceramente, se resumirmos as recursivas interpretações de Ouvintes que
sintonizaram e ouviram as Rádios Públicas ao longo destes dois anos, parece que não.
Da análise da correspondência que dirigiram ao Provedor do Ouvinte ressalta a
sensação de que a Rádio estará a reduzir-se, embora na minha opinião, isso corresponda
a uma tendência que se circunscreva ao tempo presente.
Julgo aliás, que a Rádio como a Televisão, em especial na esfera do Serviço Público,
vêm perdendo valências comunicacionais há quase duas décadas, à medida em que os
lugares de decisão foram progressivamente deixando de ser ocupados por Profissionais
com formação ou talentos mais diversificados nas Artes técnicas que lhe são inerentes.
Uma plêiade de Jornalistas muito prestigiados por elevados índices de respeito nutridos
pelos Públicos em função dos desempenhos anteriores na sua esfera de origem, passou a
ser sucessivamente chamada a executar tarefas de natureza decisória em áreas que, sob o
ponto de vista técnico, teórico e conceptual, são mais complexas e menos lineares do que
aquelas que caracterizam as formulações expressivas bastantes ao campo da Informação.
O ponto é que a Rádio não pode nem deve reduzir-se a tensos modelos de inspiração
jornalística, segmentada, neutral, magazinesca e despojada dos afectos e da fantasia que
lhe estão na própria natureza, mesmo quando os Programas se descarregam através do
computador.
A asserção será porventura politicamente incorrecta, mas representa uma realidade
dificilmente rebatível, a não ser mediante a invocação de raras excepções, devidas a
talentos próprios ou a raras capacidades de apreensão da oficina e da bagagem específica
para o desempenho de tais funções, de resto pouco estudadas e menos debatidas, no
nosso país.

As Rádios limitam-se hoje a gerir arquitecturas de emissão reduzidas a arquétipos
organizacionais configurados pela informática. Concorrem entre si com programações
formatadas por modelos sempre idênticos.
Arriscam muito raras oportunidades de oferta inovadora e mesmo essas
demasiadamente mitigadas, nos conteúdos e na forma. Evita-se completamentamente o
risco; ou seja, acabou-se com a imprevisibilidade e com a surpresa que outrora
constituíam verdadeiros carburantes para alimentar o fogo do consumo de Ouvintes.
A tendência não é apenas portuguesa, é universal. E não é apenas uma constante do
Serviço Público, é detectável em todas as Estações do mercado.
Hoje o Ouvinte ouve cada vez menos histórias contadas pelos Profissionais do
microfone. Isso quer dizer que encontra menos sinais de afecto no discurso da Rádio. E
ao ser chamado à antena, como novo actor que se substitui aos Radialistas, troca afectos
por irritações e ódios, em vez de se ver estimulado a tolerar ou a consensualizar.
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Nos Programas de “Telefone aberto”, por exemplo, são os próprios Públicos quem
assume e desempenha aquelas funções tradicionais da Rádio, suprindo, tantas vezes de
modo caótico 44, o discurso estruturado que no séc. XXI seria de esperar de sistemas de
produção da Comunicação altamente profissionalizados.

Da observação muito cuidada, em segunda leitura, do discurso radiofónico, é lícito
concluir que, no plano da cidadania, as Estações da RTP (ou da RDP, afinal?) nem
sempre tomam em conta o exercício da pedagogia formativa que lhes foi
contratualmente consignada num Contrato de Concessão, a carecer de urgente revisão,
como mais à frente desenvolvo.
O Jornalismo da RDP (RDP?!) demora-se com empenho, desenvoltura e probidade
nas conjunturas da pequena política, da pequena saúde, da pequena justiça, por exemplo.
E nessas conjunturas do quotidiano, pode afirmar-se que quase nunca falha. Do que
resulta que raramente cheguem queixas ao Provedor sobre não cobertura dos casos do
dia-a-dia.
Mas, para além da espuma dos dias em que a agenda complexa é cumprida com
eficácia, não é muito habitual que o Jornalismo da Rádio Pública perscrute as grandes
causas, os movimentos mais profundos da sociedade portuguesa ou, ainda menos, de
modo sistemático, as realidades mais amplas do incomensurável mundo, em
investigações e pesquisas ou mesmo em reportagens isoladas 45.
Os Ouvintes ainda hoje não sabem pela Rádio Pública, por exemplo, que nova China é
essa que aí vem (com Jogos Olímpicos à porta); onde ficam e como nos constrangem (ou
como se nos abrem) a nova Índia, os países da nova Europa, a Leste, os novos países dos
Urais. Que nova Angola é essa que afinal, está de regresso? Ou mesmo que remoto
Brasil é esse, novo-rico do petróleo…
O Serviço Público dá, todavia, voz e cadeira fixa a muitos Comentadores da
actualidade nacional, muito embora Ouvintes sugiram permanências em antena menos
duradouras relativamente a alguns deles. Sobretudo àqueles a quem apontam
desequilíbrio de factores como maior ou menor notoriedade pessoal, mais ou menos
evidente grau de respeitabilidade pública, maior ou menor talento comunicacional
próprio ou capacidade reflexiva menos apreciada.
E da mesma forma são questionadas prestações de certos Autores de Programas, num
campo tão movente como o da opinião.
Invocam Ouvintes que, mesmo aos pares, as opiniões dos Colaboradores cronistas que
aqui vêm “trocar ideias” em pequenas Rubricas, nas quais nem sempre o princípio do

44

45

Como analisei no ciclo de Programas em que era questionada a adequação de Programas de “Telefone aberto” em emissões do Serviço Público,
do # 44 ao #47, exibidos entre 3 de Agosto e depois, de 14 a 28 de Setembro de 2007.
Leiam-se os Programas # 43 e #67, exibidos em 27 de Julho e 29 de Fevereiro de 2008, com depoimentos de Peritos e do Director de
Informação, João Barreiros.
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contraditório é conseguido, representarão alegadamente, apenas pontos de vista
limitados e não definitivos.
Ainda para mais, pelo facto do processo de comunicação estar predominantemente
organizado em sintagmas de muito curta duração, nos quais se privilegia a
coloquialidade e não o texto pré-fixado e alguma ligeireza de apreciação em vez da
reflexividade.

Quanto a reflectir a Opinião Pública, como é seu dever estrito, a RDP parece descansar a
consciência ao patentear as fragilidades interpretativas de primeiro grau (pobremente
características daqueles que procuram varanda) através de Programas de Microfone
aberto. Quase nada mais.
Em todo o caso, talvez lhe conviesse sair à rua mais frequentemente, numa atitude
proactiva, em busca das pessoas e não se limitando a “ficar à espera do país que lhe
telefona”, como se esse fosse o modo mais radiofónico, de dar voz a quem a não tem.
Será porventura um dispositivo de mais baixo custo do que proceder sistematicamente
e com outro apuro e isenção, à colheita e ao tratamento sonoro das “vozes do povo”,
antes de as emitir no caos de sons e argumentos que são aqueles Programas telefónicos
baratos e em parte significativa dos casos, de nível médio pouco aceitável.
Mas, como se trata da prevalecente lógica de mercado, abundantemente usada pelas
mais comerciais Rádios privadas, o Serviço Público opta pelo método, com os mesmos
argumentos de cariz populista que alguns académicos não hesitam em benzer.
Parece que as Rádios (como as Televisões), em vez de se proporem, dependem.
No entanto, permito-me servir-me da terrível asserção de Bertolt Brecht 46, escrita em
1932, verdadeiro anátema que, neste caso, impende sobre o próprio Jornalismo da Rádio
Pública: "- Um homem que tem algo para dizer e não encontra Ouvintes está em má
situação. Mas em pior situação estão ainda os Ouvintes que não encontram [entre os
Radialistas] quem tenha algo para lhes dizer. ”

A própria utilização da Música como elemento constitutivo essencial do corpus
radiofónico, é hoje encarada como se se tratasse de outra mera ferramenta de trabalho,
com a qual se “enchem” espaços intersticiais de Programação – ainda que tendo de
cumprir determinadas quotas de origem e de género fixadas na Lei – mas, notoriamente,
sem lhe ser efectivamente atribuído o mesmo papel determinante de sempre, na
construção da identidade afectiva de uma Estação.
46

Bertolt Brecht, Teoria da Rádio (1927-1932), tradução de Regina Carvalho e Valci Zuculoto.
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Como analisei demoradamente ao longo de um ciclo de sete Programas – entre as
edições # 04 e #10 47, o próprio Serviço Público adoptou o regime de Playlist, de modo a
racionalizar os seus recursos, presumidamente pretendendo também definir a identidade
musical das Estações e em particular, da principal Estação – a Antena 1.
Mas a questão que parece levantar-se no espírito do Ouvinte consistirá na interpretação
da diferença entre identidade afectiva e identidade musical. O Programador espera que a
Playlist lhe garanta a identidade da Estação; porém os Públicos aparentam desejar que a
Rádio lhes proporcione sobretudo afectos, através da Música que pode passar…
Poderá argumentar-se que a dispersão de géneros, tal como as condicionantes
percentuais fixadas na Lei, dificultam a coerência das propostas musicais e porventura o
próprio processo de construção e manutenção da base de dados em que se armazena a
Música da Estação. De tais factores resultará que a oferta não seja absolutamente nada
pacífica, tornando-se urgente que o Serviço Público não descure por mais tempo esta
matéria. Nem na Programação da Antena 1, nem nas emissões da Antena 2.
E se bem que algo de novo pareça estar a verificar-se, já no fim do primeiro trimestre
de 2008, relativamente à orientação musical de certos períodos de emissão na Antena 2,
das observações de Ouvintes da principal Estação Pública concluo que se torna
necessário criar uma “força de tarefa” para pesquisar, detectar e definir de modo
radicalmente diferente, aquilo que, no fim de tudo, são os critérios de escolha das peças
musicais a exibir. No fundo, é nesse particular que incidem muitas das mais
prevalecentes críticas de Ouvintes.
A Música é uma matéria que não pode deixar de estar no primeiro patamar de
preocupação dos decisores das três Estações nacionais e num futuro cada vez mais
urgente torna-se decisivo definir consistente e coerentemente a Música da Antena 1 e os
modos em como os Comunicadores da Estação a abordam, a tratam e a apresentam aos
Públicos.

Creio ser justo salientar que a reflexão que apresentei no meu Relatório de Actividade
de 2006 acerca da Antena 3 48 - tendo motivado, reconheço, quer nas Mensagens que me
enviaram, quer na Blogosfera, uma verdadeira onda de protestos de muitos Ouvintes
dedicados da Estação -, terá afinal suscitado uma séria reflexão interna, de tal forma que
viria a resultar num restyling da Programação, apresentado a partir de Setembro de 2007.

47
48

Exibidos semanalmente entre 30 de Setembro e 11 de Novembro de 2006.
Relatório …2006, pág. 101: “Constata-se um evidente desajustamento entre as expectativas e tendências de consumo de Ouvintes mais jovens,
reflectido na diminuição das audiências e bem expresso na tendência acentuadamente negativa das críticas recebidas. Mas, pior do que isso
detecta-se, na matéria exclusivamente lúdica que tem caracterizado e domina a perspectiva dos Programadores da Estação, um claro
afastamento do cumprimento dos princípios formativos da emissora definidos na Lei e no Contrato de Concessão.
Até aqui e no período em análise, já não são apenas aparentes o mimetismo e a competição formais da emissora tendo como referência as
Rádios privadas.
E nesse contexto, perdendo audiência por falta de uma identidade suficientemente caracterizadora e diferenciada, por este “caminho”, sem
que se produza uma radical reinterpretação do modelo a adoptar de acordo com a Lei, creio que a breve trecho, dificilmente será
defensável, na esfera pública, a sustentação do estipêndio dos fundos necessários para manutenção de uma Rádio que não tenha – como
actualmente não parece ter – qualquer significado em termos de Serviço Público.”
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Registo o esforço empreendido, que – como é natural – provocou verdadeira divisão de
opiniões no conjunto das Mensagens que recebi depois da implantação da nova Grelha.
Em todo o caso, não parece que as mudanças operadas no plano formal tenham sido
suficientes para ultrapassar as questões de fundo que motivaram o alerta que fizera,
como entretanto voltei a abordar 49.
Tendo a média etária dos Ouvintes da Antena 3 envelhecido praticamente na mesma
medida em cresceu a idade da Estação, aqueles Ouvintes que tinham 17 / 25 anos por
altura da criação da 3, têm hoje 30 / 38 anos. Ou seja, ainda que em menor número, eles
continuam hoje, treze anos mais tarde, a gostar de ouvir a mesma Estação que ouviam, o
que significará que se identificam com aquilo que ouvem.
A questão é se – quando foi criada e quando se contratualizou a sua formulação – o
Estado entendeu que desenvolvia o projecto da Antena 3 para a propor a Ouvintes de 38,
30, ou mesmo 25 anos, ou se o implantava para atingir gente muito mais nova.
A quem se dirigia, afinal, a Antena 3? Com que objectivos avançava realmente, o
investidor Estado para a criação de uma nova Estação de Rádio paga pelo contribuinte?
A média etária do Público mais permansivo da Antena 3 está hoje praticamente
sobreposta à média etária de um expressivo segmento do Público da Antena 1. Isto quer
dizer, pelo menos, que a Rádio “jovem” envelheceu, tornando-se afinal numa proposta
alternativa à Antena 1, enquanto desistia decididamente do alvo mais jovem que estaria
destinada.
Até pode acontecer que o novo Contrato de Concessão do Serviço Público de Rádio,
venha a consagrar este surpreendente posicionamento.
Mas eu não creio que seja essa a opção certa. Porque se o caso for o de ajustar um
novo texto ao alvo que agora acolhe a operação da Estação “jovem”, o Contrato
também teria de passar a consignar, por exemplo, que a Antena 3 atenda
preferentemente aos gostos masculinos que, no último trimestre de 2007, representavam
mais de 67% da sua Audiência, ou mantivesse no ponto de mira Quadros Médios e
Superiores e Adultos maduros, uma vez que Estudantes Adolescentes não pesavam mais
do que escassos 3,8% do seu universo de escuta 50…
O prevalecente clima de leveza comunicacional alegremente mantido pelos divertidos
Animadores da 3 é justificável pela natureza lúdica que é decisiva num canal jovem.
Mas não deve reduzir-se a esse registo, de modo que ele constitua uma espécie de
ferrete único da Estação, impedindo a abordagem transversal, mais frequente ao longo
das 24 horas do dia e por vezes um pouco mais aprofundada, dos muitos temas de que,
afinal, é feita a vida de um adolescente ou de um jovem de vinte anos, a caminho da
cidadania.
49

Cf. com a afirmação da drª Vera Roquette, no Programa # 62, exibido em 25 de Janeiro de 2008: “-…Hoje em dia a Antena 3 está mais
ancorada num target acima dos 25 anos, ou seja, menos jovem do que supostamente, ou do que comumente se diz que a Antena 3 é.”
50
Dados do estudo Bareme – Marktest referente ao 4º Trimestre de 2007.
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Como já afirmei publicamente, ao dispensar a abordagem sistemática e o tratamento de
questões da esfera social (difícil e muito mais trabalhoso do que os dispositivos que
estão em uso), não estará a 3 a fragilizar a justificação da sua existência como canal
público?
A mera distinção de estilos e géneros que as suas escolhas musicais lhe garantem e
meia dúzia de parelhas grandes Humoristas muito divertidos, trabalhando para
constituirão o suporte suficiente para a prestação de Serviço Público, que uma qualquer
privada não possa assegurar?
Não creio. Como também não creio que qualquer privada esteja em condições de ousar
levar aos seus Ouvintes a soma das especificidades, cuja abordagem constitui oferta
caracterizadora própria e exclusiva de uma Rádio de Serviço Público.
Do ponto de vista dos Profissionais o desafio seria interessante. Exigiria, por exemplo,
a criativa formulação de modelos que articulassem matérias da esfera da cidadania e da
civilização do nosso tempo, com as diversidades musicais características da Antena 3 e
ainda com outras novas propostas que “andam emprestadas” em muitas horas de emissão
da Antena 2: as Músicas do Mundo, por exemplo, a Música Contemporânea ou o Jazz…
Julgo que a implantação de estratégias dessa natureza, além de propor novos sinais de
cosmopolitismo e de formação artística a destinatários apetentes e carentes deles,
contribuiria – na lógica de complementaridade do Serviço Público – para que a Antena 2
aliviasse as suas sobrecargas.

Desligada da Universidade, escassamente investigada e reflectida na esfera pública,
pouco ou nada teorizada e agora sujeita a uma enorme diversidade de dispositivos
concorrenciais, a Rádio parece estar a desistir de si mesma.
Todavia, a Rádio sempre constituiu um meio afirmativo e proactivo, exigindo
invulgares capacidades de Comunicação e superiores índices de criatividade àqueles que
acediam ao Microfone. E em muitos casos, quase sempre, não prescindia da
singularidade da Voz dos seus intérpretes.
Como referi no Programa EM NOME DO OUVINTE #55 51, vozes de ouro ou
simplesmente, vozes com peculiares marcas de personalidade, capacidades de expressão
diferenciadas, absoluto domínio da Língua portuguesa, consistentes índices de cultura
geral e, em certos casos, de conhecimentos específicos, constituíam a soma de talentos
singulares, tidos como referenciais indispensáveis para “levantar” a imagem de um
Radialista.
Foi assim, no lume brando das rotinas dos dias da Rádio que ao longo dos tempos
sempre se ergueram, de modo praticamente espontâneo, as grandes figuras da
Comunicação.
51

Exibido em 23 de Novembro de 2007.
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A caminho de um futuro pouco previsível, mas no qual correm risco de perder de vez o
seu registo identitário, ante a pujança dos novos gadgets, dos novos ícones e das novas
redes.
As Rádios passaram a depender de estratégias que lhe são estranhas e que não
adaptaram aos seus próprios processos fundacionais 52. Vivem na dependência dos
quadros referenciais estabelecidos pelas tendências de consumo e pelas audimetrias e
não pelos criadores; governam-se, em perda, com apertados rigores apenas
economicistas, que cada vez condicionarão mais a Fantasia, como um dia, até a própria
Informação…
Afadigam-se em busca de precárias identities. Mas desbaratam identidades profundas e
perenes. Deixaram desaparecer, ou afastaram mesmo, as suas personalidades
comunicacionais de referência. Mas apressam-se na criação de um pretenso star system
substitutivo, com elementos de segunda, terceira e quarta linhas…
Esperar-se-ia que nos dias actuais, com o apuro da investigação académica e com a
democratização da Universidade, se tivessem entretanto estruturado modelos de estudo,
de transmissão de conhecimentos e de aprendizagem suficientemente consistentes de
modo a propiciar o aparecimento de novos talentos devidamente preparados para a
prática radiofónica e, em especial, para as posições de Emissão: Programadores,
Realizadores, Animadores, Jornalistas.
Infelizmente tal não aconteceu porque (quem sabe se por culpa de ambas as partes),
são raros, pouco consistentes, nada práticos e excessivamente teóricos os curricula e
inexistem os docentes. Que, por sua vez e de modo geral, não dispõem senão de
formação genérica e ainda menos, de preparação pedagógica para as tarefas a que se
propõem.
Da sua parte, porém, também não foi perceptível para mim que, no plano dos
conteúdos, pelo menos, a Rádio Pública se queira efectivamente aproximar da
Universidade, ou que os seus responsáveis se mostrem interessados nisso.
O caso que descrevi no Programa EM NOME DO OUVINTE # 61 53 acaba por ser um
claro exemplo desta observação.
Sou de opinião de que muitas áreas de desempenho do Serviço Público de Rádio
interessantes, como objecto para o estudo e a reflexão de peritos independentes, carecem
absolutamente do exame profundo e sério que, como é natural, o vórtice do dia-a-dia e
os constangimentos estruturais impedem que possa ser feito aqui dentro. Tanto mais que
o próprio sistema informático de produção de emissão por enquanto em uso na Rádio e
Televisão de Portugal, não permite grandes veleidades no plano da desconstrução
teórica dos modelos ou das performances emitidos.

52
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Vejam-se as transcrições dos Depoimentos do Senhor Director de Programas nas edições #18 a #21, publicados entre 19 de Janeiro e 9 de
Fevereiro de 2007.
Exibido em 18 de Janeiro de 2008.

Relatório Final de Actividade

520

Mas como assinalei no ponto 1.5. 54, creio que os resultados de uma investigação
académica sobre o levantamento exaustivo das prestações em antena, por exemplo,
poderia constituir um poderoso instrumento que ajudaria a programar melhor e a
concluir com maior eficácia, acerca do que se oferece aos Públicos e sobre os modos em
como a oferta é absorvida pelos cidadãos que ouvem o Serviço Público.
E sendo patente que o esforço de Formação e de reflexão especificamente votado às
áreas de criação e de antena radiofónicas, a que a Rádio e Televisão de Portugal, SP
procede através do seu Centro de Formação 55 (em boa hora retomado pela
Administração Almerindo Marques), não se revela sequer suficiente para suprir as
prementes necessidades de aggiornamento do Serviço Público de Radiodifusão, não
encontro qualquer razão para um tal afastamento entre a Rádio Pública e a Universidade.
Impressionou-me e não deixa de ser significativo que, durante todo o ano de 2007, no
âmbito do Centro de Formação, onde se concentram as actividades formativas em
contínuo e todas as outras destinadas aos cerca de 700 Profissionais das Rádios Públicas,
apenas tenha sido realizado um tão escasso número de horas em acções formativas para
outros Profissionais (que não fossem Jornalistas ou Técnicos), e relacionadas com as
tarefas ligadas á concepção, à escrita, à Produção, à Realização e à Apresentação de
Programas dos Radialistas que trabalham nas sete Estações do Serviço Público.
Mas a Universidade, por seu turno, no que respeita à Rádio e perante a ausência de das
suas solicitações quanto a estas e outras matérias tidas como fundacionais, numa época
de profunda transição metodológica nos planos dos suportes e das linguagens, continua
a limitar-se a despejar cegamente para o mercado de trabalho sucessivas vagas de
Jornalistas insuficientemente preparados para a maior parte das especificidades
profissionais e dos desafios que hoje deviam ser exigidas pelas Estações do Serviço
Público.

Como já referi, as Rádios deixaram de valorizar o afecto.
“Estórias” da História, da Literatura e do Teatro, por exemplo, ou da pura fantasia
radiofónica, peer-to-peer, ao ouvido, são hoje cada vez mais raras na Rádio Portuguesa.
Não se duvide de que nelas encontraríamos, porventura, um dos mais poderosos
factores de diferenciação absoluta entre a Rádio privada movida a carburantes práticos e
exclusivamente óbvios e uma Rádio Pública, potencialmente mais criativa e mais ligada
aos seus Ouvintes através de pontes simbólicas e referenciais.
Mas a Rádio ganha sempre que investe na magia narrativa ou reflexiva.
Ganha quando conta, em directo, um Jogo de Futebol ou de Óquei; ganha, quando o
Repórter descreve uma realidade longínqua, exótica ou terrível; ganha, quando o
Comunicador pode imprimir a genuína assinatura do seu poder singular de descrição
54
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DADOS ESTATÍSTICOS PARA ANÁLISE DE CONTEÚDOS EMITIDOS, pág. 31.
Tema do Programa #35, exibido em 1 de Junho de 2008.
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pessoal a factos da memória. Mas ganha também e mais ainda, sempre que dá aos
Radialistas o espaço e o tempo adequados para a exposição dos fascínios da criatividade
e da fantasia.
Creio porém, que hoje só é a título excepcional que a Rádio Pública ainda concede aos
Ouvintes a oportunidade para escutarem as histórias de Jorge Afonso ou António
Cartaxo, do Mestre Rafael Correia ou do Embaixador José Cutileiro; de Luís
Caetano e de João Almeida; de Carlos Magno e José Duarte; de Nuno Markl,
Miguel Guilherme ou António Machado e Manuel Marques com Patrícia
Castanheira e Susana Romana; de Luís Sarmento ou de Guilherme Galiano.
Todavia, o Ouvinte-cidadão tradicional consumidor que privilegia a sintonia das
Estações do Serviço Público de Radiodifusão, estará sempre disponível para esses
contos.

Na escuta hertziana, no seu carro, no emprego ou em casa, onde também recorre à
escuta no computador – gosta de divertir-se, procura informar-se e aceita cultivar-se.
É um Ouvinte que está em qualquer parte e que a qualquer outra parte quer ser
transportado pela Rádio de Serviço Público. Espera que o Serviço Público disponha dos
mais amplos recursos de captação para recolher todos os sons em todo o seu país e no
mundo, com todas as palavras e todas as músicas, servidos por dispositivos de emissão e
partilha, em que os devolva e distribua a todo o país.
Daí que seja menos aceitável o que pode ser considerado como instável situação de
fiabilidade tecnológica, a que o anterior Conselho de Administração da RTP deixou
que chegasse o Serviço Público de Radiodifusão e merece constantes referências
negativas de Ouvintes, no plano técnico da sequência do alinhamento das emissões,
como no plano da transmissão do sinal hertziano.
Do mesmo modo que, apesar do esforço denodado de uma pequena equipa de
Profissionais, a oferta Multimédia e as Novas Plataformas de oferta do Serviço
Público, constituem tema frequente no correio dos Ouvintes para o Provedor.
Mau sinal: ou o sistema, ao fim de poucos anos de operação, já está desajustado das
necessidades dos utilizadores; ou carências estruturais e de circuitos impedem a
normalidade das ofertas; ou a própria arquitectura do Portal contestada merecerá um
urgente refrescamento. Ou será que nesta esfera, além de uma certa capacidade de risco e
rasgo, também falta o investimento que correu á vontade noutras áeas da Empresa?
Em todo o caso não deixo de assinalar a primeira tentativa de oferta adicional que – em
condições ainda tão frágeis, consistiu no celebrado lançamento da Rádio Mozart (que
ao tempo, e apesar das fragilidades, recebeu tantos encómios na Opinião púbçlica e
publicada); mais recentemente, as propostas de Relatos de Futebol alternativos
especialmente realizados para a net; e, desde a semana #16 de 2008, o lançamento mais
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consistente e cuidado do projecto Rádio Lusitânia, que, não resolvendo completamente
a delicada questão das Escolhas Musicais da principal Estação nacional do Grupo,
representa um assinalável esforço no sentido da divulgação sistemática do acervo das
Músicas Portuguesas, muito bem assumido pelo Serviço Público de Radiodifusão.

Mais do que ouvir, o Ouvinte-cidadão sabe e gosta de escutar, porque simplesmente
não suporta as cargas de avalancha publicitária, porque precisa saber mais sobre o país e
o mundo, ou porque se cansa de lhe transmitirem mais inquietações do que respostas
concretas.
Não se sente excluído pela sua Rádio. Pelo contrário. Seguindo presuntivamente, um
serviço universalista e não excludente, no qual se devem reflectir as expectativas das
maiorias como os desideratos dos estratos minoritários, o Ouvinte-cidadão sentir-se-á
incluído na cadeia de interesses universalmente convocados pela Serviço Público de
Radiodifusão.
E não fica indiferente. Pelo que pude observar no meu correio, o Ouvinte-cidadão
procura aproveitar e reelabora o que ouve. Por isso sabe também exigir de quem ouve,
porque tem a consciência de que é ele quem paga. Daí que se sinta com mais razões para
questionar e escrutinar.
E oxalá que cada vez mais sinta ter razões para aplaudir.

Como assinalei no Programa #54 56, o Estado assume a definição de mecanismos de
Regulação para gerir disconformidades e abusos do mercado e, em especial, quando seja
caso disso, para fazer recentrar posicionamentos incorrectos no seio dos órgãos de
Comunicação do Serviço Público.
No caso português, o Provedor do Ouvinte é apenas uma, de um conjunto de entidades,
através das quais hoje é escrutinado o trabalho dos Profissionais.
A Entidade Reguladora para a Comunicação Social e os Tribunais, além da SubComissão dos Direitos Fundamentais e Comunicação Social da 1ª Comissão da
Assembleia da República, são entidades que, de modos e em planos diferentes, podem
representar a perspectiva reguladora do Estado.
Por outro lado, Conselhos de Redacção, Código e Conselho Deontológicos e
Comissão da Carteira Profissional dos Jornalistas, Livros de Estilo, Estatutos
Editoriais, Auditores internos, Conselho de Opinião, Provedores do Ouvinte e do
Telespectador, assim como Auditores externos, podem desempenhar, em diferentes
plataformas, funções com que se fomenta ou exerce, na perspectiva das empresas e dos
Profissionais, o esforço de Auto-Regulação.
56

Exibido em 16 de Novembro de 2007.
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Teremos, pois, de admitir que a acção dos Profissionais e os actos de gestão dos
decisores, estão hoje fortemente condicionados, pelas intervenções daquele conjunto de
entidades, em representação – directa ou indirecta - de Ouvintes, Espectadores e
Leitores.
Ou seja, perante tantas e tão diferenciadas fontes de observação e de exame, não é fácil
programar e informar, escrever e realizar ou até mesmo, optar por não transmitir ou por
transmitir.
Estas são as regras impostas pelos tempos. E é inequívoco que o Serviço Público deve
procurar escolher os melhores, entre os melhores Profissionais. Tão habilitados com
perícia técnica, talento e actualização de conhecimentos, e com sensibilidade e
temperamento para acolher e respeitar devidamente a crítica e o protesto justos.
Mas isso não pode permitir que a performance de TODOS os Canais esteja tão distante
dos níveis de desempenho que as Rádios privadas estão a conseguir 57.
Devendo reivindicar os investimentos de que necessita e a que tem direito, a Rádio
Pública não pode desistir de ganhar espaço e não pode continuar a apresentar índices de
Audiência cada vez mais afastados das prestações das Estações comerciais.

Assinado nos idos de 1999, já de si reduzido no que respeita a diversas matérias
cruciais e omisso no que respeita a outras, o Contrato de Concessão do Serviço
Público de Radiodifusão é um documento datado, abandonado e inerte que, conforme
o seu próprio normativo, já podia ter sido revisto em 2002 e 2005 e não foi.
O Contrato actualmente em vigor, que deveria constituir norma de referência
relativamente a todas as estruturas, meios, formas e conteúdos da oferta prestada pelo
Serviço Público aos cidadãos, está desactualizado e ainda não contém, por exemplo,
qualquer referência à complementaridade ou suplência, das plataformas de acesso ou
descarga de emissões através da Rede informática mundial, ou ainda à figura do
Provedor do Ouvinte.
Não está minimamente aferido quanto ao desempenho que vem sendo feito em
algumas Estações do Serviço Público – designadamente a Antena 3, a RDP África e a
RDP Internacional.
Não consagra a criação de qualquer Livro de Estilo; não impõe índices de
desempenho, nem é suficientemente preciso quanto ao cumprimento de modelos
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Cf. com despacho da Agência Lusa, em 16 de Abril de 2008:
“Segundo dados divulgados pelo Bareme-Rádio da Marktest, as Rádios portuguesas ganharam, no primeiro trimestre deste ano, 83 mil
Ouvintes, em relação ao mesmo período do ano anterior, com todos os Grupos a subir, excepto a RDP, que perdeu audiências. (…) Quase
todas as rádios subiram de audiência, à excepção do Grupo RDP, cujas três Estações Públicas perderam Ouvintes, relativamente aos
primeiros três meses de 2007. O grupo Público de Rádio baixou, assim, no conjunto das emissoras, 8,4 %, fixando-se nos 8,7%. A Antena 2
foi a Estação que mais perdeu, tendo baixado os níveis de Audiência Acumulada de Véspera para os 0,5% (perdeu 28,5 % face ao ano
anterior). A Antena 1 e a Antena 3 baixaram ambas cerca de oito por cento, para 4,6% e 3,5% respectivamente.”
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específicos para o consistente conhecimento, a divulgação, o desempenho
especificamente radiofónico e a defesa e expansão da Língua Portuguesa.
Não estabelece objectivos relacionados com o tratamento das Literaturas, do Teatro
Radiofónico, ou com apresentação de Programas que, em todas as Antenas Públicas
desenvolvam autênticos exemplos da Arte radiofónica.
Continua escasso na definição dos modos de preservação, tratamento, edição e
publicação dos Arquivos de Sons públicos.
Da sua aplicação não têm resultado índices de fiabilidade tecnológica e técnica dos
sistemas de transmissão, de modo a que, já no Séc. XXI, possamos continuar sem
disfrutar de verdadeiro e universal conforto de escuta e de igual registo nas três Estações
nacionais, em todo o território de Portugal. Etc.
Hoje sem corpo de objecto substantivo, nem cláusulas de penalização, no estado actual
o Contrato de Concessão do Serviço Público de Radiodifusão é um mero pró-forma
normativo, que permite as mais diversas interpretações de conveniência.
Seguramente que aquelas e tantas outras lacunas de tamanha gravidade no velho texto,
virão a ser preenchidas e ultrapassadas a partir de um prudente debate, que me parece
oportuno e urgente encetar assim que seja possível, porque é absolutamente inadiável.
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Como Provedor do Ouvinte em final de mandato, preocupa-me sobretudo, a ausência
de reflexão pública sobre estas matérias.
Ela constitui sinal concordante com a indisfarçável indiferença das autoridades
políticas, detectável em quase todos os quadrantes do arco democrático, no que respeita
aos temas da Rádio Pública 58.
Essa indiferença naturalmente acaba por derramar reflexos perversos no interior da
própria RTP, SP.
Muitas das atitudes que aqui me surpreenderam, decorrem da permissividade e da
excessiva condescendência que os poderes públicos tem votado à Rádio Pública e com
as quais (alguma d)ela se compraz e aceita desmerecer-se mais.
Hoje dramaticamente reduzida à condição de parente pobre no seio da mesma
Empresa que dedica os principais recursos à área da todo poderosa Televisão, a Rádio
nacional viu esbater-se a sua identidade, até na própria designação escolhida para a nova
instituição em que se acolhem as sete Estações do Serviço Público.
Não obstante, o Provedor do Ouvinte – independente e profissional – não sendo sequer
um Funcionário da RTP, SP, nem se sentindo impedido do direito de expressão - teria o
dever de saber interpretar aquilo que registava como profundas aspirações de Ouvintes e
também – enquanto Profissional, de exprimir o que de bem e de mal observava, fora e
dentro da Empresa, com probidade.
E, sentido-me pessoalmente muito honrado com a missão, foi o que procurei fazer.
Sempre.

Lisboa, 25 de Abril de 2008
José Nuno Martins
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Por muito importantes que tivessem sido as razões para impedimentos dos outros Partidos, não esquecerei, por exemplo, que apenas Senhores
Deputados do Partido Socialista e do Partido Social-Democrata tivessem tido a cortesia e o interesse de estar presentes durante toda a
Sessão de Audição solicitada ao Provedor do Ouvinte e ao Provedor do Telespectador, pelo Senhor Presidente da ilustre Sub-Comissão de
Direitos Fundamentais e Comunicação Social (que não pôde comparecer), da I Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos
Liberdades e Garantias da Assembleia da República, no dia 13 de Março de 2007.
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O Provedor recebe o Director JORGE GONÇALVES.
# 12 - 25.11.2006 – Pág.131
Sinal de Excelência do Serviço Público de Rádio: LUGAR AO SUL, de RAFAEL CORREIA, na
ANTENA 1 e na ANTENA 2.
Troca de Programas na ANTENA 2.
Erro de procedimento em Jornal da ANTENA 3.
# 13 - 02.12.2006 – Pág.141
O Fluxo das Mensagens de Ouvintes.
Questões de Ouvintes sobre a ANTENA 3.
Respostas do Director JOSÉ MARIÑO.
Reflexões do Provedor.
# 14 - 09.12.2006 – Pág.147
Questões de Ouvintes sobre a ANTENA 2 - I / III.
Respostas do Director JOÃO ALMEIDA.
Reflexões do Provedor.
# 15 - 16.12.2006 – Pág.153
Questões de Ouvintes sobre a ANTENA 2 - II / III.
Músicas contemporâneas e desequilíbrios de Programação; Rádio Mozart e Novas
Plataformas; o Império dos Sentidos e Ritornello; As Vozes, a Língua e os novos
estilos de Apresentação na ANTENA 2.
Respostas do Director JOÃO ALMEIDA.
Reflexões do Provedor.
# 16 - 06.01.2007 – Pág.159
O desaparecimento de EDUARDO STREET.
Caso Ritornello.
Questões de Ouvintes sobre a ANTENA 2 - III / III.
A Língua Portuguesa e os novos estilos de Apresentação na ANTENA 2.
Boletim TONS DA DOIS.
Respostas do Director JOÃO ALMEIDA.
Desvendar o Serviço Público: duas novas Frequências da RDP ÁFRICA em Portugal.
Reflexões do Provedor.
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# 17 - 13.01.2007 – Pág.165
Fluxo das Mensagens de Ouvintes do Serviço Público.
Questões de Ouvintes sobre a ANTENA 1.
Excesso de Conteúdos de Palavra e Variabilidade de Horários no Programa da Manhã;
Critério das Informações Meteorológicas; Sobrecarga de Desporto na Programação,
etc.
Respostas do Sub-Director RICARDO SOARES.
Reflexões do Provedor.
# 18 - 19.01.2007 – Pág.173
Desvendar o Serviço Público: no Estúdio c/ RUI PÊGO, Director das ANTENAS 1, 2 e 3 –
I/IV.
Temas de natureza estrutural relacionados com as funções.
Questões relacionadas com ANTENA 1.
# 19 - 26.01.2007 – Pág.181
Desvendar o Serviço Público: no Estúdio c/ RUI PÊGO, Director das ANTENAS 1, 2 e 3 –
II/IV.
Questões relacionadas com ANTENA 1 - II Parte.
Questões relacionadas com ANTENA 2 - I Parte.
# 20 - 2.02.2007 – Pág.187
Desvendar o Serviço Público: no Estúdio c/ RUI PÊGO, Director das ANTENAS 1, 2 e 3 –
III/IV.
Questões relacionadas com ANTENA 2 - II Parte.
Caso Ritornello:
Depoimentos de JORGE RODRIGUES e do Ouvinte J. OLIVEIRA MARQUES; dos Peritos
MANUEL ANTÓNIO PINA, ROGÉRIO SANTOS e CARLOS ANDRADE; e do Director RUI
PÊGO.
# 21 - 09.02.2007 – Pág.193
Desvendar o Serviço Público: no Estúdio c/ RUI PÊGO, Director das ANTENAS 1, 2 e 3 –
IV/IV.
Caso Ritornello, de JORGE RODRIGUES.
Recomendação do Provedor.
Questões relacionadas com ANTENA 2 - II Parte.
Reflexões do Provedor.
# 22 - 16.02.2007 – Pág.199
Questões de Ouvintes sobre as áreas de ENGENHARIA E TECNOLOGIAS.
Respostas da Engª TERESA ABREU, Chefe do Gabinete de Tecnologias de Transmissão e
Difusão da RTP.
Reflexões do Provedor.
# 23 - 2.03.2007 – Pág.205
Questões de Ouvintes sobre RDP ÁFRICA.
O Provedor recebe o Director JORGE GONÇALVES.
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# 24 - 09.03.2007 – Pág.211
Questões de Ouvintes sobre RDP INTERNACIONAL.
O Provedor recebe o Director JORGE GONÇALVES.
Queixa de Ouvinte sobre uso de expressão popular num Programa da ANTENA 1.
Comentadora de Contraditório pede desculpa.
# 25 - 16.03.2007 – Pág.217
Os Provedores do Ouvinte e do Telespectador ouvidos na Assembleia da República.
Síntese I do RELATÓRIO do Provedor do Ouvinte 2006.
Questões de Ouvintes sobre o GABINETE MULTIMÉDIA.
Respostas do Director FRANCISCO TEOTÓNIO PEREIRA.
# 26 - 23.03.2007 – Pág.225
Síntese II do RELATÓRIO do Provedor do Ouvinte - 2006.
# 27 - 30.03.2007 – Pág. 231
Síntese III do Relatório do Provedor do Ouvinte 2006.
Protesto de Ouvintes sobre comentário na Rubrica Os Dias do Avesso:
Resposta da Colaboradora da ANTENA 1.
Reflexões do Provedor.
# 28 - 13.04.2007 – Pág. 237
Questões de Ouvintes sobre a ANTENA 2 - I / II.
Respostas do Director-adjunto JOÃO ALMEIDA.
# 29 - 20.04.2007 – Pág. 243
ANTENA 2 - II / II.
Reflexões do Provedor.
# 30 - 27.04.2007 – Pág.249
Desvendar o Serviço Público: AUDIMETRIAS do Serviço Público.
O Provedor recebe a drª VERA ROQUETTE, Sub-Directora de Audiências da RTP.
# 31 - 04.05.2007 – Pág. 255
Fluxo das Mensagens de Ouvintes.
Caso da suspensão da Rubrica O Amor É.
Questões de Ouvintes sobre Informação e Jornalismo no Serviço Público de Rádio.
Respostas do Director JOÃO BARREIROS.
Reflexões do Provedor.
# 32 - 11.05.2007 – Pág. 261
Trabalhos de construção civil afectam e prejudicam as Emissões do Serviço Público.
DIRECTORES e CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ignoram protestos de Ouvintes e do
Provedor.
Recomendações do Provedor do Ouvinte.
# 33 - 18.05.2007 – Pág. 267
Questões de Ouvintes sobre temas da INFORMAÇÃO E JORNALISMO DESPORTIVO - I.
Depoimento do Sub-Director PAULO SÉRGIO.
Reflexões do Provedor.
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# 34 - 25.05.2007 – Pág. 273
Questões de Ouvintes sobre temas da INFORMAÇÃO E JORNALISMO DESPORTIVO – II.
Depoimentos do Director de Informação JOÃO BARREIROS e do Sub-Director PAULO
SÉRGIO.
Comentários do Investigador e Jornalista JOÃO ALFERES GONÇALVES.
Reflexões do Provedor, designadamente sobre Notícias repetidas até à exaustão dos
Ouvintes.
# 35 - 1.06.2007 – Pág. 281
Desvendar o Serviço Público: O CENTRO DE FORMAÇÃO da RTP.
O Provedor recebe o Director EDUARDO OLIVEIRA E SILVA.
# 36 - 8.06.2007 – Pág. 287
Desvendar o Serviço Público: SERVIÇO NACIONAL DE TRÂNSITO da RTP.
Serviço de Excelência nas emissões da ANTENA 1.
O Provedor recebe ANTÓNIO TORRADO, Jornalista Chefe do SNT e os Peritos
HÉLDER ANTUNES (RTP), ANTÓNIO SALA (RR), GIL CONDE (SCUTVIAS), LOURENÇO DA
SILVA (BT-GNR) e MÁRIO PEREIRA (PSP-PORTO).
# 37 - 15.06.2007 – Pág. 295
ANTENA 2: Ciclo Império dos Sentidos - I / IV.
Ouvintes protestam, depondo, sobre alegados Desequilíbrios de Conteúdos, Pressão
Informativa e Excesso de Palavra no Programa da Manhã da A2.
# 38 - 22.06.2007 – Pág.303
ANTENA 2: Ciclo Império dos Sentidos - II / IV.
Respostas do Director-adjunto JOÃO ALMEIDA.
O Provedor lamenta a escusa do Realizador em pronunciar-se.
# 39 - 29.06.2007 – Pág. 309
ANTENA 2: Ciclo Império dos Sentidos - III / IV.
O Provedor reflecte sobre a escusa do Realizador.
O Provedor apresenta um Estudo a que procedeu sobre os Conteúdos de Império dos
Sentidos.
Depoimento do Perito JOÃO DAVID NUNES.
# 40 - 6.07.2007 – Pág. 317
ANTENA 2: Ciclo Império dos Sentidos - IV / IV.
Cont. da apresentação do Estudo do Provedor sobre os Conteúdos de Império dos
Sentidos, incluindo Análise de Excertos de Programas.
Depoimentos dos Académicos e Investigadores Prof. Dr. IVO DE CASTRO e Profª. Drª.
ISABEL FALÉ.
Recomendações do Provedor do Ouvinte.
# 41 - 13.07.2007 – Pág. 325
Desvendar o Serviço Público: o Gabinete MULTIMÉDIA da RTP.
O Provedor ouve o Director FRANCISCO TEOTÓNIO PEREIRA que também responde a
Questões de Ouvintes, relacionadas com a área.
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Depoimento do Director Adjunto para as NOVAS PLATAFORMAS, JORGE ALEXANDRE
LOPES.
# 42 - 20.07.2007 – Pág. 331
INFORMAÇÃO E JORNALISMO no Serviço Público de Rádio - I / VI.
O Director JOÃO BARREIROS responde a questões de Ouvintes.
Reflexões do Provedor.
# 43 - 27.07.2007 – Pág. 337
INFORMAÇÃO E JORNALISMO no Serviço Público de Rádio - II / VI.
Macrocefalia; Integração das Redacções de Rádio e TV; Livro de Estilo; Caracterização
de Posicionamento Informativo das 3 Estações Nacionais.
Depoimentos do Jornalista e Formador JOSÉ MÁRIO COSTA, do Prof. Doutor JOSÉ
CARLOS ABRANTES e do Prof. Doutor NUNO GOULART BRANDÃO.
Respostas do Director JOÃO BARREIROS.
Reflexões do Provedor.
# 44 - 3.08.2007 – Pág. 345
INFORMAÇÃO E JORNALISMO no Serviço Público de Rádio - III / VI.
Ouvintes sobre Antena Aberta: O “telefone aberto” é próprio da Rádio Pública? – I / IV
Depoimentos da Jornalista EDUARDA MAIO e do Presidente do Sindicato dos
Jornalistas, ALFREDO MAIA.
Reflexões do Provedor.
# 45 - 14.09.2007 – Pág. 351
INFORMAÇÃO E JORNALISMO no Serviço Público de Rádio - IV / VI.
Antena Aberta: O “telefone aberto” é próprio da Rádio Pública? – II / IV
Reapresentação das opiniões do Prg. # 44.
Condições para Publicação de Opiniões do Leitor na Imprensa.
Depoimento do Jornalista e Prof. Doutor JOAQUIM FIDALGO.
Reflexões do Provedor.
# 46 - 21.09.2007 – Pág. 357
INFORMAÇÃO E JORNALISMO no Serviço Público de Rádio - V / VI.
Antena Aberta: O “Telefone aberto” é próprio da Rádio Pública? – III/ IV
Depoimentos do Sociólogo e Investigador Prof. JORGE SÁ e dos Profissionais
CÂNDIDO MOTA, JOAQUIM LETRIA e ANTÓNIO ROLÃO.
Cotejo entre o tempo dedicado à Emissão de “Telefone aberto” na ANTENA 1 e o
espaço votado a Cartas de Leitores nos principais Jornais Diários.
Reflexões do Provedor.
# 47 - 28.09.2007 – Pág. 365
INFORMAÇÃO E JORNALISMO no Serviço Público de Rádio - VI / VI.
Antena Aberta: O “Telefone aberto” é próprio da Rádio Pública? – IV/ IV
Recapitulação das argumentações anteriores.
Depoimento do Profissional LUÍS FILIPE COSTA.
Reflexões e Recomendações do Provedor do Ouvinte.
# 48 - 5.10.2007 – Pág. 373
Questões de Ouvintes sobre RDP ÁFRICA.
Uma acusação grave, mas não fundamentada.
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O Provedor recebe o Director JORGE GONÇALVES.
# 49 - 12.10.2007 – Pág. 365
Questões de Ouvintes sobre as ÁREAS TÉCNICAS das Rádios Públicas.
Responde o Sub-Director de Operação e Manutenção de Rádio da Direcção de
Engenharia e Tecnologias da RTP, Engº CARLOS PORTUGAL.
O Provedor destaca ocaso de um Ouvinte em LUGAR DE VEIGA, perto de LABRUJÓ,
no concelho de PONTE DE LIMA.
# 50 - 19.10.2007 – Pág. 389
Questões de Ouvintes e do Provedor sobre temas da INFORMAÇÃO e do JORNALISMO
DESPORTIVO no Serviço Público de Radiodifusão
Conversa do Provedor com o Sub-Director PAULO SÉRGIO.
# 51 - 26.10.2007 – Pág. 397
Desvendar o Serviço Público: o Gabinete MULTIMÉDIA da RTP - I / II.
O Provedor ouve pela 3ª vez o Director do Gabinete, FRANCISCO TEOTÓNIO PEREIRA.
# 52 - 02.11.2007 – Pág. 403
Questões de Ouvintes relacionadas com a área MULTIMÉDIA da RTP - II / II.
O Provedor ouve ainda o Director FRANCISCO TEOTÓNIO PEREIRA.
# 53 - 09.11.2007 – Pág. 409
Desvendar o Serviço Público:
O Provedor recebe o Director Para as NOVAS PLATAFORMAS, JORGE ALEXANDRE LOPES,
ouvindo-o sobre as novas configurações de oferta comunicacional propostas pelas
arquitecturas MULTIMÉDIA da RTP.
# 54 - 16.11.2007 – Pág. 415
O Provedor reflecte sobre a sua missão.
Macrodecisões e pequenos delitos.
A indiferença do Conselho de Administração e de alguns Directores, perante a
persistência crítica de Ouvintes e do Provedor.
# 55 - 23.11.2007 – Pág. 421
Temas dispersos propostos por Ouvintes:
Tempo bom e mau tempo; Profissionais qualificados; as Vozes e a Língua.
Reflexões do Provedor.
# 56 - 30.11.2007 – Pág. 429
Temas dispersos propostos por Ouvintes:
RDP INTERNACIONAL – falar de Portugal; ANTENA 2 - Muita conversa e pouca Música;
ANTENA 1 – Rádio pedagógica; ANTENA 1 e ANTENA 2 - Debates em simultâneo;
ANTENA 1 – pouca Música Portuguesa; DESPORTO – os grandes e os outros;
METEOROLOGIA – a importância do vento e ANTENA 1 – uma Rádio confessional?
Reflexões do Provedor.
# 57 - 07.12.2007 – Pág. 437
ANTENA 3 - I / II.
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Questões de Ouvintes sobre Humor e Conversas leves e respostas do Director-adjunto
JOSÉ MARIÑO.
Reflexões do Provedor sobre a ANTENA 3.
# 58 - 14.12.2007 – Pág. 443
ANTENA 3 - II / II
Questões de Ouvintes - Critérios desconhecidos para opções promocionais; ainda a
ligeireza de opiniões sobre assuntos sérios. Serão os Ouvintes obrigados a identificarse quando enviam Mensagens? Saudades da Antena 3, nos Açores.
Reflexões do Provedor sobre o Estado da Antena 3.
# 59 - 04.01.2008 – Pág. 451
ANTENA 2 - I / II.
O Director-Adjunto JOÃO ALMEIDA responde a Ouvintes: equilíbrios de Programação;
opções de conteúdos; formatos de Realização.
Reflexões do Provedor.
# 60 - 11. 01.2008 – Pág. 455
ANTENA 2 - II / III.
O Director-Adjunto JOÃO ALMEIDA responde a ouvintes: Elogios e acusação de
homofobia sobre Questões de Moral; Usos da Língua Portuguesa e deserto informático
nas Emissões das Madrugadas; flutuação dos Horários de Programas.
Reflexões do Provedor.
# 61 - 18.01.2008 – Pág. 463
ANTENA 2 - II / III.
O Director-Adjunto JOÃO ALMEIDA responde a ouvintes: Sinais Horários fazem falta;
ainda o excesso de loquacidade e o elitismo de certas Emissões.
Saudades de JORGE RODRIGUES em Ritornello.
Estilos de Programação.
Elogio a Música AEterna.
O Provedor explica por que ainda não se fez um Estudo sobre os conteúdos emitidos das
Estações e reflecte sobre outros temas.
# 62 - 25.01.2008 – Pág. 471
Desvendar o Serviço Público:
AUDIMETRIAS das Estações do Serviço Público – I / II
O Provedor recebe a Subdirectora do Gabinete de Marketing e Audiências, VERA
ROQUETTE.
# 63 - 01.02.2008 – Pág. 479
Desvendar o Serviço Público:
AUDIMETRIAS das Estações do Serviço Público – II / II
O Provedor recebe a Subdirectora do Gabinete de Marketing e Audiências, VERA
ROQUETTE, com quem analisa as especificidades das audiências das três Estações
nacionais da Rádio Pública: performances e naturezas.
# 64 - 08. 02.2008 – Pág. 485
ANTENA 1 – I / II
O Sub-director RICARDO SOARES responde a Ouvintes:
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Programas Novos Artistas da Bola e Os Dias do Avesso; mudança de horário de Alma
Nostra e Contraditório sem podcast; mais Música Portuguesa e outras sugestões de
Programação. Além de elogios de Ouvintes.
# 65 - 15.02.2008 – Pág.491
Programa produzido por Viriato Teles
ANTENA 1 – I / II
O Sub-director RICARDO SOARES responde a Ouvintes:
Canções interrompidas pelo Sinal Horário; saudades de Sol e Toiros; falhas pontuais de
Programação e de Produção. Além de elogios de Ouvintes.
# 66 - 22.02.2008 – Pág. 497
Programa produzido por Viriato Teles
ANTENA 3:
Pedro & Inês - Análise de um caso de pretendido Humor, a partir do Protesto de uma
Ouvinte, com Depoimentos de GUSTAVO BEHR - Presidente da Casa do Brasil; DUDA
GUENNES – jornalista; JOSÉ MUSSUAILI – jornalista; PEDRO BOUCHERIE MENDES e INÊS DE
MENEZES – autores do Programa; ROSÁRIO FARMHOUSE - Alta Comissária para a
Imigração e o Diálogo Intercultural.
Reflexões do Provedor.
# 67 - 29.02.2008 – Pág. 503
INFORMAÇÃO e JORNALISMO RADIOFÓNICO do Serviço Público.
O Director JOÃO BARREIROS volta a novo encontro com o Provedor, para reflectir sobre
questões de natureza estratégica.

RTP, 25 de Abril de 2008
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Impresso no Serviço de Secretaria Central – Reprografia da RTP, SP
Abril de 2008.
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