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Capital Europeia da Cultura 2012 – O lugar da cultura na rádio pública 

 

Resumo: 
 
“Capital Europeia da Cultura 2012 – O lugar da cultura na rádio pública” resulta, antes de mais, 

de uma experiência de estágio curricular no departamento de informação da rádio pública 

portuguesa, em Vila Nova de Gaia. Esta experiência decorreu de 17 de setembro a 14 de 

dezembro de 2012. Com base no relato exposto, parte-se para uma reflexão sustentada – mas 

também com apontamentos mais críticos, sempre que oportuno – no período em que esta rádio 

esteve especialmente dedicada à cobertura da Capital Europeia da Cultura 2012 (CEC 2012). 

Posto isto, este relatório pretende refletir sobre o tipo de cobertura jornalística que a Antena 1 fez 

de uma área especializada como é a cultura – à luz da CEC 2012 – e de que modo isto se 

coaduna com o que está estabelecido no serviço público de radiodifusão. No fundo, trata-se de 

perceber o que esteve na base do investimento na CEC 2012; se a ideia de serviço público 

esteve ou não subjacente; se, havendo no grupo RDP uma estação mais vocacionada para as 

questões de cultura – como é o caso da Antena 2 –, a cultura se impõe do ponto de vista da 

informação generalista; e ainda o porquê da criação de uma rubrica diária, «Guimarães num 

Instante», emitida em três momentos do dia. 

 

Palavras-chave: estágio curricular, rádio pública, cultura, jornalismo cultural, serviço público 

de radiodifusão 
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European Capital of Culture 2012 – The place of culture in public radio 

 

Abstract: 
 
“European Capital of Culture 2012 – The place of culture in public radio” derives, first of all, 

from a traineeship experience in the Portuguese public radio information department, in Vila 

Nova de Gaia. This experiment took place from September 17 to December 14, 2012. Based on 

the above, a sustained reflection is addressed – but also with more critical notes whenever is 

needed – during the period in which this radio was especially dedicated to the coverage of the 

European Capital of Culture 2012 (CEC 2012). 

Thus, this report is intended to reflect on the kind of coverage that Antena 1 made of a 

specialized area such as culture – in light of the CEC 2012 – and how this fits with what is 

established in the public service broadcasting. At bottom, it's about realizing what was the basis 

of the investment in CEC 2012; if the idea of public service was or not presented; if, in the group 

RDP having a more addressed station for cultural issues – as is the case of Antena 2 –, the 

culture is demanded for a more general information standpoint; and also why the creation of a 

daily program, «Guimarães num Instante», issued at three times of day. 

 

Keywords: traineeship, public radio, culture, cultural journalism, public service broadcasting 

  



viii 
 

  



ix 
 

Índice 

 
Introdução .................................................................................................................................... 1 

Capítulo I: Refletir o estágio na Antena 1 ................................................................................... 3 

1. Breve História da Instituição de Acolhimento ........................................................................... 3 

1.1. A preparação para o estágio .......................................................................................... 4 

2. Relato Crítico da Experiência de Estágio ................................................................................. 5 

2.1. A chegada à redação da Antena 1 – expectativas ............................................................ 5 

2.2. A primeira manhã fora da redação ................................................................................. 6 

2.3. A integração na equipa de Cultura ................................................................................. 8 

2.3.1. A cobertura da Capital Europeia da Cultura 2012 .................................................... 8 

2.3.2. Jornalistas de cultura – profissionais diferentes? ..................................................... 9 

2.3.3. As tarefas autónomas ......................................................................................... 10 

2.3.3.1. A cobertura autónoma da Greve Geral no Porto ..................................................... 11 

2.4. A equipa da noite ....................................................................................................... 12 

2.4.1. A experiência no turno da noite ............................................................................ 12 

2.4.2. Jornais, agências e Internet como ponto de partida ............................................... 13 

2.4.3. Os constrangimentos das entrevistas por telefone ................................................. 14 

2.4.4. Um salto da cultura para a informação generalista ................................................ 15 

2.5. Tópicos para reflexão .................................................................................................. 17 

2.5.1. O constrangimento da ausência de locução .......................................................... 17 

2.5.2. 80% cultura vs. 20% informação generalista – um estágio bem doseado? ................ 17 

2.5.3. Três meses: tempo suficiente para um estágio curricular? ...................................... 18 

Capítulo II: Pensar o Jornalismo Cultural ................................................................................. 19 

1. Contributos teóricos ............................................................................................................ 19 

1.1. O que se entende por cultura? ..................................................................................... 19 

1.2. O papel das indústrias culturais ................................................................................... 21 

1.3. Jornalismo Cultural ..................................................................................................... 24 

1.3.1. Os primórdios de um jornalismo focado na cultura ................................................ 24 

1.3.2. Jornalismo Cultural em Portugal – o exemplo da CEC 2012 ................................... 25 

1.3.3. As agendas de eventos – imprescindíveis no jornalismo cultural? ........................... 29 

2. Subsídios da prática profissional em estágio ......................................................................... 30 

2.1. Capital Europeia da Cultura 2012: um investimento de cultura no meio radiofónico? ....... 30 



x 
 

Capítulo III: Perspetivar a Capital Europeia da Cultura 2012 no quadro dos Princípios de 

Serviço Público ........................................................................................................................... 32 

1. O Jornalismo Cultural e Serviço Público de Radiodifusão ........................................................ 32 

1.1. Serviço Público de Radiodifusão Sonora – perspetiva histórica ....................................... 32 

1.1.1. RDP e RTP – de um «modelo fragmentado» a um «modelo integrado» ................... 34 

1.2. Princípios e valores orientadores do serviço público ....................................................... 35 

1.3. Financiamento vs. Serviço Público – o impacto das novas tecnologias ............................ 36 

1.4. A cultura da Antena 1 face à Capital Europeia da Cultura 2012 ...................................... 38 

1.5. A Capital Europeia da Cultura enquanto fonte de informação ......................................... 39 

Notas conclusivas ....................................................................................................................... 42 

Referências Bibliográficas ......................................................................................................... 46 

Apêndices .................................................................................................................................... 51 

Apêndice A – Peças e Reportagens no âmbito da CEC 2012 (inclui nove trabalhos de caráter generalista)

 ..................................................................................................................................................... 51 

Apêndice 1: Peça – Insolvência Familiar ....................................................................................... 51 

Apêndice 2: Peça – Incêndio em Gaia .......................................................................................... 53 

Apêndice 3: Peça – Notários ....................................................................................................... 54 

Apêndice 4: Peça – Guimarães NOC NOC .................................................................................... 55 

Apêndice 5: Peça – «63 Sonetos», de Florbela Espanca ................................................................ 56 

Apêndice 6: Peça – Antestreia de «O Gebo e a Sombra» ................................................................ 57 

Apêndice 7: Peça – Empresa «New Textiles» ................................................................................ 59 

Apêndice 8: Peça – Exposição «Edifícios e Vestígios» .................................................................... 60 

Apêndice 9: Reportagem – Terceira Edição da Bienal da Pedra ...................................................... 61 

Apêndice 10: Reportagem – Peter Greenaway filma em 3D ............................................................ 63 

Apêndice 11: Peça – Incêndio em Gaia (reformulada) ................................................................... 65 

Apêndice 12: Peça – Detail Prize 2012 vem para Guimarães ......................................................... 66 

Apêndice 13: Peça – Escritaria 2012 em Penafiel ......................................................................... 68 

Apêndice 14: Reportagem – «Capital & Cultura» em cena na Fábrica ASA ...................................... 70 

Apêndice 15: Peça – Voluntário da CEC 2012 .............................................................................. 72 

Apêndice 16: Reportagem – Visita orientada à exposição «Edifícios e Vestígios» .............................. 74 

Apêndice 17: Reportagem – Marcelo Rebelo de Sousa num regresso à infância .............................. 76 

Apêndice 18: Peça – Seguro e os cortes no ensino superior ........................................................... 78 

Apêndice 19: Reportagem – Greve Geral no Porto ......................................................................... 79 



xi 
 

Apêndice 20: Peça – Quem foi Silvino Santos ............................................................................... 81 

Apêndice 21: Peça – Festival de Cinema Luso-Brasileiro ................................................................ 83 

Apêndice 22: Reportagem – Ivan Lins em Guimarães .................................................................... 85 

Apêndice 23: Reportagem – Plataforma das Artes acolhe Talentos 2012 ........................................ 86 

Apêndice 24: Reportagem – Pintura e Desenho na We Art ............................................................. 88 

Apêndice B – Peças generalistas da semana da noite (03 a 07 de dezembro de 2012) ........................ 90 

Apêndice 1: Peça – Queda na hotelaria ........................................................................................ 90 

Apêndice 2: Peça – Novas espécies de lampreia em Portugal ........................................................ 91 

Apêndice 3: Breve – Estado de saúde de Oscar Niemeyer agrava-se ............................................... 92 

Apêndice 4: Peça – Voluntariado a idosos em Alfândega da Fé....................................................... 93 

Apêndice 5: Peça – Agricultor português vence concurso europeu .................................................. 94 

Apêndice 6: Peça – Linha SOS-Criança ........................................................................................ 95 

Anexos ......................................................................................................................................... 96 

Anexo C – Entrevistas realizadas a três profissionais da Antena 1 (Alexandra Madeira, Isabel Cunha e 

Eduarda Maio)................................................................................................................................ 96 

Anexo 1: Entrevista a Alexandra Madeira – Jornalista que acompanhou a Capital Europeia da Cultura 

2012 ......................................................................................................................................... 96 

Anexo 2: Entrevista a Isabel Cunha – Jornalista que cobriu a Capital Europeia da Cultura 2012 ..... 101 

Anexo 3: Entrevista a Eduarda Maio – Chefe de redação da Antena 1 ........................................... 107 

 

[No CD anexado a este relatório, podem ouvir-se alguns trabalhos radiofónicos, no 

âmbito do estágio na rádio Antena 1] 
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Introdução 

 

Preparado no âmbito do Mestrado em Ciências da Comunicação – com especialização na área 

de Informação e Jornalismo –, este relatório resulta de um estágio curricular na rádio Antena 1, 

em Vila Nova de Gaia. Esta experiência teve a duração de três meses – de setembro de 2012 a 

dezembro de 2012 – num período em que esta rádio esteve especialmente dedicada à cobertura 

da Capital Europeia da Cultura 2012 (CEC 2012) que teve lugar em Guimarães. 

Foram três meses dentro do departamento de informação da rádio pública1 portuguesa, que 

facultaram uma aprendizagem gradual sobre o dia a dia que se vive na redação de uma estação 

de rádio. Paralelamente, este período proporcionou também o contacto com o fator tempo – 

determinante num meio de comunicação como a rádio – e com a forma como este, por vezes, 

pode ser ora tão nosso aliado ora tão inimigo. Durante o meu percurso produzi várias peças, 

algumas reportagens e ainda breves e perfis. Tive ainda a oportunidade de fazer entrevistas 

presenciais e por telefone e compreender os prós e contras deste recurso de contacto com as 

fontes e recolha de informação. Saí bastantes vezes da redação em reportagem, sempre 

acompanhada pela minha orientadora na empresa, Alexandra Madeira. Tive ainda o privilégio de 

colaborar com a equipa da noite, na semana de 03 a 07 de dezembro de 2012, precisamente a 

uma semana de terminar o meu estágio na Antena 1. 

Apesar de ter estado diariamente no departamento de informação, convém salientar que a 

grande maioria das peças e reportagens produzidas no contexto deste estágio são sobre cultura, 

visto ter acompanhado e coberto bastantes eventos relacionados com a CEC 2012. Em termos 

relativos, pode dizer-se que cerca de quatro quintos do trabalho realizado no contexto do estágio 

se inscreve na informação de cultura, espelhando o restante um trabalho de informação mais 

geral, de atualidade diária. 

 

Em termos de metodologia, optei por dividir esta etapa em duas sub-etapas. Em primeiro lugar, 

recorri à pesquisa documental, ou seja, procurei refletir já na análise daquilo que é o estado da 

arte da minha esfera de atenção. No fundo, a minha meta prendeu-se, nesta primeira sub-etapa, 

com o enquadramento do tema, reunindo, para isso, um conjunto de referências bibliográficas 

                                                           
1
 A denominação «rádio pública» é usada não para referenciar uma rádio de serviço público em particular, mas apenas para opô-la à privada. 
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imprescindíveis no desenrolar do relatório. Saber o que outros autores já terão escrito sobre 

estas matérias de cultura, de jornalismo na cultura ou jornalismo cultural e de serviço público de 

radiodifusão é, pois, o meu ponto de partida. Quivy & Campenhoudt (2008: 57) esclarecem, 

neste âmbito, que «o principal objetivo da leitura é retirar dela ideias para o nosso próprio 

trabalho. Isto implica que o leitor seja capaz de fazer surgir essas ideias, de as compreender em 

profundidade e de as articular entre si de forma coerente». 

Em segundo lugar, incluo neste relatório entrevistas exploratórias a três profissionais da rádio 

Antena 1, pois representam fontes de informação acrescidas à pesquisa documental. Escolhi 

entrevistar estas três jornalistas, na medida em que são fontes que possuem um contacto direto 

e privilegiado com a situação e realidade que quero investigar. Aliás, Quivy & Campenhoudt 

(2008: 71) alertam que «a segunda categoria de interlocutores recomendados para as 

entrevistas exploratórias é a das testemunhas privilegiadas. Trata-se de pessoas que, pela sua 

posição, ação ou responsabilidades, têm um bom conhecimento do problema». Estas entrevistas 

foram realizadas pessoalmente, pois permitiram uma maior abertura na relação entrevistador-

entrevistado; e também porque surgiram outras questões, no decorrer da conversa, que não 

estavam previstas no guião inicial. Todo o material que resultou destas entrevistas poderia, de 

alguma forma, não ser tão completo e rigoroso se as mesmas fossem enviadas por correio 

eletrónico. Isto porque as respostas poderiam estar mais condicionadas em termos de tempo, 

bem como correrem o risco de cair no esquecimento por parte das jornalistas, caso não 

respondessem em tempo útil para a elaboração deste relatório. 

O âmbito onde se inscreve esta investigação já tem, na verdade, muita produção literária, mas, 

ainda assim, o meu trabalho pretende constituir um contributo nesse sentido. 
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Capítulo I: Refletir o estágio na Antena 1 

 

1. Breve História da Instituição de Acolhimento 

 
Falar sobre a história da rádio Antena 1 implica, desde logo, recuar ao século passado, mais 

concretamente à década de 1930. A Emissora Nacional de Radiodifusão – assim se chamava a 

estação pública de rádio – começou por emitir para o Ultramar português em 1934 e para o 

território continental um ano mais tarde (Pacheco, 2010). Nas décadas seguintes, assistiu-se a 

uma expansão pelas regiões autónomas dos Açores (em 1941) e da Madeira (em 1967) 

(Pacheco, 2010). A rádio, na altura sob a alçada do regime salazarista, era um «aparelho 

técnico e discursivo ao serviço dos interesses de poder, e um instrumento para a legitimação da 

ditadura» (Cordeiro, 2004: 2). 

O 25 de abril de 1974 acabou por ser uma data marcante para a história da rádio, já que nesse 

mesmo dia os militares a tomaram de assalto. Sem a colaboração deste meio de comunicação, 

provavelmente o Estado Novo teria durado mais algum tempo e Portugal seria refém da ditadura 

até mais tarde. Como refere Helena Sousa, «os Estados intervinham na rádio e na televisão para 

gerir o espectro e para assegurar direitos informativos e culturais entendidos como 

fundamentais» (2006: 9). A revolução acabaria, assim, por beneficiar da instantaneidade da 

rádio que, na visão de Albert & Tudesq (1981: 58), «permite uma rapidez de informação que faz 

com que a notícia se cole ao próprio acontecimento». Nesse ano, devido à revolução, a Emissora 

Nacional de Radiodifusão transformou-se em RDP (Radiodifusão Portuguesa) – somente 

constituída por um canal – que, a partir de 1981, passou a designar-se de Antena 1 (Pacheco, 

2010). 

No final da década de 1980 deu-se a expansão da RDP com a criação da RDP Internacional em 

1988 e, um ano mais tarde, com o aparecimento da Antena 2. Mas as mudanças não ficaram 

por aqui. Já nos anos 1990, a rádio pública viu nascer a Antena 3 e a RDP África onde, do ponto 

de vista financeiro, se converteu numa sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos 

(Pacheco, 2010). 

No ano 2000, em pleno século XXI, «com o objetivo de agrupar os media estatais e controlar as 

despesas» (Pacheco, 2010: 38), o Estado criou a Portugal Global, SGPS, instituição, no entanto, 

extinta em 2003. Só em 2004 se daria então a reestruturação da rádio e televisão públicas. A 
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RDP e a Radiotelevisão de Portugal fundiram-se numa única empresa – a RTP –, esta última 

com a atual designação de Rádio e Televisão de Portugal. Do lado da rádio, pode dizer-se que a 

Antena 1 se enquadra, em primeiro lugar, no grupo RTP; é o principal canal de rádio de serviço 

público e é também uma das poucas rádios nacionais de caráter mais generalista. 

 

1.1. A preparação para o estágio 

 
Cerca de um mês antes de iniciar o estágio na Antena 1, procurei inteirar-me sobre a empresa 

que me ia acolher. Enquanto futura estagiária, sentia-me na obrigação de saber um pouco mais 

da história da RTP e foi o que fiz. Através do website da empresa (http://www.rtp.pt), fiquei a 

conhecer o destaque que a estação pública dá às notícias, ao desporto e à própria programação, 

quer na televisão, quer na rádio. Para além disto, consultei também a missão, os objetivos e as 

obrigações de serviço público, bem como os códigos de ética e de conduta. 

Como o estágio seria acolhido pela rádio pública em particular, senti uma curiosidade acrescida 

em saber como era constituída a grelha de programas nos diversos canais de serviço público. 

Assim, comecei a ouvir com maior frequência a Antena 1 e a prestar atenção aos conteúdos e 

programas que passavam na Antena 2 e também na Antena 3. 

Depois de um contacto exaustivo com a Antena 1 enquanto ouvinte, não tive dúvidas na hora de 

escolher este medium em detrimento das outras duas opções que tinha em cima da mesa: a 

Rádio Renascença e a TSF. Apesar de valorizar de igual forma estas duas estações do ponto de 

vista informativo, já recorria bastante ao serviço público como veículo prioritário de informação 

no que aos noticiários radiofónicos dizia respeito. 

 

Esta escolha pela rádio de serviço público também se deveu a outro fator que não posso deixar 

de referir: no âmbito de uma recensão crítica para a disciplina de Teorias do Jornalismo 

(lecionada no primeiro ano do mestrado em Ciências da Comunicação), escolhi analisar o livro O 

telejornal e o serviço público da professora Felisbela Lopes. À medida que a recensão surgia, 

mais a minha curiosidade sobre as matérias em torno do serviço público aumentava. Daí que, 

desse ponto de vista, aquele trabalho académico tenha funcionado como uma alavanca 

motivadora que haveria de conduzir à Antena 1. 

  

http://www.rtp.pt/
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2. Relato Crítico da Experiência de Estágio 

 
O relato que se segue pretende dar conta do percurso de estágio na Antena 1, considerando 

tanto os aspetos positivos como os menos favoráveis. Paralelamente, e sempre que oportuno, 

tentarei estabelecer pontos de contacto entre a minha experiência como estagiária e toda a 

bagagem académica que adquiri durante a licenciatura e primeiro ano de mestrado em Ciências 

da Comunicação. Embora redigido num registo muito pessoal, dada a natureza deste texto que 

visa apresentar uma experiência ela própria pessoal, procura-se que este relato seja, na sua 

essência, um relato crítico, e não meramente descritivo, sobre os três meses passados na rádio 

pública. 

 

2.1. A chegada à redação da Antena 1 – expectativas 

 
Nas duas últimas semanas que antecederam o estágio, dei por mim a pensar qualquer coisa 

como: «Joana, o dia 18 de setembro está a aproximar-se. Vais iniciar uma nova etapa – agora de 

caráter profissional – onde terás de pôr em prática todos os conhecimentos académicos obtidos 

em quatro anos». Os dias passaram e trouxeram a ansiedade própria do começo de uma nova 

fase. 

Parti para o estágio com grandes expectativas, apesar de, na altura, a RTP – Antena 1 se 

encontrar numa fase de reestruturação em termos de programação e de rescisões de contrato 

com os colaboradores. Recordo uma conversa que tive com José Pedro Marques, jornalista da 

RTP, acerca da situação da empresa e da forma como os profissionais da estação pública 

estavam a reagir às mudanças implementadas pela direção. A resposta foi surpreendente por 

dois motivos. Por um lado, porque pairava uma «nuvem negra» pela redação de rádio e de 

televisão dadas as circunstâncias que acima referi. Por outro lado, porque, segundo José Pedro 

Marques, a chegada de estagiários era especialmente benéfica naquele período conturbado. 

Acreditava o jornalista, por isso, que a nossa presença diária funcionava como uma «lufada de ar 

fresco» e abriria caminho a um ambiente mais leve e descontraído.  

No dia 18 de setembro de 2012, eu e a minha colega Cristina Barbosa chegámos à redação da 

Antena 1, em Vila Nova de Gaia, por volta das dez da manhã. Fomos imediatamente recebidas 

pela jornalista Rosa Azevedo – responsável pela receção dos estagiários – que nos fez uma visita 

guiada pela estação pública e nos apresentou a toda a equipa da Antena 1. As instalações não 
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nos eram, de todo, desconhecidas, pois havíamos feito uma visita de estudo à RTP em 2011. 

Porém, deparámo-nos com uma diferença: a redação da Antena 1 – outrora independente e 

situada no primeiro andar do edifício – encontrava-se no mesmo piso da RTP, ou seja, as duas 

estações funcionavam no mesmo espaço físico. 

A conversa deste primeiro dia não foi muito extensa. Rosa Azevedo falou-nos sobre o 

funcionamento da rádio e algumas burocracias relativas ao estágio, tendo-nos dispensado mais 

cedo, com o compromisso de entrarmos oficialmente ao serviço logo na manhã do dia seguinte. 

Também as expectativas em relação aos orientadores na empresa fazem parte da experiência de 

integração na Antena 1. Naquele momento, não sabia ainda quem iriam ser, mas esperava deles 

cordialidade, apoio e, sobretudo, um forte sentido crítico em relação ao meu trabalho. No 

percurso pela Antena 1, ambicionava fazer de tudo um pouco, desde as tarefas mais simples 

(como atender o telefone, por exemplo) até às propostas mais aliciantes. O desejo era o de ter a 

oportunidade de trabalhar e praticar diversos géneros jornalísticos, tais como peças, 

reportagens, entrevistas, entre outros. Relativamente à redação da Antena 1 e das condições de 

trabalho, tanto eu como a Cristina Barbosa esperávamos ter o material necessário para o dia a 

dia, bem como a orientação dos técnicos de som, sempre que se justificasse. Acreditava, por 

isso, que os profissionais da rádio pública estariam disponíveis para partilhar connosco a sua 

experiência – de largos anos na profissão – e conhecimento, de forma a tornar o estágio o mais 

vantajoso possível, tanto no campo da aprendizagem, como no campo das relações 

interpessoais. 

 

2.2. A primeira manhã fora da redação 

 
No dia 20 de setembro de 2012, ou seja, no segundo dia de trabalho propriamente dito, tive a 

minha primeira experiência fora da redação da rádio. Ainda não tinha um orientador na empresa 

nem sabia em que secção iria trabalhar, mas a verdade é que este aspeto não condicionou o 

desempenho enquanto estagiária. Lembro-me de a jornalista Rosa Azevedo me perguntar se 

queria acompanhar a sua colega Isabel Cunha. Tinha deflagrado um incêndio na Avenida da 

República, em Gaia, de que resultou a morte de duas idosas e ainda dois feridos ligeiros. Apesar 

da ansiedade do momento, aceitei de imediato. A curiosidade era muita. Nunca imaginei que a 

minha primeira saída em reportagem estivesse relacionada com um cenário de tragédia como 
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este, mas no meio jornalístico o trabalho é mesmo assim. Existem as boas notícias, de grandes 

feitos ou acontecimentos que alimentam, de forma positiva, os noticiários; e as menos boas que 

nenhum jornalista gostará, certamente, de dar, mas que fazem obviamente parte da profissão, 

não podendo, por isso, ser ignoradas. 

 

Pouco depois das nove da manhã, recebemos na redação – por intermédio da agência Lusa – a 

notícia sobre o incêndio. Cerca de quinze minutos depois, eu e a jornalista Isabel Cunha 

chegámos ao local e, meio instintivamente, começámos a trabalhar em conjunto. Enquanto ela 

entrevistava o Vereador da Proteção Civil da Câmara de Gaia, eu falava com as testemunhas que 

tinham presenciado o deflagrar do incêndio. Assim, reunimos, junto das fontes, o maior número 

de informação possível, de forma a que a notícia fosse credível e fiel à realidade. De volta à 

redação, o ritmo de trabalho aumentou significativamente, dado que a notícia sobre o incêndio já 

estava no alinhamento do noticiário e o tempo escasseava. Embora fosse a peça da jornalista 

Isabel Cunha a entrar em antena, combinámos que eu também faria a mesma peça para me 

habituar ao ritmo mais intenso e aos constrangimentos a nível de tempo. 

Com esta primeira experiência, tive em mãos a oportunidade de sair para o terreno e de 

perceber, in loco, como se constrói toda a narrativa e dinâmica jornalística, à luz do que havia 

aprendido nos primeiros anos da formação em Ciências da Comunicação. 

Quando entrei para a rádio pública, levava em mente uma ideia errada, que não passou disso 

mesmo. Julgava que a primeira semana seria calma e com pouco trabalho. Por outras palavras, 

acreditava que faria tarefas mais simples (como atender o telefone ou fazer pesquisas na 

Internet sobre um determinado tema que um jornalista precisava de tratar) e que o estágio, 

naquela semana, se resumiria apenas a adaptar-me à rotina de uma redação. Tudo isto sem 

grandes sobressaltos nem complicações. 

Felizmente aconteceu tudo ao contrário. A primeira saída em reportagem foi como que um 

marco na passagem pela Antena 1. Não por ser a primeira – num registo profissional – e não 

me sentir preparada ou com receio do meu desempenho, mas sim pelo facto de ter ido para o 

terreno logo no segundo dia de estágio. Ter acompanhado a jornalista Isabel Cunha foi uma 

grande lição de aprendizagem e de partilha de conhecimento que haveria de marcar com boas 

memórias este período de formação. 

 



8 
 

2.3. A integração na equipa de Cultura 

 
Terminada a primeira semana de estágio, a jornalista Rosa Azevedo – até então orientadora na 

empresa – conversou comigo e com a Cristina Barbosa sobre a possibilidade de estagiarmos em 

secções diferentes. Isto porque, no seu entender, não fazia sentido nem era uma experiência 

vantajosa estarmos ambas a fazer o mesmo trabalho no mesmo horário. Assim, ficou decidido 

que, a partir da segunda semana, a Cristina Barbosa ficaria no turno da manhã com temas de 

sociedade, política e economia e eu no turno da tarde a cobrir a secção de cultura, dando 

particular atenção à Capital Europeia da Cultura 2012 (CEC 2012) que acontecia em 

Guimarães. 

Posto isto, a jornalista Rosa Azevedo encaminhou-me para a minha orientadora definitiva, 

Alexandra Madeira, que era uma das jornalistas responsáveis pela cobertura da CEC 2012, em 

conjunto com os jornalistas Isabel Cunha e António Jorge. A minha integração na equipa de 

cultura foi rápida e sem dificuldades, dado que tive a sorte de encontrar excelentes profissionais 

que, em equipa, faziam todo um trabalho jornalístico sério e rigoroso em torno da CEC 2012. 

Recordo a simpatia, a espontaneidade e o à-vontade com que me receberam e me passaram as 

instruções para o que iria ser o meu trabalho dali em diante. Mas este estágio foi também 

totalmente devedor do carinho e da atenção da minha orientadora Alexandra Madeira durante os 

três meses de estágio na Antena 1. Não só pela sua simplicidade humana e forma de estar, 

mas, sobretudo, por ter sido sempre incansável para comigo, tornando a minha bagagem 

profissional mais rica e completa. 

 

2.3.1. A cobertura da Capital Europeia da Cultura 2012 

 
Assegurar a cobertura da CEC 2012 foi, sem margem para dúvidas, o grande desafio e a 

oportunidade do estágio na estação pública. A partir daqui, senti uma responsabilidade acrescida 

no que toca à repercussão do meu trabalho durante o estágio. Por um lado, nunca havia estado 

em nenhuma redação de um jornal, de uma rádio ou de uma televisão, a não ser num registo 

completamente informal, sempre que realizava visitas académicas aos diferentes meios de 

comunicação social. Por outro, jamais imaginei que, durante o percurso pela Antena 1, fosse 

trabalhar numa secção tão abrangente como é a da cultura. Durante a licenciatura, e até mesmo 

no primeiro ano de mestrado, poderia ter colaborado com a Rádio Universitária do Minho (RUM) 
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ou com alguns jornais académicos criados na universidade. Essa teria sido uma opção acertada 

e profícua para o processo de aprendizagem. Provavelmente, teria tido a oportunidade de 

trabalhar sobre cultura e estar, consequentemente, mais preparada para desenvolver e 

aprofundar esta secção jornalística bastante ampla. Ainda assim, a alegria e motivação com que 

integrei aquela secção foram sempre muito superiores ao lamento pelo que não havia feito 

antes, pois a oportunidade de estagiar três meses na rádio Antena 1 realizava um objetivo 

central da passagem pela universidade. 

Apesar de integrada na secção de cultura, não estava estritamente obrigada a cobrir essa secção 

a cem por cento. Dito de outra forma, podia, sempre que se justificasse, articular o meu trabalho 

na cultura com uma peça sobre sociedade ou política. Fiz algumas peças e reportagens – por 

iniciativa própria – fora do âmbito cultural que me fizeram, naturalmente, sair desse registo. 

Como mencionou2 a jornalista Isabel Cunha em entrevista, um profissional de informação que 

faça cultura «apenas desformata uma série de linguagem que está muito formatada na rádio, 

mas rapidamente volta a essa linguagem quando termina a Capital Europeia da Cultura». 

À distância de dois anos da experiência de iniciação ao jornalismo, no contexto da CEC 2012, 

sinto hoje que fui uma privilegiada, no sentido de ter saído bastantes vezes da redação em 

reportagem. Outros colegas que estavam a estagiar em outros órgãos de comunicação social 

não tiveram a mesma oportunidade. Uns sentiam algum cansaço pelo facto de estarem todos os 

dias na redação a produzir notícias com base em press-releases e/ou takes da agência Lusa. 

Outros tentavam a sua sorte de outra forma: estavam atentos à agenda do dia e, sempre que 

percebiam quando um jornalista iria sair em reportagem, iam de imediato perguntar se o podiam 

acompanhar. Na Antena 1, os pretextos para sair da redação apareciam de forma mais 

espontânea e natural. 

 

2.3.2. Jornalistas de cultura – profissionais diferentes? 

 
Falar sobre jornalismo implica considerar que esta é uma atividade muito complexa, que muitas 

vezes é, inclusive, alvo das mais severas críticas da opinião pública. Não sendo, seguramente, o 

mais problemático das várias modalidades do jornalismo, o jornalismo cultural tem também 

algumas especificidades. 

                                                           
2 Isabel Cunha fez esta afirmação no contexto de uma entrevista gentilmente concedida em junho de 2013 (consultar o Anexo C). 
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Enquanto estudante de Ciências da Comunicação e, por conseguinte, consumidora ativa de 

produtos e conteúdos feitos pelos media, julgava que os profissionais trabalhavam de forma 

diferente, consoante a secção em que estivessem inseridos. No caso da cultura em particular, 

acreditava que os jornalistas usavam uma linguagem mais erudita e voltada para uma classe 

social mais elitista. Sempre que ouvia a Antena 2, a estação mais cultural das emissoras de 

serviço público, ficava com a noção de que as próprias peças e/ou reportagens eram como que 

«pintadas» com uma criatividade superior, quando comparadas às da informação generalista 

produzidas pela Antena 1. Enquanto ouvinte, fui para o estágio com o pensamento assente nesta 

convicção: os jornalistas de cultura são profissionais diferentes de todos os outros. No entanto, 

esta verdade que, a meu ver, parecia inquestionável, acabou por cair por terra logo que iniciei a 

cobertura da CEC 2012. Aí, rapidamente cheguei à conclusão de que um jornalista que faz 

cultura não é um profissional diferente nem tem a seu cargo outras responsabilidades 

acrescidas. Como frisou3 a minha orientadora Alexandra Madeira, «cada um de nós tem 

preferências, mas estas não impedem que eu não tenha que fazer outras coisas com o mesmo 

empenho (…) Agora, se conseguires conciliar o teu profissionalismo com uma área que te dê 

realmente prazer, acho que em termos de resultado final pode ser bem mais proveitoso, 

inclusive para quem está a ouvir». Esta opinião é corroborada pela jornalista Isabel Cunha, 

quando diz, em entrevista, que um jornalista não se torna num profissional diferente quando faz 

cultura: «Um jornalista que faz cultura em rádio, que tem esse privilégio de só fazer cultura em 

rádio, não é necessariamente um profissional diferente. É um profissional que consegue sair do 

formato, desformatar-se». 

 

2.3.3. As tarefas autónomas 

 
O estágio na rádio Antena 1 ficou marcado por uma série de tarefas autónomas que, por sua 

vez, aconteceram de forma gradual. Os primeiros três dias foram, sem dúvida, os mais 

moderados, na medida em que ainda não existia um à-vontade nem uma abertura suficiente na 

relação jornalista-estagiário. No decorrer das semanas, as tarefas foram-se tornando naturais, o 

que contribuiu para fazer da passagem pela rádio pública uma experiência ainda mais útil e 

proveitosa. Percebi, desde logo, que características como a pro-atividade e o dinamismo tinham 

                                                           
3 Em contexto de entrevista gentilmente concedida em junho de 2013 (consultar o Anexo C). 
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de estar bem presentes enquanto estagiária. Esta intuição veio a confirmar-se ao longo do 

tempo, já que os jornalistas incorporados na redação mostravam apreciar estas duas valências. 

Relativamente à autonomia, pode dizer-se que os estagiários beneficiaram de uma grande 

liberdade para usar, de acordo com as necessidades, o estúdio de gravação auto-operado que 

existe no mesmo espaço da redação que serve a RTP e a Antena 1 em simultâneo. Quando, no 

meu caso, tinha de editar reportagens no âmbito da CEC 2012, pedia ajuda aos técnicos de som 

(nos estúdios do piso -1 restritos à Antena 1) que foram um auxílio decisivo para melhorar os 

trabalhos jornalísticos realizados durante o estágio. Lado a lado, em cada peça ou reportagem, 

sentia que formávamos uma equipa que trabalhava para um objetivo comum: fazer bom 

jornalismo. Claro que esta relação técnico-estagiário teve sempre implícito o pressuposto de 

aprendizagem. Tive sempre em mente, durante o percurso pela Antena 1, as palavras da 

jornalista da SIC, Ana Paula Vieira, que, no contexto de um trabalho académico4, anotou o 

seguinte: 

 

Um estagiário quando chega não é jornalista, é estagiário. Tem de ser desenrascado, tem de ir por si 

próprio à luta; quando não sabe tem de perguntar. Aliás, a nossa profissão é precisamente fazer 

perguntas, não é? Portanto, não faz sentido que tenhamos dúvidas e não as esclareçamos. 

 

Para além da possibilidade de usar com frequência os estúdios de gravação de som, foram 

várias as vezes em que ajudei as jornalistas Isabel Cunha e Graça Rocha. Percebia quando 

estavam mais sobrecarregadas e oferecia-me para pesquisar informações e conteúdos 

relevantes para o trabalho que estavam a fazer. Assim, em conjunto, conseguíamos evitar 

atrasos de peças que tinham de entrar no noticiário das 13h00, por exemplo. No fundo, esta 

parceria mútua acabou por se tornar imprescindível para o meu crescimento enquanto 

estagiária. Continuava, por um lado, a ser orientada e acompanhada pela Alexandra Madeira. 

Por outro lado, consegui ter algum espaço e abertura para trilhar um caminho próprio no seio da 

rádio pública. 

 

2.3.3.1. A cobertura autónoma da Greve Geral no Porto 

 

                                                           
4 Trabalho realizado no âmbito da disciplina de Atelier de Informação e Jornalismo II – Módulo de Televisão, no ano letivo de 2010/2011. O perfil 
da jornalista Ana Paula Vieira pode ser visto através do seguinte endereço: http://www.uminho.pt/noticias-press/perfil. 
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Como referi no subcapítulo anterior, tive a oportunidade de passar por um estágio flexível no que 

diz respeito à autonomia de funções. Porém, decidi reservar este espaço para contar uma 

experiência única – talvez mesmo a mais importante: a cobertura da Greve Geral no Porto, no 

dia 14 de novembro de 2012.5 

Pouco depois das duas da tarde, eu e a Alexandra Madeira saímos da redação com destino à 

Avenida dos Aliados, no Porto. A multidão tomava conta das ruas e começámos a recolher 

informações junto da União dos Sindicatos do Porto, presente no local. Logo de seguida, fui 

completamente surpreendida pela Alexandra, que me deu um microfone e um gravador e disse: 

«Podes ir recolher os teus sons e falar com quem quiseres. Imagina que estás sozinha. Ligo-te 

mais tarde para voltarmos para a redação». Aceitei prontamente; afinal tinha em mãos um 

grande desafio. Já no terreno, recolhi, então, o som ambiente que precisava, falei com vários 

manifestantes pelas ruas da baixa do Porto, com a PSP e, assim, reuni todo o material que 

precisava para construir a reportagem. Senti-me, na altura, como uma verdadeira jornalista ao 

serviço da Antena 1. 

 

2.4. A equipa da noite 

 
Foi precisamente a uma semana de terminar o estágio na Antena 1 que tive mais uma 

oportunidade de aprendizagem e crescimento enquanto estagiária. A minha orientadora 

Alexandra Madeira sempre achou (desde o início do meu percurso) por bem que eu 

experimentasse – durante cinco dias – trabalhar com a equipa da noite, com o propósito de me 

«afastar» um pouco da rotina que tinha em torno da CEC 2012. Assim, decidimos, em conjunto, 

que a última semana do estágio ficaria, então, reservada para me integrar na equipa que 

preparava, na altura, os noticiários a partir das 19 horas. 

 

2.4.1. A experiência no turno da noite 

 
A experiência no turno da noite decorreu na semana de 03 a 07 de dezembro de 2012. Nesse 

dia passei mais de doze horas na redação da rádio pública, o que fiz de livre opção. Quis 

cumprir o meu horário como se de um dia normal se tratasse e comecei a trabalhar pelas 

                                                           
5 Consultar o Apêndice A – Peças e Reportagens no âmbito da CEC 2012 (inclui nove trabalhos de caráter generalista). 
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11h30 da manhã. Depois, aproveitei para me organizar, adiantar trabalho e acabei por ajudar os 

outros jornalistas sempre que estavam apertados em termos de tempo. 

O dia passou a correr. Estava prestes a iniciar uma nova etapa. Desci até ao piso -1 onde se 

encontrava a equipa da noite. Esta equipa trabalha na redação chamada «avançada», (visto 

estar mais perto dos estúdios de som) e é composta por cinco profissionais que asseguram a 

produção de noticiários de hora em hora. No caso do Centro de Produção Norte, os noticiários 

iam para o ar às 19 horas e fechavam à uma da manhã. Nesta fase, tive ainda um 

suborientador, Miguel Soares, que me ajudou a perceber a dinâmica dos noticiários da noite e o 

funcionamento da própria redação. Depois de um longo caminho em torno da CEC 2012, esta 

experiência foi bastante vantajosa, na medida em que permitiu voltar a esfera de atenção para o 

campo da informação generalista. Contribuí, diariamente, com sugestões de temas que 

pudessem ser notícia. Foram cinco dias rápidos e intensos, mas repletos de tarimba e 

aprendizagem ímpares. 

 

2.4.2. Jornais, agências e Internet como ponto de partida 

 
No turno da noite, foi visível que a imprensa ocupa um lugar de destaque. Antes mesmo de 

existir uma reunião de planeamento entre a equipa, a primeira tarefa do final da tarde passava 

pela consulta de todos os jornais e por perceber, assim, quais as notícias que estiveram na 

ordem do dia. Ao contrário do que havia experimentado antes, durante esta semana nenhum 

jornalista saiu em reportagem para cobrir qualquer acontecimento. Os noticiários emitidos 

diariamente foram, assim, fruto de trabalho realizado na redação e sem quaisquer deslocações 

ao terreno para confirmar a veracidade das histórias. Na verdade, é bem mais fácil e também 

mais barato fazer uma peça sem sair da redação. Talvez por isso hoje se fale tanto de 

“jornalismo sentado”, “jornalismo low-cost” ou “economia de redações”. Para Mar de 

Fontcuberta, grande parte dos jornalistas não está no local a presenciar os factos que narra 

(Fontcuberta, 2010). A autora conclui, por isso, que «os meios hierarquizam a informação para 

valorizar as notícias a que atribuem maior importância. Para isso utilizam dois elementos: 

seleção das fontes de informação e técnicas formais e estéticas na apresentação dos conteúdos» 

(Fontcuberta, 2010: 45). É certo que a imprensa é usada apenas como ponto de partida pela 

equipa da noite. Mas a verdade é que esta decisão não gera propriamente um consenso junto da 
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redação, sobretudo da parte do editor Miguel Soares. Na opinião deste editor, os jornalistas 

deveriam trabalhar seguindo uma lógica de pensamento mais autónoma. Por outras palavras, 

Miguel Soares gostaria que existissem reuniões de planeamento mais coesas, de forma a poder 

fazer-se uma reflexão mais profunda. Tudo isto com a finalidade de tornar a Antena 1 um meio 

de comunicação que prime pela diferença dos noticiários que emite em relação à concorrência. 

No que toca às agências noticiosas, parece não haver dúvidas quanto à sua importância em 

qualquer redação. A par dos jornais, é frequente que o segundo contacto dos jornalistas passe 

por este veículo de informação. Não raras vezes, as peças produzidas nos noticiários da noite 

haviam sido anteriormente divulgadas pela agência Lusa, por exemplo. Neste âmbito, Gustavo 

Cardoso, Rita Espanha e Vera Araújo revelam – num estudo que remonta a 2009 – que 92,7% 

dos jornalistas de rádio vê na agência Lusa uma fonte de informação muito importante (2009). 

Pude constatar, durante o estágio na rádio pública, que esta agência noticiosa se afigura 

também como uma fonte de informação indireta, à semelhança dos jornais. 

Relativamente à presença da Internet, esta ferramenta acaba por funcionar igualmente como um 

ponto de partida na busca de informação. Porém, e de acordo com o que observei na Antena 1, 

o recurso a este meio é ainda relativamente reduzido. Ao contrário da imprensa e das agências 

noticiosas que, como já referi, assumem uma influência significativa, não tive a perceção nem a 

experiência de ter havido uma colaboração de cibernautas, por exemplo, no processo noticioso. 

As novas tecnologias e plataformas digitais têm a vantagem de permitir aos jornalistas um 

acesso mais rápido e imediato às fontes de informação. Mas será que o jornalismo online não 

pode colocar entraves às rotinas profissionais? A este propósito, Fontcuberta alerta que 

«encontramos um cenário onde a informação perde terreno, as notícias não são confirmadas e 

as agendas são cada vez menos plurais, tanto em assuntos como em fontes. Um panorama 

onde o jornalismo se deteriora» (Fontcuberta, 2010: 108). 

 

2.4.3. Os constrangimentos das entrevistas por telefone 

 
As entrevistas realizadas no âmbito da CEC 2012 foram sempre presenciais. Esta parece-me ser 

a melhor opção no que diz respeito à cobertura de uma área como a da cultura. Por um lado, só 
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o facto de estarmos no local a assistir a um determinado evento cultural6 faz de nós – estagiários 

e jornalistas – como que uma espécie de testemunhas privilegiadas do acontecimento, da 

história que posteriormente vamos contar aos ouvintes. Por outro lado, outra grande vantagem 

de uma entrevista no terreno prende-se com o contacto visual que é estabelecido entre o 

jornalista e o entrevistado. Como lembra7 Alexandra Madeira, esta forma de comunicação não-

verbal «é muito importante para o jornalista porque uma coisa é fazeres a conversa à distância e 

ficas logo ali com o material que vais trabalhar. Outra coisa é fazeres a conversa em presença, 

em que tu vês a pessoa, vês como ela é, como está vestida, os jeitos que tem e isso pode 

ajudar-te a construir a peça que vais fazer; o que por telefone nunca seria possível». 

Já no turno da noite e, contrariamente ao que estava habituada, esta experiência adquirida com 

a CEC 2012 revelou-se totalmente diferente. Na semana de 03 a 07 de dezembro de 2012, 

todas as entrevistas que fiz para entrarem nos noticiários da noite foram apenas com recurso ao 

telefone. Em termos de produto final, julgo que existe uma clara distinção entre a cobertura no 

local e a cobertura à distância, desde logo, no que toca à qualidade do som. Torna-se, assim, 

praticamente impossível obter a mesma nitidez sonora que se conseguiria numa entrevista feita 

no exterior. O telefone acaba por ser, nas palavras de Isabel Cunha, «a coisa mais impessoal 

que existe». Mas não só. É também um meio de comunicação mais frio, de certa forma mais 

mecânico, e que não deixa transparecer para a antena os cheiros e sons (o som ambiente tão 

característico da rádio) que ajudam a transportar o ouvinte para o local da entrevista. Por outro 

lado, o facto de não vermos quem está do lado de lá e como reage às questões que lhe são 

colocadas é, por si só, um constrangimento de difícil solução. O entrevistado revela, ao telefone, 

uma maior tendência para se perder no discurso e divagar sobre outros assuntos, o que faz com 

que o jornalista sinta necessidade de reformular o guião pré-definido. Muitas vezes, é mesmo 

necessário repetir as perguntas, principalmente quando a fonte fala por telemóvel e não estão 

reunidas todas as condições para uma comunicação limpa e isenta de ruído. 

 

2.4.4. Um salto da cultura para a informação generalista 

 

                                                           
6 Entende-se por evento cultural, por exemplo, o assistir ao ensaio de uma peça de teatro, uma visita a uma exposição, o recitar de um poema ou 
a antestreia de um filme. 
7 Alexandra Madeira lembrou este aspeto no contexto de uma entrevista concedida em junho de 2013 (consultar o Anexo C). 
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Depois de mais de dois meses a cobrir a CEC 2012, optei por trabalhar com a equipa da noite 

precisamente na última semana de estágio, como já referi no ponto 2.4. deste relatório. Sentia 

falta de produzir notícias de caráter generalista – que me davam igualmente muito gozo –, mas 

sobretudo da adrenalina e do remar contra o tempo que, não raras vezes, a informação de 

atualidade diária exige. 

A CEC 2012 permitiu-me estar muitas vezes fora da redação, já que Guimarães era o palco dos 

acontecimentos. Durante aquele período, senti que desenvolvia, de dia para dia, um exercício de 

grande responsabilidade enquanto estagiária. Existia todo um pré-trabalho mais aprofundado 

sobre os temas que, naquele dia específico, tinham marcado a atualidade cultural na cidade-

berço. Contudo, embora o ritmo fosse muito intenso, raramente me senti apertada em termos 

de tempo para concluir uma peça ou reportagem. Na cultura, os prazos são bastante alargados 

para que o jornalista possa dar asas à criatividade e escrever as histórias de forma ponderada e 

atrativa. Foi um grande desafio cobrir a CEC 2012 também no que diz respeito ao tipo de 

material produzido. Isto porque me foi dada a oportunidade de fazer muitas reportagens e de, 

consequentemente, treinar e aprimorar o meu trabalho no seio deste género jornalístico. 

No que diz respeito à semana da noite, pode dizer-se que experimentei uma espécie de 

jornalismo sentado, mais de secretária, sem nunca sair em reportagem. Aqui, existia uma rotina 

já formatada e enraizada na equipa: pesquisar, através dos jornais online e das agências 

noticiosas, que acontecimentos estiveram na ordem do dia e que podiam integrar os diversos 

noticiários. O ritmo era, sem dúvida, alucinante. Tínhamos sempre que jogar com o fator tempo 

– inevitável no campo do jornalismo radiofónico – dada a diversidade de conteúdos que surgiam, 

por vezes, a cada minuto. Os noticiários da noite tinham a duração de cerca de cinquenta 

minutos e eram atualizados de hora a hora. Para além de o tempo de preparação do trabalho 

ser curto, as peças não podiam ter mais do que um minuto e meio8. Isto exigia um grande poder 

de síntese por parte dos jornalistas, principalmente os que trabalham na rádio. Recordo-me que 

não foi fácil voltar a sonorizar peças de um minuto e meio, quando na CEC 2012 muitas 

reportagens ultrapassavam os quatro minutos. No entanto, incluir o essencial da informação 

num tempo já pré-definido tornou-se num exercício bastante útil que aprendi com o meu 

suborientador Miguel Soares. Tive ainda o apoio da restante equipa, sempre pronta a esclarecer 

dúvidas e a auxiliar o meu trabalho da forma mais proveitosa possível. 

                                                           
8 No Apêndice B encontram-se as peças efetuadas no turno da noite (todas de caráter generalista). 
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2.5. Tópicos para reflexão 

 
Mais do que relatar a experiência de estágio na rádio Antena 1, este subcapítulo tem o objetivo 

de assinalar três pontos que, em jeito de balanço final, o período de aprendizagem proporcionou. 

 

2.5.1. O constrangimento da ausência de locução 

 
Antes de iniciar o estágio na rádio, sabia que uma das regras internas da empresa trazia um 

senão: os estagiários não estavam autorizados a dar voz em antena. Este constrangimento da 

ausência de locução determinava que os estagiários poderiam apenas escrever peças, 

reportagens ou até breves, mas sem nunca lhes dar voz. Com efeito, embora fossem emitidos, 

os trabalhos dos estagiários eram lidos ou pelos orientadores ou por outros jornalistas. Para 

quem se estreia numa redação, este critério imposto pela Antena 1 (comum a outras rádios 

nacionais, como a Rádio Renascença e a TSF) acaba por se tornar, em certa medida, um 

obstáculo ao percurso de iniciação na profissão, sobretudo num meio de comunicação como a 

rádio, onde a voz é o principal instrumento de trabalho. Esta forma de funcionar resulta de uma 

deliberação que assenta na ideia de que o estagiário não é ainda um jornalista legalmente 

enquadrado para o trabalho de seleção e tratamento da informação; é pelo mesmo princípio que 

o estagiário (em estágio curricular) não é pago. Compreende-se que a questão ética é, também a 

este nível, muito importante para proteger a profissão. Seria, no entanto, vantajoso um 

entendimento mais flexível que permitisse que uma determinada peça com todas as condições 

para passar na antena, e depois de uma audição cuidada do orientador, do editor e também do 

técnico de som, pudesse ser emitida. Esta poderia ser, a meu ver, uma opção que não 

implicaria seguir os critérios de outros meios de comunicação social onde, de modo assumido e 

transparente, um estagiário exerce uma função semelhante à de qualquer outro jornalista, só 

com uma diferença: não é remunerado pelo seu trabalho. 

 

2.5.2. 80% cultura vs. 20% informação generalista – um estágio bem 

doseado? 
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Apesar de ter estado sempre no departamento de informação, a grande maioria das peças e 

reportagens produzidas no contexto deste estágio são sobre cultura9, visto ter acompanhado e 

coberto bastantes eventos relacionados com a CEC 2012. Em percentagem, pode dizer-se que 

cerca de 80% do trabalho se inscreve na informação de cultura e os restantes 20% espelham um 

trabalho de informação mais geral, de atualidade diária. Estes números refletem um estágio bem 

doseado e repartido durante os três meses passados na rádio pública. Olhando para aquilo que 

foi este percurso, julgo que o tempo acabou por ser muito bem gerido entre fazer e noticiar 

cultura vs. informação generalista. Isto porque, na secção de cultura especialmente, me foi dada 

a oportunidade de treinar vários géneros jornalísticos, em particular a reportagem. 

 

2.5.3. Três meses: tempo suficiente para um estágio curricular? 

 
Um estágio curricular é uma das etapas mais importantes que integram o mestrado em Ciências 

da Comunicação, na área de especialidade de Informação e Jornalismo. Contudo, parece-me 

que três meses não são suficientes para que um estagiário se sinta completamente realizado. 

No meu caso, saí da Antena 1 com a sensação de dever cumprido, mas também com a certeza 

de que ficou muito por fazer e por aprender, porque os três meses não permitiram mais. Dito de 

outra forma, é quando estamos completamente integrados na redação e, consequentemente, 

mais preparados para enfrentar os desafios que o jornalismo impõe diariamente, que o estágio 

chega ao fim. 

Outro aspeto menos bom tem que ver precisamente com a saída do órgão de comunicação 

social. Terminado o estágio curricular, resta sempre alguma esperança de ficar e continuar a 

fazer o que melhor sabemos: contar histórias, fazer jornalismo. No dia 14 de dezembro de 

2012, foram vários os jornalistas que pediram os meus contactos (inclusive a minha orientadora 

Alexandra Madeira) e o meu Curriculum Vitae, mostrando que iriam estar atentos a qualquer 

oportunidade que surgisse. Porém, rapidamente me dei conta de como esta realidade acontece 

cada vez menos neste universo que é a comunicação. 

  

                                                           
9 Consultar o Apêndice A – Peças e Reportagens no âmbito da CEC 2012. 
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Capítulo II: Pensar o Jornalismo Cultural 

 

1. Contributos teóricos 

 
Depois de um primeiro capítulo focado essencialmente numa reflexão e posterior relato daquilo 

que foi o estágio na Antena 1, é agora o momento de me centrar num dos âmagos que 

compõem este relatório. Assim sendo, este capítulo começa por definir o que é a cultura, de que 

forma é que esta passa para o público e qual o papel do jornalismo neste campo. Os contributos 

teóricos presentes ao longo das páginas seguintes são suportados por uma vasta revisão de 

literatura, o que permite que este trabalho possa ter uma sustentabilidade teórica adequada e 

não cair no cariz meramente opinativo. 

 

1.1. O que se entende por cultura? 

 
 

«A cultura é a esfera de reprodução, não de bens, mas da vida.» 

(Hartley, 2004: 61) 

 

Tendemos a pensar a cultura como algo que nos é comum enquanto povo, nação ou etnia e que 

esta, de certa forma, nos ajuda a construir a nossa identidade, aquilo que nos define. Partindo 

de uma definição mais antropológica, pode dizer-se que a cultura reflete a totalidade das formas 

de estar e de agir de um povo. Porém, convém acrescentar que este conceito de cultura não é 

fácil de definir na atual sociedade contemporânea onde nos inserimos. Aliás, para John Hartley 

(2004) não é possível encontrar uma definição única e estanque para a cultura, na medida em 

que esta pode significar várias coisas ao mesmo tempo: «O termo “cultura” é multidiscursivo; 

pode ser mobilizado numa série de discursos diferentes. Isto significa que não se pode importar 

uma definição fixa para todos os contextos e esperar que faça sentido» (Hartley, 2004: 62). 

Seguindo esta linha de pensamento, existe também uma tentativa, de natureza mais clássica e 

erudita, de definir a cultura, como avança Isabel Ferin: «Na Antiguidade Clássica, o conceito de 

cultura designa a ação que o homem realiza – quer sobre o seu meio, quer sobre si mesmo – 

no sentido de aperfeiçoar as suas qualidades e promover a cultura do espírito» (2009: 35). 



20 
 

Desta forma, parecerá que a cultura envolve também a dimensão estética que remete para a 

arte e para as mais diversas formas de criação; no fundo, para o que há de mais belo. 

Contudo, não podemos encerrar a cultura somente nestas duas definições, até porque, de 

acordo com Isabel Ferin, a comunicação e a cultura andam de mãos dadas e são, por isso, 

conceitos indissociáveis, «remetendo a primeira para a técnica e para as funções dos media, isto 

é, para o domínio do “fazer ser”, enquanto a cultura se manifestaria no domínio dos valores 

hierarquizados e do “dever ser”» (Ferin, 2009: 147-148). 

Neste âmbito, Eduarda Maio – chefe de redação da Antena 1 no período em que se realizou o 

estágio a que se refere este relatório – lembra10 que «cultura é tudo», ou seja, podemos estar a 

falar sobre temas de sociedade, política ou economia que não saímos do território da cultura. 

Helena Sousa partilha da mesma opinião, quando diz que «numa conceção verdadeiramente 

ampla, não existe nada que não seja cultura. Não existe não-cultura» (2013: 183). A 

investigadora vai mais longe e esclarece que toda a produção humana, nos seus mais diversos 

âmbitos, é uma manifestação de cultura «ou, se preferirem, vai sendo cultura. São os modos de 

vida, os modos de estar, os modos de sentir, tanto no plano individual como coletivo» (2013: 

183). Também Dora Santos Silva acredita que «a cultura é aquilo que somos, em constante 

mudança» (2009: 104-105). No entanto, esta autora considera que é preciso mediatizar a 

cultura num sentido mais lato, de forma a abarcar preferencialmente a componente social e não 

tanto o entretenimento (2009). Neste contexto, Dora Silva acrescenta que se torna necessário 

pensar num conceito de cultura mais alargado que inclui «os processos sociais, as subculturas, 

o design, a moda, a cultura popular, os processos de hibridação, no fundo, aquilo que somos 

enquanto criadores, recetores e formas de cultura» (2009: 105). 

Eduarda Maio conta, na entrevista referida acima, que muitas pessoas tendem a afunilar a 

cultura somente nos espetáculos. A jornalista não concorda com esta visão e diz que reduzir 

uma área como esta é muito pobre e, consequentemente, deixa de haver espaço para se falar 

em cultura tradicional. Em jeito de provocação, pergunta: «Os ranchos folclóricos não são 

cultura? A cultura é a base de um povo, é o que o une. Desde a cultura tradicional à cultura 

atual, a cultura é o que liga as pessoas». Uma vez mais, também Helena Sousa se identifica 

com esta ideia. A investigadora crê que a cultura assenta numa espécie de capacidade de leitura 

da vida quotidiana, mas não só: «A cultura é o sistema de navegação de um povo. É a bússola 

                                                           
10 Eduarda Maio focou este aspeto no contexto de uma entrevista concedida na Antena 1, em Gaia, em junho de 2013 (consultar o Anexo C). 
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que permite a procura e a orientação e que, por isso, torna possível a perda e o reencontro. A 

cultura é mágica e feiticeira. Tudo pode» (2013: 185). 

Como já foi referido, a cultura não é um conceito de fácil e concreta definição. Foram aqui 

exploradas visões de autores e de profissionais do jornalismo radiofónico que muito têm em 

comum. Contudo, em jeito de síntese, é útil um pensamento de Isabel Ferin que pode ajudar a 

desbravar caminho em torno de uma área tão vasta como é a da cultura: 

 

A cultura é constituída por heranças espirituais, por crenças religiosas determinantes de valores morais 

e éticos, mas também por manifestações da atividade humana, que se encontram intrinsecamente 

vinculadas às condições económicas, políticas e sociais de cada ser humano e de cada comunidade 

(2009: 148). 

 

1.2. O papel das indústrias culturais 

 
A realidade social encontra-se povoada de produtos culturais diversos. Desta forma, podemos 

dizer que quando ouvimos rádio, lemos jornais ou livros, vemos televisão, vamos ao cinema ou 

ao teatro estamos, desde logo, a consumir determinados produtos culturais em função do nosso 

interesse. Aliás, como afirma Helena Sousa, «de uma forma ou de outra, todos somos 

consumidores de produtos culturais» (2008: 3). 

A nossa linguagem acaba, assim, por ser marcada por estes conteúdos – gerados pelos media e 

pelas indústrias culturais – que fazem parte do nosso dia a dia; e o que faz parte do nosso 

mundo vai-se apropriando como natural, na medida em que temos um contacto permanente e 

um consumo diário com os produtos culturais. Porém, isto não quer dizer que não sejamos 

críticos em relação a esta naturalidade dos sistemas produtivos, pelo contrário. Somos capazes 

de opinar, de comentar, de discutir, de negociar ou de gostar ou não, e é precisamente aqui que 

entra a Economia Política dos Media (Sousa, 2008). Esta disciplina científica e autónoma 

procura estudar o lado invisível dos produtos culturais, ou seja, ambiciona compreender o que se 

esconde nos outputs a que temos acesso enquanto consumidores de produtos culturais. 

Contudo, «refletir sobre os produtos a que temos acesso não é refletir sobre os sistemas que os 

criam» (Sousa, 2008: 3) e é por isso que, quando pensamos nesta disciplina, temos que atender 

ao seu propósito de desconstrução. 
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A Economia Política dos Media não é, no entanto, tão redutora ao ponto de somente atentar 

neste propósito de desconstrução. Esta opinião é corroborada por Helena Sousa, quando diz que 

esta disciplina «estuda as relações de poder inerentes à produção, distribuição e consumo dos 

produtos culturais e outros recursos comunicacionais num contexto social mais alargado» 

(2008: 4). Assim, pode dizer-se que esta é uma disciplina científica que se encontra estritamente 

relacionada com a compreensão da realidade social presente no seio das sociedades 

contemporâneas. 

 

O conceito de “indústria cultural” foi proposto, em 1944, por Max Horkheimer e Theodore 

Adorno – teóricos da Escola de Frankfurt – entre os anos 1930 e 1940 (Murdock, 2006). 

Totalmente reféns do nazismo, Horkheimer e Adorno decidiram procurar abrigo nos Estados 

Unidos onde «estudaram atentamente a indústria cultural» (Sousa, 2006: 7). Os autores em 

questão mostravam-se preocupados com o capitalismo avançado que se verificava no campo da 

cultura e acreditavam, por isso, que as consequências dessa transformação não seriam 

positivas: «A máquina rotineira de produção cultural estaria condenada a produzir mais do 

mesmo, a excluir o risco e a experimentação e a aceitar passiva e conservadoramente o gosto 

dominante» (Sousa, 2006: 7). O termo “indústria cultural” pressupunha uma fusão entre a 

cultura e a indústria, junção que os teóricos de Frankfurt consideravam negativa. Parece que a 

aglutinação destas duas palavras – cultura e indústria – era vista, na altura, como que um ato 

de provocação, na medida em que se afiguravam como polos opostos e distintos. A este 

propósito, Helena Sousa sublinha que a fusão da cultura e da indústria «para eles [Horkheimer e 

Adorno], dimensão trágica das sociedades capitalistas, tornava, portanto, a cultura redutora, 

vazia, incapaz do sonho e da libertação do ser humano» (Sousa, 2008: 6). 

No pós-guerra, mais concretamente nos anos 1960, assistiu-se a uma espécie de aceleração da 

industrialização e da comercialização da cultura. Esta última passou, assim, a fazer parte do dia 

a dia da sociedade, acabando por levar a uma banalização do conceito de “indústria cultural” 

(Sousa, 2006). Desta forma, como destaca Graham Murdock, o termo “indústria cultural” «deixa 

de operar como uma retórica que identifica a relação antagónica entre a diversidade cultural, a 

produção industrializada e a distribuição comercial, e torna-se a simplificação para um grupo de 

indústrias que vão em direção ao centro de uma nova economia» (Murdock, 2006: 19). 
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Bernard Miège e David Hesmondhalgh consideravam, naquela época, o conceito de “indústria 

cultural” insuficiente e algo redutor. Assim, decidiram criar o termo de “indústrias culturais” no 

plural (Sousa, 2008). A justificação para esta mudança residiu no reconhecimento de que «a 

televisão, a música, a edição de livros, a imprensa, os conteúdos e serviços on-line são de tal 

forma diferentes, ao nível das exigências de capital, dos processos produtivos e dos padrões de 

consumo, que não podem ser considerados parte integrante de uma mesma indústria» (Sousa, 

2008: 15-16). Hesmondhalgh (2007) refere que muitos investigadores creem que as indústrias 

culturais sofreram uma transformação notável desde os anos 1980. O autor dá conta de várias 

mudanças no campo das indústrias culturais, mas destaca quatro, na sua ótica, fundamentais: 

 

1. As indústrias culturais estão hoje no centro da atividade económica, em muitos países e 

um pouco por todo o mundo. Como consequência, «algumas dessas empresas são hoje 

grandes empresas globais e estão entre as mais discutidas e debatidas no planeta» 

(2007: 1); 

2. A organização empresarial das indústrias culturais tem vindo a mudar de forma radical 

nos últimos anos. As maiores empresas já não se especializam numa indústria cultural 

em particular, como um filme, publicidade ou televisão. Hoje, estas empresas operam 

através de um número de diferentes indústrias culturais (2007). Por sua vez, estes 

conglomerados competem uns com uns com os outros, «mas mais do que nunca estão 

interligados – uns com uns outros e com outras empresas – num complexo de aliança e 

parceria» (2007: 2); 

3. A notável proliferação das novas tecnologias de informação e comunicação, em 

particular a Internet, trouxe novas aplicações e possibilidades em termos de conteúdos 

(2007: 2); 

4. As indústrias culturais dão uma atenção cada vez maior às pesquisas de mercado sobre 

as audiências, na medida em que os gostos culturais e os hábitos destas têm-se tornado 

mais complexos (2007). Hesmondhalgh explica que «a produção e o consumo de textos 

culturais, bem como o volume de negócios no que respeita aos gostos e modas 

cresceram muito rapidamente» (2007: 2). 
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As tendências identificadas (entre os anos 1930 e 1940) pelos teóricos da Escola de Frankfurt – 

Horkheimer e Adorno – acabam por expressar um novo paradigma cultural e também mediático, 

pois «mais do que outros tipos de produção, as indústrias culturais estão envolvidas no processo 

de criação e de circulação dos produtos que exercem uma influência sobre o nosso 

entendimento do mundo» (Hesmondhalgh, 2007: 3). 

 

1.3. Jornalismo Cultural 

 
 

«O que faz um bom jornalismo cultural são, simplesmente, bons profissionais, bons textos para 

boas pautas e coberturas, bons conhecimentos e boa inteligência.» 

(Herom Vargas, 2004: s/p) 

 

1.3.1. Os primórdios de um jornalismo focado na cultura 

 
Pensar sobre conceitos como o de cultura e mesmo o de jornalismo cultural afigura-se, desde 

logo, uma tarefa complexa. Mais ainda quando, dentro destes dois campos surge um elo de 

ligação – a Capital Europeia da Cultura 2012. Porém, há uma ideia a ter em conta nestes 

primeiros passos: o facto de não se poder falar de jornalismo cultural sem antes refletir sobre a 

cultura. Uma vez mais, podemos estar perante dois conceitos também eles indissociáveis – 

jornalismo cultural e cultura –, a que acresce a «dificuldade em torno da própria definição de 

“jornalismo cultural”» (Silva, 2009: 91). Como avança Dora Santos Silva, da Universidade Nova 

de Lisboa, a própria conceção de cultura11 pode ter uma dupla leitura (2009). Assim, na tentativa 

de chegar a uma definição mais concreta, eis uma citação da Unesco, expressa na Declaração 

Universal sobre a Diversidade Cultural, que merece destaque: 

 

Cultura é o conjunto de traços distintivos espirituais e materiais, intelectuais e afetivos, que caracterizam 

uma sociedade ou um grupo social e em que se englobam, para além das artes e das letras, os modos 

de vida, as formas de vida em comum, os sistemas de valores, as tradições e as crenças (Declaração 

Universal sobre a Diversidade Cultural da Unesco, cit. em Silva, 2009: 93). 

 

                                                           
11 Cf. Ponto “1.1. O que se entende por cultura?” 



25 
 

Muitos autores associam o aparecimento do jornalismo cultural com o eclodir da revista diária 

«The Spectator», em 1711 (séc. XVIII), na Inglaterra. O grande objetivo desta publicação, que 

acabou por marcar o jornalismo cultural, era «fomentar a discussão sobre o lançamento de 

obras artísticas e filosóficas a partir de ensaios e críticas», de acordo com Debora Lopez e 

Marcelo Freire (2007: 3). Ainda nos primórdios do jornalismo cultural – «especialidade dentro do 

jornalismo» (Melo, 2010: 1) –, a revista «The Spectator» já tinha como missão estabelecer um 

diálogo com a sociedade no seu todo e, consequentemente, colaborar na democratização do 

conhecimento. Como reforça Isabelle Anchieta de Melo (2010: 2), «o periódico, segundo os seus 

idealizadores, tinha o objetivo de trazer a filosofia para fora das instituições académicas para ser 

tratada em clubes e assembleias, em mesas de chá e café». No fundo, pode dizer-se que o 

jornalismo cultural, à semelhança do jornalismo enquanto campo social e atividade profissional, 

acaba por funcionar como um mediador entre os jornalistas e a sociedade. Este facto traz, por 

isso, novos desafios à profissão, na medida em que a noção de cultura12 (que nada tem de 

estanque) tem vindo a ser alterada na nossa atual sociedade contemporânea (Melo, 2010). 

Rivera (2000, cit. em Lopez & Freire, 2007) não tem dúvidas de que o século XVIII ficou 

marcado pelo incremento e expansão do jornalismo cultural por todo o mundo. Desde então até 

ao século XX, o jornalismo cultural foi vítima de algumas transformações e manteve o seu 

crescimento em países como o Brasil, os Estados Unidos da América e, mais tarde, também em 

Portugal (Lopez & Freire, 2007). 

 

1.3.2. Jornalismo Cultural em Portugal – o exemplo da CEC 2012 

 
 

«Jornalismo, como se sabe, tem de estar no sangue; jornalismo cultural tem de estar no DNA.» 

(Daniel Piza, 2003: 2) 

 
A primeira revista portuguesa de caráter cultural foi a chamada «Gazeta Literária» ou «Notícias 

Exatas dos Principais Escritos Modernos», editada em 1761, na cidade do Porto (Silva, 2009). 

Dora Santos Silva vai mais longe e lembra a abundância – mas também a efemeridade – das 

revistas de cultura que os séculos XIX e XX proporcionaram. Em todo o caso, são essas mesmas 

                                                           
12 Cf. Ponto “1.1. O que se entende por cultura?” 
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revistas e publicações que hoje se considera estarem na génese da história cultural e política 

portuguesa (Silva, 2009). 

 

Em Portugal, e em consequência do 25 de abril de 1974, dá-se a explosão das manifestações culturais 

até aí reprimidas, naquilo que configurou o nascimento das indústrias culturais no país. Havia um teatro 

em cada esquina e uma corrida ávida aos cinemas, que agora passavam tudo o que até aí se via apenas 

lá fora (Carmo, 2006: 2). 

 

A CEC 2012 acabou por espelhar e dar a conhecer um jornalismo cultural focado nas atuais 

lógicas de mercado, muito devido ao aparecimento das indústrias culturais13 (Lopez & Freire, 

2007). Neste âmbito, como refere Rémy Rieffel (2003: 90), «a indústria cultural confere a “tudo 

um ar de semelhança” (filme, rádio, revista), alimenta-se de estereótipos, uma vez que a cultura 

é reduzida ao simples entretenimento e ao consumo efémero». Já a expressão de “indústrias 

culturais” – que tem vindo, de certa forma, a impor-se nas mais diversas manifestações de 

produção cultural – remete para as «atividades industriais que produzem e comercializam 

discursos, imagens, sons, artes, segundo técnicas de reprodução em série (…)» (Rieffel, 2003: 

91). 

Eduarda Maio14, contudo, mostra alguma resistência no que à definição do conceito de 

jornalismo cultural diz respeito. A jornalista exprime o seu ponto de vista da seguinte forma: 

 

Começa logo por se tentar perceber o que é o jornalismo cultural. Uma coisa é fazer informação sobre 

espetáculos, sobre coisas que estão a acontecer; outra coisa é fazer jornalismo sobre cultura (…). 

Quando falamos em arte, espetáculos ou exposições, isso para mim é programação, é a fase visível de 

um produto cultural, mas não é mais do que isso. Informação sobre cultura é outra coisa e para mim 

cultura é tudo o que a gente faz, mas depende da forma como o faz. Acho que, às vezes, há uma 

tentação um bocadinho estranha de afunilar a cultura nos espetáculos, na programação ou nos livros 

que saem, e a cultura não é isso. A cultura é todo o caldo de onde depois nascem os livros, os 

espetáculos de dança e as exposições. 

 

Dora Silva (2009) não tem dúvidas de que, nos dias de hoje, o jornalismo cultural se depara 

com dois paradigmas que podem pôr em causa toda uma identidade histórica mundialmente 

                                                           
13 Cf. Ponto “1.2. O papel das indústrias culturais” 
14 A jornalista da rádio pública manifestou esta opinião no contexto de uma entrevista realizada na Antena 1, em Gaia, em junho 
de 2013 (consultar o Anexo C). 
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construída e alicerçada. O primeiro tem que ver com o culto das celebridades: a autora teme 

que os meios de comunicação deem enfoque mediático apenas à personalidade do filme ou da 

peça de teatro, em detrimento do evento cultural subjacente. Diz Dora Silva que «é frequente 

nos media internacionais e nacionais o foco mediático ser dado não à arte em si (o filme, a peça 

de teatro, a exposição), mas à celebridade que está relacionada com ele (a atriz, o expositor…)» 

(2009: 100). A jornalista Isabel Cunha15 não concorda inteiramente com esta ideia da 

investigadora Dora Silva, na medida em que o mais importante quando se faz uma notícia sobre 

cultura é a forma como a peça é construída e não tanto a abordagem que se dá à personagem 

mediática: 

 

A celebridade, o nome, são o isco para prender o ouvinte. Agora depende depois como é que se elabora 

o resto da peça e é nessa segunda fase, digamos assim, que precisamos de contar mais alguma coisa, 

já que temos aquela celebridade, aquela pessoa conhecida, aquele nome feito no mercado. É neste 

processo da construção da história que é necessário não colocar tudo no ângulo do personagem em si, 

daquela personalidade que, de facto, tem um nome feito no mercado mundial. 

 

A experiência de estágio e de cobertura da CEC 2012 em particular, leva-me a discordar da 

opinião de Dora Silva nesta matéria. Como se pode ver no Apêndice A, entrevistámos16 o 

realizador Manoel de Oliveira – figura mediática e indissociável do cinema português – a 

propósito da antestreia de um novo filme. Contudo, também ouvimos o ator e encenador Tiago 

Barbosa, pouco ou nada conhecido do público português, a declamar poesia de Florbela 

Espanca. Ouvimos um pouco da história e do percurso do cantor brasileiro Ivan Lins, músico 

admirado e acarinhado no Brasil e em Portugal, mas também passámos em antena a história de 

Rui Silva, anónimo aos olhos do público, mas um dos muitos voluntários ao serviço da CEC 

2012. 

Dora Silva (2009: 99) entende que a cultura se encontra «subordinada ao puro ato da 

informação e/ou divulgação, sem espaço para crítica ou interpretação, daí que a maior parte das 

notícias não passe do género “notícia” ou “breve”». Uma vez mais, o meu estágio na Antena 1 

não está em consonância com este ponto de vista da autora, já que trabalhei, não raras vezes, o 

                                                           
15 Numa entrevista concedida no âmbito deste trabalho, na rádio pública, em junho de 2013 (consultar o Anexo C). 
16 Entrevista jornalística realizada durante o estágio. 
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género “reportagem” em torno da cobertura de um grande evento cultural como foi a CEC 2012 

em Guimarães. 

O segundo paradigma que a investigadora descreve tem que ver com a emergência da Internet 

na divulgação de informação cultural. Dora Silva receia, neste contexto, que o jornalismo do 

cidadão possa ser prejudicial ao exercício do jornalismo cultural, na medida em que cada pessoa 

pode, hoje, ser autora de um blogue e, por conseguinte, estar apta a conceber e a propagar 

informações na rede verdadeiras e credíveis. Porém, a autora crê que o cidadão-jornalista não 

está habilitado a substituir a atividade profissional de um jornalista, de um disseminador de 

informação (2009). 

Esta questão do jornalismo cultural está, claramente, presente nos principais meios de 

comunicação social, como a imprensa, a televisão e a Internet. Contudo, não nos podemos 

esquecer do vínculo estreito que estabelece com o objeto de estudo definido neste relatório: a 

rádio. A Antena 1, à semelhança das outras rádios nacionais, procura disponibilizar informação 

generalista e garantir a máxima acessibilidade de todos aos mais variados conteúdos 

informativos. Assim, é precisamente neste contexto que Pedro Portela diz que «a rádio deixou-se 

guiar historicamente por um forte desejo de universalidade. No seu percurso evolutivo procurou 

sempre chegar a todos e falar para todos» (2011: 50). Também Sílvio Santos (2013) vê nesta 

universalidade a característica primeira da rádio. No entanto, apesar do seu caráter universal, a 

rádio acaba ainda por estar subaproveitada, tendo, por isso, pouco uso social, como elucida 

Eduardo Meditsch: «A poderosa magia da rádio informativa, como tantos outros recursos da 

civilização, aparece hoje como um extraordinário meio de comunicação e produção de 

conhecimento que está a ser muitas vezes subutilizado pela sociedade» (1999: 278). Para além 

do uso social reduzido, Sílvio Santos lembra ainda que «os estudos da rádio são uma área pouco 

desenvolvida academicamente. Se compararmos as três áreas clássicas dos media, a rádio será, 

porventura, a que menos reconhecimento académico tem. Essa é a realidade portuguesa. 

(Santos, 2013: 13-14). 

 

O jornalismo cultural tem sido alvo de várias transformações desde a sua emergência nos finais 

do século XVII (Melo, 2010). Perante as mudanças de paradigma, parece que estamos diante de 

uma crise de identidade do jornalismo cultural, o que suscita duas interrogações: O que é o 

jornalismo cultural e o que o caracteriza? Como podemos compreendê-lo hoje, à luz das várias 
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mudanças? De acordo com Melo (2010), existem duas premissas fundamentais que permitem 

definir o jornalismo cultural atualmente – a democratização do conhecimento e o caráter 

reflexivo. A democratização do conhecimento pressupõe, desde logo, aproximar o jornalismo 

cultural ao maior número de pessoas, sendo que «a intenção era a de não restringir a uma elite 

a esfera das artes, da filosofia e da literatura» (Melo, 2010: 5). Já o caráter reflexivo deixa 

antever uma certa análise crítica e é, portanto, «a reflexividade que distingue, efetivamente, o 

jornalismo cultural de outras editorias» (2010: 6). Melo entende que só a partir destes dois 

princípios se consegue atingir uma identidade para o jornalismo cultural «como uma prática 

singular e importante para a sociedade» (2010: 5). 

No contexto da CEC 2012, pode dizer-se que estas duas premissas estiveram bastante vincadas. 

A Antena 1 abriu, por um lado, uma janela de Guimarães para o mundo, fomentando sempre a 

participação dos cidadãos. Por outro lado, a rádio pública não só acompanhou e noticiou as 

práticas em torno da CEC 2012, como também refletiu sobre elas, na medida em que conseguiu 

distanciar-se do próprio acontecimento em si. 

 

1.3.3. As agendas de eventos – imprescindíveis no jornalismo cultural? 

 
Os jornalistas que cobriram a CEC 2012 recebiam, mensalmente, uma revista gratuita com 

todos os produtos culturais que podiam ser vistos naquele mês (exposições, espetáculos de 

dança, peças de teatro, mostras de trabalhos em várias áreas, entre outros). No fundo, essas 

revistas funcionavam como agendas de eventos, dando conta de todas as atividades. Como o 

estágio começou praticamente no fim do mês de setembro, apenas consegui acompanhar as 

revistas dos meses de outubro, novembro e dezembro (esta última, só até ao término do estágio, 

dia 14 de dezembro). 

Alguns teóricos defendem a existência de uma agenda de eventos no campo do jornalismo 

cultural. Vargas (2004) não tem dúvidas de que os jornalistas têm a necessidade de seguir essa 

agenda, seja diária, semanal ou mensal. Isto porque «o jornalismo cultural tornou-se, em parte, 

movido pela dinâmica do mercado artístico e da sua estrutura de lançamentos e distribuições» 

(2004: s/p). Opinião corroborada por Dora Silva. A investigadora – embora se refira ao medium 

imprensa, a sua opinião é facilmente transversal à rádio – diz que «a própria publicação é 

raramente o impulsionador da notícia; a maioria pertence à agenda e à divulgação de atividades 
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programadas por alguma organização» (2009: 99). Já Isabelle Anchieta de Melo não concorda, 

de todo, com a criação deste recurso. A autora diz que o jornalismo cultural não deve estar 

circunscrito a uma mera agenda de eventos. Aliás, deve mesmo  

 

escapar à limitação temática de lançamentos de CDs, livros e exposições de artistas consagrados para 

podermos, enfim, compreender o sentido forte de cultura, explorando mais as implicações das obras na 

sociedade do que, propriamente, reduzir o jornalismo cultural a uma agenda de eventos (Melo, 2010: 

4). 

 

Convém referir que nenhum profissional responsável pela cobertura da CEC 2012 era obrigado a 

ir para o terreno e noticiar tudo o que acontecia em Guimarães. Até porque, a meu ver, seria 

praticamente impossível dar atenção a todos os eventos, já que muitas vezes era preciso estar 

em locais diferentes em horários muito próximos, o que dificultava, desde logo, o trabalho dos 

jornalistas. Depois, para que pudesse ser feita, efetivamente, uma cobertura mais alargada da 

CEC 2012, seria necessário uma vasta equipa de profissionais da Antena 1 no terreno. Ora, aqui 

entrariam, indiscutivelmente, questões de tempo e também de ordem económico-financeira que 

trariam, naturalmente, entraves a toda a rotina de produção jornalística. 

 

2. Subsídios da prática profissional em estágio 

 
 

«É melhor que te perguntes se és curioso, impertinente, se te interessa o que te rodeia, se 

queres averiguar o porquê das coisas. Então não sei se terás vocação [para ser jornalista] mas 

pelo menos tens, em princípio, algumas das aptidões necessárias.» 

(Juan Luis Cebrián, 2014: 14) 

 

2.1. Capital Europeia da Cultura 2012: um investimento de cultura no meio 

radiofónico? 

 
A CEC 2012 chegou até nós – público consumidor dos media – graças ao investimento dos 

meios de comunicação na promoção da cultura. Um dos objetos de estudo deste relatório passa, 

com efeito, por compreender que investimento foi esse, especialmente do ponto de vista da 

rádio pública de informação mais generalista, como é a Antena 1. Atendendo a que o Contrato 
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de Concessão do Serviço Público de Radiodifusão Sonora (junho de 199917) contemplava, na 

Cláusula 4ª, alínea f), que a rádio pública deve ser de «expressão internacional, vocacionada 

para a difusão da língua e cultura portuguesas», é intenção deste relatório centrar-se, a pretexto 

da cobertura da CEC 2012, no lugar da cultura na Antena 1. A ideia de base desta reflexão 

passou pela necessidade de compreender como é que esta rádio – dita de caráter mais geral – 

tratou a CEC 2012 entendida como uma das maiores organizações de eventos da cultura em 

Portugal. A jornalista Isabel Cunha lembra18, em entrevista, que «em termos de comparação, a 

“Porto 2001” foi dentro de portas e nós não fizemos nem um quinto, nem um sexto, nem um 

décimo daquilo que se fez em Guimarães». Alexandra Madeira concorda com a opinião da 

colega de trabalho Isabel Cunha e acrescenta19 que «em permanência, fomos [a Antena 1] 

mesmo a única rádio a cobrir os mais diversos temas. Mesmo em termos de televisões, também 

não houve tanta cobertura como nós fizemos em rádio». 

Parece não haver dúvidas relativamente ao investimento que foi feito em torno deste evento 

cultural que, desde logo, se confirma pela vasta cobertura jornalística dada à CEC 2012 por 

parte da rádio pública. Durante um ano, Guimarães foi o palco dos acontecimentos, foi notícia 

todos os dias e, através de um trabalho rigoroso e exaustivo dos profissionais da Antena 1, 

conseguiu chegar a todos. No fundo, podemos mesmo falar de um investimento de cultura no 

meio radiofónico sem precedentes. 

  

                                                           
17 A referência é feita ao Contrato de junho de 1999 e não ao mais atual, porque era este que estava em vigor em 2012, quando se fez a 
cobertura da CEC. 
18 Em contexto de entrevista realizada nas instalações da Antena 1, em Gaia, em junho de 2013 (consultar o Anexo C). 
19 Numa entrevista concedida no âmbito deste trabalho, em junho de 2013 (consultar o Anexo C). 
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Capítulo III: Perspetivar a Capital Europeia da Cultura 2012 no quadro 

dos Princípios de Serviço Público 

 

1. O Jornalismo Cultural e Serviço Público de Radiodifusão 

 
 

«(…) é indiscutível que no espaço público o serviço público de rádio surge aparentemente como 

uma parcela acessória da empresa [RTP], desvalorizada, subalternizada.» 

(Alberto Arons de Carvalho, no prefácio ao livro Da Rádio Estatal ao Modelo Integrado: Compreender o 

Serviço Público de Radiodifusão em Portugal) 

 

1.1. Serviço Público de Radiodifusão Sonora – perspetiva histórica 

 
Foi ela [a rádio] que formou os profissionais do pequeno ecrã; foi nela que se criou o embrião dos 

conteúdos audiovisuais que viriam a revolucionar a nossa forma de estar; foi a partir dela que se 

ensaiaram as descobertas tecnológicas que permitem hoje receber, em cada uma das nossas casas, o 

som e as imagens daquilo que acontece do outro lado do mundo ou ao fundo da nossa rua (Lopes, 

1999: 23). 

 

É a partir deste pensamento que Felisbela Lopes (1999) arranca para um completo e 

fundamentado enquadramento teórico que permite compreender de que forma se chegou ao 

serviço público de televisão. A investigadora de jornalismo e docente no Departamento de 

Ciências da Comunicação da Universidade do Minho apresenta, desde logo, uma reflexão que 

prima pela heterogeneidade – mas também convergência – e que nos instiga a pensar acerca 

das múltiplas questões associadas ao serviço público de televisão. Contudo, a autora não se 

afasta nem tem a pretensão de se desvirtuar do medium rádio, antecessor da televisão e das 

preocupações em torno do serviço público; já que «se o que somos é mais facilmente entendível 

quanto melhor conhecermos aquilo que fomos no nosso passado, também a lógica de 

funcionamento da televisão só poderá ser compreendida à luz daquilo que foi o seu principal 

antepassado: a rádio» (1999: 23). A este propósito, e recuando ao regime do Estado Novo em 

Portugal20, Sílvio Santos, investigador da Universidade de Coimbra e ex-profissional da Antena 1, 

lembra que já naquela altura (década de 1930), «a rádio oficial do Estado Novo não era uma 
                                                           
20 Cf. Capítulo I, Ponto “1. Breve História da Instituição de Acolhimento”. 
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rádio de serviço público (…) O seu fim maior era a amplificação do ideário do Estado e a 

normatização ideológica, e não a criação de valor social» (Santos, 2013: 15). 

Em termos históricos, e seguindo a linha de pensamento de Felisbela Lopes (1999), torna-se 

importante referir que a ideia de serviço público de rádio e televisão surgiu com o aparecimento, 

em 1922, da British Broadcasting Corporation (BBC). Esta empresa acabou por se tornar no 

primeiro modelo de serviço público mais adotado e imitado um pouco por toda a Europa (em 

países como a França, a Alemanha, a Itália ou a Inglaterra) até à escala mundial (como é o caso 

dos Estados Unidos da América). Sendo a rádio o antepassado da televisão e o meio pioneiro ao 

nível de serviço público, a verdade é que na Alemanha a rádio estava altamente subjugada ao 

poder do Estado. Já na França, na Itália e na Inglaterra – apesar de a situação ser muito idêntica 

– existia uma certa independência do controlo político face à rádio (Lopes, 1999). Isto porque o 

diretor-geral da BBC dependia de um Conselho de Governadores que regulava, na altura, a 

atividade de radiodifusão. Daqui pode depreender-se que a influência do poder político atrasou, 

em larga escala, o crescimento da rádio, daí que «a televisão vai nascer como um apêndice da 

rádio: herda-lhe os profissionais, aproveita parte dos seus recursos técnicos, adapta os seus 

conteúdos e adota o seu modelo de funcionamento (Lopes, 1999: 25). 

Felisbela Lopes reflete sobre dois modelos distintos de perspetivar a radiotelevisão: o europeu e 

o americano (1999). O modelo predominante nos Estados Unidos da América abarca uma 

espécie de liberdade nas comunicações e orienta-se mais de acordo com as lógicas de mercado. 

Já a Europa adota outro modelo que vai ao encontro do serviço público, onde o Estado, como já 

foi referido, detém o controlo. Jay Blumler (cit. em Lopes, 1999: 27-28) aponta a «cobertura 

abrangente» (1999: 27) - aposta numa grelha de programas com maior diversidade, atendendo 

a uma ampla cobertura geográfica; o «pluralismo» (1999: 27) - diversidade de vozes, mesmo as 

minoritárias, no espaço público; a «vocação cultural» (1999: 27) - vontade de perpetuar o 

património cultural de determinada sociedade; a «relação com a política» (1999: 27) - 

contrariamente ao que acontecia nos Estados Unidos, onde a radiotelevisão dependia das 

oscilações do mercado, a Europa estava sob a alçada do Estado; e ainda o «distanciamento do 

mercado» (1999: 28) - os Estados Unidos viam na publicidade um valor fundamental, pois 

regiam-se por lógicas de mercado diversas, enquanto a Europa encarava a publicidade apenas 

como uma fonte de financiamento extra – como características distintas dos dois modelos acima 

mencionados. 
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Porém, o papel do Estado não deve ser esquecido, já que, em consequência das fragilidades 

provocadas pelas duas grandes Guerras Mundiais, adotou «um novo papel a fim de contribuir 

para o fortalecimento das economias» (1999: 28), possibilitando, assim, o eclodir dos serviços 

públicos. O nascimento do serviço público acabou por trazer uma mudança importante no 

posicionamento do Estado até então, «quando este passa a assumir que a necessidade do bem 

comum tem na sua origem os cidadãos e não o natural exercício do seu poder estatal (Gugliemi 

& Koubi, 2007; Chevallier, 2010, cit. em Santos, 2013: 19). O Estado torna-se, assim, de 

acordo com Sílvio Santos, «mais ativo na criação de valor social, legitimando a sua ação na 

procura da coesão do todo, do bem coletivo» (Santos, 2013: 19). 

 

1.1.1. RDP e RTP – de um «modelo fragmentado» a um «modelo integrado» 

 
 

«Depois da sua existência num modelo fragmentado (Mooney, 2004), a rádio pública será 

absorvida pela reestruturação do sector audiovisual público, que foi despoletada pela grave 

situação financeira da televisão.» 

(Sílvio Santos, 2013: 213) 

 

Logo após a revolução de abril de 1974, Portugal assistiu à mudança da Emissora Nacional de 

Radiodifusão para a RDP (Radiodifusão Portuguesa), como já foi referido no primeiro capítulo 

deste relatório. Com o aparecimento da televisão em Portugal, na década de 1957, foi então 

criada a primeira empresa/estação televisiva de serviço público assegurada pelo Estado: a RTP21. 

Em termos legislativos, pode ler-se na Constituição da República Portuguesa (CRP) que compete 

ao Estado a obrigação de assegurar «a existência e o funcionamento de um serviço público de 

rádio e de televisão» (CRP, Art. 38.º nº 5). Também a Lei da Rádio estabelece que «o serviço 

público de rádio garante a observância dos princípios da universalidade e da coesão nacional, da 

diversificação, da qualidade e da indivisibilidade da programação, do pluralismo e do rigor, 

isenção e independência da informação, bem como do princípio da inovação» (Lei da Rádio, 

CAPÍTULO IV, Art. 48.º nº 2). 

                                                           
21 Cf. Capítulo I, Ponto “1. Breve História da Instituição de Acolhimento”. 
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A RDP – até então concessionária do serviço público de rádio – acabou por ser extinta, dando 

lugar à RTP, um «operador integrado», nas palavras de Mooney (cit. em Santos, 2013: 213). Foi 

a partir daqui que foi implementado em Portugal o conceito de media de serviço público (2013). 

 

1.2. Princípios e valores orientadores do serviço público 

 
Felisbela Lopes traça quatro princípios clássicos do serviço público (1999: 41-45). Embora a 

autora se debruce mais sobre as questões do serviço público ao nível da televisão, estas 

temáticas são facilmente transversais à rádio. Assim, as questões da continuidade (assegurar 

uma continuidade do serviço público, atendendo a um «trabalho regular» (1999: 41); da 

mutabilidade (estar atento às necessidades do público implica uma adaptação constante, implica 

mudanças); da igualdade (evitar a discriminação, fazendo com que a mensagem chegue de igual 

forma a todos os públicos) e da neutralidade (o serviço público deve ser prestado de forma a 

satisfazer o interesse geral e não interesses terceiros ou particulares) são, no entender da 

investigadora, peças-chave quando se problematiza o serviço público. No entanto, parece que 

este debate em torno dos princípios orientadores do serviço público não pode ser encerrado sem 

a alusão a um último ponto – o da transparência. Este novo princípio pode ser mais um caminho 

a ter em conta na discussão sobre serviço público. Aqui, apela-se à questão da transparência 

mediática, ou seja, os media não devem sobrepor os interesses e as necessidades do seu 

público real – a sociedade – às exigências do Estado. 

Sílvio Santos vai mais longe e explora outros dois princípios que têm ganho força nos últimos 

anos – o da diversidade, que «pode ler-se como pluralismo» (2013: 27); e o da diferenciação 

(2013). Porém, como alerta o autor, «não basta ser diferente. É preciso ser uma referência de 

qualidade e confiança (Biltereyst, 2004; Wessberg, 2005). Importa que o SPRT22 seja 

reconhecido por isso» (2013: 27). 

 

No que diz respeito aos valores que estruturam e se aliam aos princípios do serviço público, 

Felisbela Lopes (1999: 45-50) dá conta de quatro, no seu entender, fundamentais: 

1. Atender à qualidade do programa: Para a investigadora, esta qualidade é um valor que 

se encontra intrinsecamente ligado à essência do serviço público; 

                                                           
22 Sigla utilizada pelo autor que significa Serviço Público de Rádio e Televisão. 
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2. Primar pela diversidade: Espera-se, na ótica da autora, dos operadores públicos uma 

programação diversificada nos planos regional, político e cultural; 

3. Focar a Identidade Cultural: Este valor passa por um «reforço da língua nacional, 

serviços especiais para cada região e determinadas cotas de programas de produção 

nacional» (1999: 49); 

4. «Distanciamento face às fontes de financiamento» (1999: 50): Pode ser conseguido 

através da autonomia do medium em questão, com a finalidade de alcançar um produto 

de qualidade. 

 

1.3. Financiamento vs. Serviço Público – o impacto das novas tecnologias 

 
Falar sobre serviço público implica, desde logo, atentar nas questões de financiamento, como 

explica Holznagel (2000). Porém, parece que esta discussão não desvenda respostas simples, 

na medida em que, cada vez mais, se torna necessário que os media de serviço público – nas 

várias plataformas – marquem pela diferença em relação à concorrência que é feita pelos media 

privados. Pode dizer-se, neste contexto, que é preciso encontrar um novo enfoque para a rádio e 

televisão de serviço público e não reduzi-las como pertencentes à sociedade e aos cidadãos que 

dela fazem parte. No entanto, para que isto aconteça, o Estado tem de ser decisor, tem de 

definir claramente o seu financiamento, a fim de se poder falar num serviço público como o 

«garante do pluralismo» (Lopes, 1999: 67). Neste âmbito, Holznagel (2000) vê na criação de um 

fórum, que já se verifica na Alemanha, um exemplo a ser seguido pela Europa, no que à missão 

de serviço público diz respeito. Nas palavras do autor, «o serviço público deve assegurar que 

todas as opiniões relevantes têm voz. Eles [o SP] têm que oferecer um fórum para a discussão 

pública, onde todos os grupos sociais possam participar» (2000: 2). Assim, este fórum que o 

investigador sugere deve garantir a pluralidade de vozes, ainda que minoritárias, de que fala 

também Felisbela Lopes. 

Toda esta problemática está diretamente relacionada com as metamorfoses de que o campo do 

jornalismo é alvo. Uma delas tem que ver, precisamente, com o impacto das novas tecnologias. 

Holznagel (2000) diz que o serviço público se confronta, hoje, com novos desafios, muito devido 

ao aparecimento do digital. O autor acredita que as novas possibilidades de transmissão e de 

reprodução da informação já estão a mudar profundamente a indústria radiofónica e televisiva, 
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bem como a sua programação e os comportamentos do público. Na verdade, as novas 

tecnologias permitiram que a rádio pudesse ser escutada em todo o lado. Como tal, a rádio «já 

não pode ser cingida ao FM e ao on air, sendo que as novas tecnologias permitem à rádio uma 

liberdade cada vez maior (…)» (Cardoso; Espanha & Araújo, 2009: 227). Contudo, o digital pode 

alterar as formas de consumo por parte dos cidadãos, como salienta Helena Sousa: 

 

Tal como a segmentação das audiências (com a proliferação de canais televisivos), também a Internet 

pode esvaziar a vida social, uma vez que permite que as pessoas consumam apenas aquilo que já 

conhecem e se relacionem apenas com quem já partilham gostos e opiniões (Sousa, 2006: 10). 

 

Parece que a Internet e o surgimento das novas tecnologias vieram trazer à rádio várias 

oportunidades para que este meio se possa reinventar, e não obstáculos que levem, 

posteriormente, à sua morte anunciada ou ao fim da rádio FM. Desta forma, pode dizer-se que 

as mais-valias que a rádio tem ao seu dispor passam, na esfera digital, pela rapidez, a 

interatividade e a imediaticidade com que os conteúdos podem ser ouvidos e visualizados; pelas 

novas plataformas à disposição dos ouvintes; a própria coexistência do tradicional com o online 

pode tornar a rádio mais próxima dos ouvintes; e ainda a possibilidade de o utilizador ter a sua 

própria rádio com os conteúdos do seu interesse. 

Holznagel (2000) vai mais longe e, do seu ponto de vista, a Internet devia ser usada em «maior 

escala» (2000: 4), para que os princípios e valores fundamentais possam ser mais amplamente 

difundidos, de forma a atingir um público mais vasto. 

Ainda sobre a emergência das rádios portuguesas na Internet, é útil um pensamento que acaba 

por unir o melhor dos dois mundos: 

 

Embora tecnologicamente diferentes no seu âmago, as duas tecnologias de massa mais similares nas 

suas características de proximidade e criação de laços sociais são de facto a Internet e a rádio. Daí que 

a resposta às diferentes variantes sobre ‘O fim da rádio’ só possam ter como resposta que a ‘Internet 

não matou a rádio, mas deu-lhe uma terceira vida’. Uma vida diferente das anteriores, é claro. Mas uma 

nova vida, sem dúvida. Uma vida alicerçada no facto de a rádio ser o media que mais facilmente se 

adapta à Web 2.0» (Cardoso; Espanha & Araújo, 2009: 239). 
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O jornalismo, enquanto campo social, não deve ser visto como uma atividade profissional 

estanque, mas sim como algo aberto à mudança, à discussão e problematização no seio da 

sociedade. E se a discussão sobre o serviço público passa, efetivamente, pelo palco das 

transformações que ocorrem no jornalismo, então faz ainda mais sentido o remate final que 

Felisbela Lopes escreveu na contracapa da sua obra: «O Telejornal e o Serviço Público é um livro 

destinado não apenas aos que fazem da informação o seu trabalho quotidiano, mas também 

àqueles que se recusam a consumir passivamente aquilo que os media oferecem». 

 

1.4. A cultura da Antena 1 face à Capital Europeia da Cultura 2012 

 
Relativamente à cultura da Antena 1, parece não haver dúvidas quanto à sua importância, tendo 

em conta o bom exemplo que foi a CEC 2012 em Guimarães. Por um lado, a Antena 1 – por ser 

também uma rádio pública – deu um grande destaque e cobertura a este evento cultural. Como 

esclarece Santos, «o serviço público serve os cidadãos» (2013: 21). De facto, durante um ano 

(de 21 de janeiro a 21 de dezembro de 2012) Guimarães serviu os cidadãos e foi notícia 

diariamente nos mais variados temas ligados à cultura e às artes. Por outro lado, a criação e 

emissão do programa diário «Guimarães num Instante»23 veio, durante aqueles onze meses, 

reforçar e estreitar ainda mais a cumplicidade entre a rádio pública e os ouvintes que tinham, 

naquele minuto e meio, uma janela aberta para a Capital da Cultura. 

A ideia de serviço público esteve, claramente, presente na divulgação da CEC 2012, como 

reforça a jornalista Alexandra Madeira em entrevista24: 

 

Assim como fizemos a divulgação daquilo que ia acontecer, também estivemos sempre a fazer a 

cobertura dos problemas que existiram ao longo de todo esse tempo, nomeadamente problemas 

financeiros com o atraso na vinda das verbas e o pagamento aos artistas. Por isso, acho que a cobertura 

feita pela Antena 1 acabou por ser mesmo serviço público. 

 

Esta foi mais uma aposta da Antena 1 em fazer serviço público, sendo que este, para Sílvio 

Santos, «tem como intenção maior a criação de valor social e cultural através da emancipação 

democrática e intelectual do cidadão» (2013: 21). 

                                                           
23 Este programa foi emitido diariamente em três momentos do dia, três minutos antes de cada noticiário das 10h, das 14h e das 18h, 
respetivamente. 
24 Numa entrevista concedida no âmbito deste trabalho, em 05 de junho de 2013 (consultar o Anexo C). 
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1.5. A Capital Europeia da Cultura enquanto fonte de informação 

 
 

«As fontes de informação são, portanto, pessoas, instituições e organismos de todo o tipo que 

facilitam a informação de que os meios de comunicação necessitam para elaborar notícias.» 

(Mar de Fontcuberta, 2010: 46) 

 

A partir deste pensamento de Fontcuberta, pode dizer-se que as fontes de informação são uma 

peça imprescindível para os media e para a dinâmica que se processa em torno da narrativa 

jornalística. Desta forma, cabe ao jornalista procurar e usar as fontes no sentido de credibilizar a 

informação. Contudo, na ótica de Gans, todos aqueles que são observados no desenrolar de um 

acontecimento são, desde logo, fontes de informação: 

 

Uma primeira definição de fonte atribui essa denominação a todas as pessoas que o jornalista observa 

ou entrevista […] e às que fornecem apenas informações enquanto membros ou representantes de 

grupos (organizados ou não) de utilidade pública ou de outros setores da sociedade (Gans, cit. em Wolf, 

2006: 223). 

 

Independentemente destas duas definições – diferentes, mas igualmente esclarecedoras –, as 

fontes de informação são, então, um fator determinante para a qualidade da informação 

produzida pelos meios de comunicação social. Para que tal diálogo esteja, verdadeiramente, em 

sintonia, convém estar presente uma relação de confiança entre o jornalista e a fonte (Marinho, 

2000). Por outras palavras, «trata-se, no fundo, de confiar naquilo que não se vê: os jornalistas 

não conhecem totalmente a vida das fontes nos seus espaços e organizações; as fontes não têm 

acesso ao processo de produção da notícia» (2000: 353). Porém, mais do que esta confiança 

mútua, também a interdependência entre os profissionais dos media e as fontes deve existir. 

Rémy Rieffel (2003), neste contexto, diz que os jornalistas não devem estar obrigatoriamente 

dependentes das fontes, antes pelo contrário. O autor esclarece que «as relações entre 

jornalistas e fontes devem ser concebidas como uma negociação na qual cada um dispõe de 

certos recursos e exerce, efetivamente, uma influência sobre o outro» (2003: 143). 

Érik Neveu não tem dúvidas de que as fontes são, hoje em dia, «particularmente ativas» (2005: 

68). A minha experiência de estágio, mais concretamente a cobertura da CEC 2012, leva-me a 

concordar com a visão de Neveu, na medida em que este evento cultural teve uma voz, uma 
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difusão ampla no palco dos media, sobretudo no que à rádio pública diz respeito. Diariamente, 

Guimarães funcionou como que uma janela aberta de informação cultural para o mundo, sendo 

que as fontes de informação queriam ver o seu trabalho divulgado, a passar em antena. 

A jornalista Isabel Cunha afirma25, em entrevista, que a CEC 2012  

 

foi uma excelente fonte de informação. Se considerarmos o conceito restrito de fonte de informação, foi 

de facto excelente porque a Capital Europeia da Cultura permitiu-nos esta coisa extraordinária que foi ter 

com a fonte de informação uma ligação que não é muito habitual no jornalismo. Ou seja, quem faz 

cultura não tem propriamente a postura perante o jornalista que tem um político, que tem sempre 

reservas, que está de pé atrás, que não conta tudo. Quem faz cultura, quem produz cultura, as fontes de 

informação da cultura – que são agentes culturais – são pessoas muito acessíveis, que querem ver o 

seu trabalho divulgado e que gostam de nós, ao contrário de todas as outras. Do ponto de vista 

radiofónico, foi muito fácil chegar às fontes de informação; foi extremamente fácil porque era 

perfeitamente possível invadir um ensaio de um coreógrafo inglês, que é super conhecido no mundo, 

mas que coloca imensas restrições à entrada dos jornalistas. 

 

Alexandra Madeira partilha da mesma opinião. A jornalista elogia26, em entrevista, a CEC 2012 

enquanto fonte de informação e o contributo exaustivo da Antena 1 em torno deste evento 

cultural. Porém, também destaca a reduzida presença dos outros meios de comunicação social 

em Guimarães: 

 

Além de ter sido uma boa fonte de informação, também foi uma boa divulgação para Guimarães, porque 

penso que em Guimarães falhou um pouco o conseguir levar até lá os meios de comunicação social. Os 

meios de comunicação estão em Lisboa, depois no Porto e foram escassas as vezes em que houve 

presença de toda a comunicação social em Guimarães. Ao longo do ano, acabou por não haver 

presença, a não ser em eventos pontuais e na própria abertura oficial da CEC 2012. Houve momentos 

de pico, com alguns concertos, com algumas iniciativas, mas não houve um acompanhamento tão dia a 

dia como nós fizemos aqui na rádio. 

 

Em termos de classificação27, pode dizer-se que a CEC 2012 foi uma fonte de informação: 

                                                           
25 A jornalista expressou esta opinião no contexto de uma entrevista concedida na Antena 1, em junho de 2013 (consultar o Anexo C). 
26 Entrevista concedida no âmbito deste trabalho, em junho de 2013 (consultar o Anexo C). 
27 O sistema de classificação usado deriva de um método utilizado nas aulas de Sociologia das Fontes Jornalísticas, no âmbito do Mestrado em 
Ciências da Comunicação, no ano letivo de 2011/12. 
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a) Segundo a natureza: Institucional – conferiu uma maior credibilidade ao evento cultural 

subjacente; 

b) Quanto ao grau de envolvimento no ato: Primária – todas as fontes contactadas no 

âmbito da CEC 2012 estavam diretamente envolvidas no acontecimento; 

c) Segundo a origem: Pública, ou seja, foram sempre fontes oficiais a dar a cara; 

d) Quanto ao âmbito geográfico: Local – embora fosse Guimarães o palco da CEC 2012, a 

latitude geográfica acabou por se expandir para o plano nacional e internacional; 

e) Segundo a duração: Permanente – as fontes da CEC 2012 estiveram em contacto 

duradouro com os media no período em que se realizou o evento cultural; 

f) Quanto à atitude face ao jornalista: Ativa – na medida em que ansiaram dar informação; 

terem voz nos meios de comunicação social; 

g) Segundo a metodologia ou estratégia de atuação: Pró-ativa, pois procuravam os 

jornalistas; não ficavam propriamente à espera que fossem os media a tomar a 

iniciativa. A CEC 2012 foi, sem margem para dúvidas, uma fonte que manifestou um 

interesse ímpar na divulgação dos acontecimentos; 

h) Quanto à identificação: Fonte assumida ou explicitada. 

 

Felisbela Lopes alerta para a necessidade constante de uma comunicação eficaz entre os 

jornalistas e as fontes de informação (2000). A investigadora da Universidade do Minho vai mais 

longe e diz que «não nascendo os conteúdos jornalísticos “ex nihilo”, os jornalistas têm 

incontornavelmente que manter um contacto permanente com aqueles que lhe proporcionam a 

matéria-prima do seu trabalho, ou seja, com as fontes de informação» (Lopes, 2000: 339). 

 

Apesar de, na década de 1940, Paul Lazarsfeld (cit. em Cardoso; Espanha & Araújo, 2009) ter 

concluído que o público ouvia e aderia à rádio apenas para se distrair, ter acesso a uma 

informação atualizada ou mesmo pela companhia que este medium proporcionava (2009), 

«certo é que mais de seis décadas depois, e a avaliar pelos índices de audiência, a rádio 

continua a ser representada como a “fiel companhia” ao volante, no trabalho e no ambiente 

doméstico, compatível com a leitura do jornal ou com a visualização de televisão» (2009: 223). 
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Notas conclusivas 

 
A título de conclusão, proponho alguns aspetos que se afiguram pertinentes naquilo que foi o 

objeto de estudo deste relatório. Em primeiro lugar, torna-se importante perceber se o novo 

contrato de serviço público mantém ou não preocupações com a cultura e sob que formulações 

estão essas preocupações expressas. Assim, importa salientar que o novo Contrato de 

Concessão do Serviço Público de Rádio e Televisão, em vigor deste 01 de janeiro deste ano, 

compreende, antes de mais, «a prestação de serviços de televisão, de rádio e de multimédia» 

(Parte 1, Cláusula 1.ª). Esta regra não era, contudo, aplicável ao Contrato de Concessão do 

Serviço Público de Radiodifusão Sonora, escrito em 30 de junho de 1999, na medida em que 

este documento apenas focava, vagamente, a questão da publicidade, sem se referir, em 

cláusula alguma, ao campo do multimédia. Em termos comparativos, o anterior contrato de 

1999 encontra-se dividido num documento composto somente por vinte e três cláusulas. Já o 

contrato que entrou em vigor este ano encontra-se dividido em oito partes, sendo que a rádio e a 

televisão ocupam lugares diferentes neste documento, o que não se verificava há quinze anos 

atrás, onde estes meios de comunicação social tomavam a designação de «radiodifusão sonora 

e televisiva» (Contrato de Concessão do Serviço Público de Radiodifusão Sonora, 1999). 

 

Em relação ao número de páginas dos dois contratos, pode dizer-se que o contrato de concessão 

de 2014 contabiliza trinta páginas no total, ou seja, mais sete do que o contrato de 1999. Este 

aumento surge também no seio das preocupações com a cultura. Logo na Parte II, Cláusula 4.ª, 

alínea b), pode ler-se que a RTP assegura a «promoção da cultura e da língua portuguesas e dos 

valores que exprimem a identidade nacional, de acordo com uma visão universalista, aberta aos 

diferentes contextos civilizacionais e promotora dos direitos fundamentais», bem como «a 

promoção económica e cultural em Portugal além-fronteiras» (Cláusula 4.ª, alínea h)). Quanto 

aos objetivos do serviço público, surge, uma vez mais, a referência à cultura – mais alargada 

comparativamente ao contrato de 1999 –, devendo a concessionária RTP «promover a língua e a 

cultura portuguesa», mas também «a lusofonia e os princípios comuns europeus, valorizar o 

saber e a diversidade, contribuindo para o esclarecimento dos públicos» (Cláusula 5.ª, alínea b)). 
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Torna-se importante referir que, de facto, a cultura está hoje mais presente do que há quinze 

anos, embora num patamar ainda um pouco redutor. Isto porque as cláusulas acima referidas 

remetem, por um lado, para a crescente valorização da cultura na sociedade. Contudo, no que 

diz respeito à emissão de programas e às matérias de programação, o contrato atualmente em 

vigor acaba por expressar os mesmos princípios do documento assinado em 1999; não houve, 

por isso, qualquer mudança ou transformação a estes dois níveis. 

 

Como já foi dito, a rádio e a televisão ocupam lugares distintos no contrato deste ano. Em 

primeiro lugar, surge a Parte III – composta por oito cláusulas – dedicada inteiramente ao 

serviço público de televisão. Logo a seguir, pode ler-se na Parte IV as questões sobre o serviço 

público de rádio, porém, apenas com duas cláusulas na sua constituição, o que deixa 

transparecer uma maior preocupação em torno da televisão face à rádio. 

 

Em segundo lugar, importa perceber qual o destaque que a Antena 1 dá à cultura na grelha de 

programas. Depois de uma breve análise à programação da rádio pública, é possível constatar 

que esta rádio está em consonância com o que está definido no Contrato de Concessão do 

Serviço Público de Rádio e Televisão de 2014. Desta forma, a rádio Antena 1 emite conteúdos 

culturais que abrangem temas que passam pelas artes («Estado da Arte»), pela música («David 

Ferreira a contar»), pelos livros («À Volta dos Livros»), pelas histórias («Histórias Assim Mesmo») 

e pelas expressões populares («Lugares Comuns»). Daqui pode depreender-se que a rádio 

pública manifesta preocupações quer ao nível da cultura popular quer ao nível da cultura atual. 

 

Falando em cultura atual, convém acrescentar um terceiro ponto a estas notas conclusivas: a 

importância que a Antena 1 deu à CEC 2012 em Guimarães. A rádio pública adicionou, por um 

lado, à grelha de programação a rubrica diária «Guimarães num Instante» – com a duração de 

um minuto e meio –, emitida em três momentos do dia, com o objetivo de fazer a ponte entre a 

Capital Europeia e os ouvintes. Por outro lado, esta rádio emitiu ainda um programa semanal 

intitulado «Faz de Conta», que incluía material jornalístico nas mais diversas formas (como 

reportagens, entrevistas, entre outros), onde várias figuras públicas, protagonistas e 

espectadores davam a conhecer aos ouvintes a sua visão sobre a CEC 2012. 
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É útil reservar este quarto ponto para um outro campo de interesse. Nesta etapa, surge, desde 

logo, uma questão pertinente: o que é que a Antena 1 tem de diferente em relação à 

concorrência, mais especificamente à Rádio Renascença (RR) e à TSF no que às matérias de 

divulgação cultural diz respeito? Todas as rádios dão um enfoque à cultura, mas com interesses 

mediáticos diferentes. A Antena 1 aposta numa cultura mais global, pois foca-se na cultura 

popular e na cultura atual. Já a RR e a TSF centram-se apenas numa lógica de cultura mais 

atual. A face visível está, uma vez mais, nos programas que estas duas rádios emitem. A RR 

assume uma programação cultural apenas de âmbito semanal, como é o caso dos programas 

«Ensaio Geral» e «Sete Mares». A TSF, por seu turno, e a par com a Antena 1, aposta em 

rubricas diárias sobre cultura. Contudo, estes conteúdos falam de cultura atual, tais como «Fila 

J», «Notas de Autor» e «O Livro do Dia». 

 

Depois destas quatro reflexões, importa regressar a uma das esferas de atenção que compõem 

este relatório: a questão do jornalismo cultural na rádio pública e quais os desafios com que este 

conceito se depara atualmente. Antes de mais, é preciso ter em conta que fazer cultura (noticiar 

diariamente os acontecimentos que tinham lugar na CEC 2012) não é barato. Foram onze 

meses que implicaram deslocações constantes a Guimarães por parte de três jornalistas da 

Antena 1 e o fator tempo sempre presente no trabalho do repórter. Tudo isto resultou num 

grande investimento por parte da rádio pública, como já foi referido. Nas palavras da jornalista 

Isabel Cunha, numa entrevista concedida em 05 de junho de 2012, 

 

é um facto que com a crise económica e com a cada vez mais necessidade de cortar custos, digamos 

que a cultura torna-se um produto caro, sobretudo porque a cultura, ainda por cima nos meios de 

comunicação social não só em Portugal, mas na maior parte do mundo, é sempre vista como algo de 

acessório. A cultura fecha os noticiários, raramente abre um noticiário a não ser que seja uma bomba, 

porque senão a cultura é aquela cereja no topo do bolo, aquela gracinha que fecha o noticiário. 

 

Esta questão de se perspetivar a cultura como algo de acessório interfere, desde logo, com as 

rotinas de produção jornalística dos profissionais, quer exerçam a sua atividade profissional nos 

media públicos ou privados. Isto porque os jornalistas acabam por ser influenciados pela 

relevância menor que, à partida, a cultura assume nos noticiários radiofónicos, em relação a 

temas como a sociedade ou a política que estão diariamente no topo dos alinhamentos. Porém, 
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a cultura deve assumir uma postura mais ativa nas redações, não só por parte da Antena 1, 

como também das outras rádios nacionais. A cobertura da CEC 2012 foi um investimento ímpar 

de cultura e de jornalismo cultural no meio radiofónico. Contudo, olhando hoje para a grelha de 

programas das outras rádios, chega-se à conclusão de que rapidamente a cultura volta a estar 

em segundo plano. Um dos desafios que o jornalismo cultural tem pela frente passa por 

fomentar o interesse dos cidadãos pela cultura. Para que isto aconteça, vai ser preciso, desde 

logo, um esforço acrescido por parte dos profissionais, na medida em que até eles chegam a ter 

uma certa dificuldade em definir o jornalismo cultural na sua essência. Este facto acaba, 

consequentemente, por se refletir no seu trabalho, uma vez que pode surgir uma certa apatia e 

desmotivação no tratamento da informação. Uma vez mais, a jornalista Isabel Cunha vê na rádio 

uma boa oportunidade para difundir a cultura: 

 

A Antena 1 tem que continuar a investir, na minha opinião, nas peças de cultura porque isso é serviço 

público e a crise, que leva cada vez menos as pessoas aos centros da cultura, onde está a acontecer 

cultura, pelo menos que dê oportunidade às pessoas para ouvir na rádio o que vai acontecer. Há uma 

diferença muito grande entre a rádio, a televisão e os jornais no que diz respeito à cobertura de um 

acontecimento de cultura. A rádio não conta como foi; o jornal conta como foi; a televisão mostra como 

foi. Nós na rádio antecipamos, dizemos o que é que vai acontecer, quais são os protagonistas, quais são 

os sons, qual é o ambiente. 

 

Depois, o facto de não existir uma vasta produção literária e mesmo académica sobre o 

jornalismo cultural afigura-se, claramente, como uma dificuldade. Todos os artigos científicos e 

académicos que li para a construção deste relatório, para além de serem reduzidos, acabam por 

convergir num único propósito: chegar a uma definição rigorosa e concreta do conceito de 

jornalismo cultural. Porém, parece que ainda não foi encontrada a tal definição-chave que 

consiga encerrar este tema. Talvez por isso, este debate em torno da cultura e do jornalismo 

cultural ainda continue a ser alvo de pesquisa e de investigação no palco dos media. 
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Apêndices 

Apêndice A – Peças e Reportagens no âmbito da CEC 2012 (inclui nove 

trabalhos de caráter generalista) 

 

Apêndice 1: Peça – Insolvência Familiar 

 
 
Lançamento: Veem-se, de um dia para o outro, sem nada. Só no ano que passou, 7316 

famílias entraram em falência. Número muito superior ao de empresas, que rondou as 4500. 

Vamos conhecer, Joana Rodrigues, duas histórias diferentes, mas que enfrentam a mesma 

realidade: a insolvência singular. 

 

 

São cada vez mais os casos de insolvência singular. Esta é uma situação a que as famílias 

recorrem em última instância, quando o dinheiro é escasso para fazer face às despesas e 

créditos acumulados. 

 

Juliana, como prefere ser chamada, ainda pondera as consequências caso avance com o pedido 

de insolvência. Sozinha, sem saúde para trabalhar e com dois filhos a cargo, Juliana receia o 

futuro. 

(som de Juliana 1, 00:52 – 01:06) 

 

Certeza, porém, tem Lúcia, nome fictício. Mãe de dois filhos menores, com o marido 

desempregado e também ela sem emprego, sabe que a única solução é entregar o apartamento 

ao banco. 

(som de Lúcia 1, 04:02 – 04:20) 

 

Contudo, as dívidas dos contribuintes podem ser perdoadas se estes apresentarem um 

comportamento transparente. É esta a hipótese a que Juliana se agarra, na esperança de 

começar tudo de novo. Desta vez sem atrasos. 

(som de Juliana 2, 08:13 – 08:21) 
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Lúcia já sabe que a casa vai ser vendida em leilão. Lamenta, no entanto, não ter tido qualquer 

tipo de ajuda que revertesse a situação de despejo em que se encontra. Ela, o marido e os dois 

filhos. 

(som de Lúcia 2, 09:14 – 09:21) 

 

 

No meio das dívidas, processos e indecisões, resta saber se a insolvência singular não pode 

abrir portas às famílias para o começo de uma nova vida. 
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Apêndice 2: Peça – Incêndio em Gaia 

 
 
Lançamento: Um incêndio provocou a morte de duas idosas esta manhã em Vila Nova de 

Gaia. O fogo deflagrou no terceiro andar do apartamento e provocou ainda dois feridos ligeiros, 

Joana Rodrigues. 

 

 

Duas mulheres idosas de 90 e 94 anos perderam a vida num incêndio. As vítimas mortais 

estavam acamadas e foram encontradas amarradas à cama. No apartamento, situado na 

transversal da Avenida da República, habitavam também os proprietários. O Vereador da 

Proteção Civil da Câmara de Gaia, Rui Cardoso, conta como o incêndio ocorreu. 

(som Rui Cardoso, 01:24 – 01:34) 

 

De acordo com Rui Cardoso, o fogo começou no hall de entrada, local escolhido pelo proprietário 

do apartamento para guardar botijas de oxigénio. O casal de proprietários, apesar de ferido, foi 

resgatado com vida pela varanda da habitação. A casa, contudo, não sofreu grandes danos. 

(som Rui Cardoso, 02:11 – 02:24) 

 

O alerta de incêndio foi dado pouco depois das nove da manhã e os bombeiros prestaram auxílio 

imediato. 
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Apêndice 3: Peça – Notários 

 
 
Lançamento: As taxas pelos serviços e registos nas conservatórias públicas vão aumentar. O 

novo Regulamento Emolumentar dos Registos e do Notariado foi publicado esta quarta-feira em 

«Diário da República», Joana Rodrigues. 

 

 

Casamentos, divórcios e partilhas de bens vão ficar mais caros nas conservatórias públicas. O 

bastonário da Ordem dos Notários, João Maia Rodrigues, entende que a concorrência entre os 

preços praticados pelas conservatórias e notários era desleal. Com a nova medida, os cidadãos 

vão estar, segundo diz, em condições de optar. 

(som João Maia Rodrigues, 02:16 – 02:29) 

 

A ideia é captar mais receita e equiparar preços entre públicos e privados. Mas há casos em que 

o valor cobrado mais do que duplica. João Maia Rodrigues revela, porém, que a diminuição 

verificada na procura de serviços está diretamente relacionada com a atual crise económica. 

(som João Maia Rodrigues, 03:37 – 03:50) 

 

Quase todas as taxas pagas nas conservatórias públicas vão aumentar, à exceção do registo de 

pessoas coletivas que vai ficar mais barato. Estimular o empreendedorismo e a atividade 

económica são, pois, dois objetivos traçados pelo Ministério da Justiça. A nova medida vai entrar 

em vigor já a partir do próximo mês. 
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Apêndice 4: Peça – Guimarães NOC NOC 

 
 
Lançamento: Chama-se NOC NOC e vai bater à porta pela segunda vez em Guimarães, Capital 

Europeia da Cultura. As portas do centro histórico abrem-se de 5 a 7 de outubro e esperam-se 

mais participantes do que no ano passado, Joana Rodrigues. 

 

 

O Guimarães NOC NOC pretende criar uma relação entre pessoas e artistas… Dentro e fora de 

portas. E é precisamente sobre o bater à porta de que nos fala Pedro Ferreira, do Guimarães 

NOC NOC. 

(som Pedro Ferreira, 00:33 – 00:39) 

 

Este ano, o evento vai contar com 70 espaços… Desde casas particulares, associações, ruas e 

lojas que vão abrir-se pela primeira vez ao público. O contacto direto entre a arte, o artista e o 

processo criativo está, assim, prometido. Prometida está também a variedade de expressão 

artística. 

(som Pedro Ferreira, 01:18 – 01:31) 

 

Os artistas são de vários pontos do mundo. Este ano há, contudo, uma forte participação de 

uma comitiva japonesa. Depois de um primeiro encontro em Portugal, a ligação Guimarães-

Japão não foi difícil. 

(som Pedro Ferreira, 03:27 – 03:42) 

 

Depois do sucesso e adesão da primeira edição, e em ano de Capital da Cultura, o Guimarães 

NOC NOC torna a invadir as ruas da cidade. O evento promete voltar a fazer NOC NOC já em 

2013. 
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Apêndice 5: Peça – «63 Sonetos», de Florbela Espanca 

 
 
Lançamento: Em ano de Capital Europeia da Cultura, é já amanhã que Guimarães canta 

poesia. A cidade vimaranense abre portas a uma performance de Tiago Barbosa. Chama-se «63 

Sonetos». Para ver e ouvir na Fábrica ASA, pelas 19 horas, Joana Rodrigues. 

 

 

(som Tiago Barbosa a iniciar a peça, 00:46 – 01:03. Continua com a minha voz e sai em fade 

out) 

 

Foi por acaso que Tiago Barbosa foi obrigado a estudar sonetos de Florbela Espanca. Um acaso 

que mudou o sentimento das palavras deixadas pela poetisa. 

(som Tiago Barbosa, 03:25 – 04:01) 

 

Razões porque Tiago Barbosa escolheu sonetos e os retransformou numa narrativa aleatória. 

(som Tiago Barbosa, 06:41 – 07:01) 

 

Tudo se resume a um mero acaso que faz com que Tiago Barbosa cante poesia com os sonetos 

de Florbela Espanca. 

 

(entra som final e sai em fade out – 13:23 – 13:35. Aproveitar apenas 6 a 7 segundos) 
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Apêndice 6: Peça – Antestreia de «O Gebo e a Sombra» 

 
 
Lançamento: Ontem à noite o auditório do Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, encheu 

para a pré-estreia de «O Gebo e a Sombra»… O mais recente filme de Manoel de Oliveira. O 

realizador português fez-se acompanhar da diva Claudia Cardinale, Joana Rodrigues. 

 

 

(peça inicia com o «trailer gebo» durante 6 segundos. Continua a correr por baixo da minha voz 

e sai em fade out quando acabar o primeiro som de Manoel de Oliveira) 

 

Primeiro em Veneza. Depois na Assembleia da República. Ontem foi a vez de Guimarães 

aplaudir a pré-estreia do novo filme de Manoel de Oliveira. A apresentação de «O Gebo e a 

Sombra» contou com a presença do próprio realizador… Mas não só. Claudia Cardinale, Leonor 

Silveira e Ricardo Trêpa foram alguns dos protagonistas da película que marcaram presença. 

Depois de respirar fundo, uma palavra de agradecimento de Manoel de Oliveira… Com humor. 

(som Manoel de Oliveira, 09:38 – 10:00) 

 

O cineasta, que já ultrapassou a barreira dos cem anos, teve ao seu lado a atriz italiana Claudia 

Cardinale. Foi a primeira vez que trabalharam juntos. A diva do cinema europeu não poupou 

elogios. 

(som Claudia Cardinale, traduzido para português pela Cristina Barbosa, 13:22 – 13:36) 

 

Baseado na obra do escritor Raúl Brandão, o «Gebo e a Sombra» inclui três atores portugueses. 

Entre eles está Leonor Silveira, figura indissociável do cinema de Oliveira. 

(som Leonor Silveira, 14:53 – 15:13) 

 

(quando a Leonor disser «a si, todas as homenagens, todos os tributos», recomeçar o «trailer 

gebo», que continua por baixo da minha voz) 

 

O mais recente filme de Manoel de Oliveira chega às salas de cinema a 11 de outubro, Dois 

meses antes de o realizador completar 104 anos. 
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(continua o «trailer gebo» apenas por 6 segundos, sai em fade out e termina a peça) 
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Apêndice 7: Peça – Empresa «New Textiles» 

 
 
Lançamento: A portuguesa «New Textiles», em Guimarães, comercializa têxteis inteligentes 

que combatem doenças de pele. Vamos conhecer os novos produtos desta empresa, quatro 

anos após a abertura, Joana Rodrigues. 

 

 

Meias para diabéticos e roupa repelente a insetos são alguns dos produtos que já estão no 

mercado. Com assinatura da «New Textiles», aparentam ser iguais a tantos outros… Mas a 

diferença está na composição do tecido. Uma junção entre algas marinhas e sais de prata que 

promete um maior conforto aos indivíduos. 

Mas a inovação não se esgota aqui. A empresa está já a criar fatos anti-escaras para acamados. 

Uma espécie de pijama que previne o aparecimento de úlceras de pressão, como explica a 

responsável pelo Desenvolvimento do Produto, Vanessa Coelho. 

(som Vanessa Coelho, 18:16 – 18:34) 

 

Os pijamas protótipo estão a ser testados em vinte e nove doentes da Unidade de Cuidados 

Continuados na Póvoa de Lanhoso. Dois anos depois, já há resultados. 

(som Vanessa Coelho, 19:07 – 19:27) 

 

Os produtos têxteis podem ser adquiridos via prescrição médica ou através de venda livre. A 

introdução no mercado está a ser gradual, mas o balanço é positivo, como assegura o diretor 

Cláudio Carvalheira. 

(som Cláudio Carvalheira, 05:48 – 06:00) 

 

Há já quatro anos que a «New Textiles» comercializa roupa para bebés, crianças e adultos. A 

diversidade do público-alvo está, assim, assegurada. 

(som Cláudio Carvalheira, 03:36 – 03:52) 

 

A «New Textiles» nasceu a partir da Universidade do Minho. Uma spin off que apostou, de resto, 

na investigação e desenvolvimento de têxteis com aplicações à saúde.  
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Apêndice 8: Peça – Exposição «Edifícios e Vestígios» 

 
 
Lançamento: A Fábrica ASA, em Guimarães, volta a ser palco de mais um evento cultural. 

Desta vez trata-se de um projeto-ensaio que reflete sobre espaços pós-industriais. A exposição 

«Edifícios e Vestígios» pode ser visitada até nove de dezembro, Joana Rodrigues. 

 

 

Os últimos meses do ano trazem a Guimarães uma exposição para todas as idades. Chama-se 

«Edifícios e Vestígios» e tenta criar um diálogo sobre espaços pós-industriais e os seus vestígios, 

como explica a curadora do evento, Inês Moreira. 

(som Inês Moreira, 00:38 – 00:52) 

 

Vestígios que restam de fábricas outrora criadas para albergar máquinas e engenhos. Vestígios 

que deram lugar ao ponto de partida: compreender porque razões estas estruturas estão assim. 

(som Inês Moreira, 01:45 – 01:58) 

 

A exposição foi trabalhada de acordo com uma série de metodologias já conhecidas… Só que 

invertidas. 

(som Inês Moreira, 02:42 – 03:00) 

 

Uma mostra multidisciplinar, da arqueologia à fotografia… Da engenharia à arquitetura. Poucos 

dias após a abertura, o projeto-ensaio acabou por comunicar com públicos muito diversos. 

(som Inês Moreira, 07:41 – 07:52) 

 

A exposição «Edifícios e Vestígios» é, de resto, um percurso sobre como ler, registar e 

transformar o pós-industrial. Um projeto abrangente que vai ser publicado em livro já no mês de 

dezembro. 
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Apêndice 9: Reportagem – Terceira Edição da Bienal da Pedra 

 
 
Lançamento: Este fim de semana foi dedicado à terceira Bienal da Pedra em Alpendurada e 

Matos, concelho de Marco de Canavezes. Como é habitual, a «Granitos Irmãos Peixoto» esteve 

presente na mostra dos produtos da região. A repórter Joana Rodrigues faz-nos o balanço deste 

evento. 

 

 

(a reportagem inicia com som ambiente, recolhido no local, durante 6 segundos. Continua a 

correr ao longo da reportagem) 

 

Fundada há quase quinze anos, a «Granitos Irmãos Peixoto» é uma empresa destinada à 

extração, transformação e comércio de pedras naturais. O granito predomina e grande parte é 

extraído em Alpendurada, concelho de Marco de Canavezes, mas também um pouco por todo o 

país. A empresa pretende com isto satisfazer as necessidades dos clientes, como explica o 

membro da Confraria do Granito, Rui Peixoto. 

(som Rui Peixoto, 01:52 – 02:03) 

 

Apesar de o negócio estar em crise, devido à atual situação económica, a empresa tem já em 

vista outros mercados. Tudo para aumentar a exportação. 

(som Rui Peixoto, 02:33 – 02:47) 

 

Com os olhos postos no futuro, a «Granitos Irmãos Peixoto» criou, há poucos meses, a marca 

«Granitos Alpendurada». A ideia teve luz verde por parte das empresas que estão associadas à 

Confraria do Granito. A terceira edição da Bienal da Pedra dá, assim, visibilidade à empresa pois 

trata-se de um evento além-fronteiras. 

(som Rui Peixoto, 03:15 – 03:29) 

 

Cento e cinquenta confrades. Setenta participantes. A Bienal da Pedra é destinada a 

profissionais… mas não só. Paralelamente, realizou-se o Primeiro Encontro Internacional do 

Trabalho da Pedra, em Escultura e Cantaria. A ideia é já muito antiga, mas tem um objetivo: 
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transformar Alpendurada num centro de trabalho da pedra para os jovens, como esclarece a 

professora Maria Rio Bom. 

(som Maria Bom, 01:15 – 01:36) 

 

As doze vagas para o encontro foram preenchidas… quer pelos alunos do curso profissional de 

Cantaria, quer pelos estudantes da Faculdade de Belas Artes do Porto. 

(som Maria Bom, 03:08 – 03:31) 

 

Os participantes deram asas à criatividade e transformaram o granito em peças de arte. No fim 

do encontro, os três melhores trabalhos receberam um prémio monetário. Rui Peixoto não tem 

dúvidas. O membro da Confraria do Granito acredita que de dois em dois anos é o período ideal 

para uma Bienal da Pedra, até porque, como relembra, as boas ideias precisam de tempo para 

ser desenvolvidas. 

 

(continua o som ambiente durante 6/7 segundos, sai em fade out e termina a reportagem) 

 

 

Rodapé: Com entrada gratuita e destinada ao público em geral, Alpendurada e Matos recebeu, 

este fim de semana, a Bienal da Pedra. Esta feira vai já na terceira edição e é promovida pela 

Câmara Municipal de Marco de Canavezes. 
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Apêndice 10: Reportagem – Peter Greenaway filma em 3D 

 
 
Lançamento: Peter Greenaway esteve em Guimarães a fazer testes para a curta-metragem 

«Just in Time». Trata-se da primeira película filmada em três dimensões da carreira do realizador 

britânico, que terá atores e cenários vimaranenses, Joana Rodrigues. 

 

 

«Just in Time» é o nome da mais recente obra do cineasta britânico Peter Greenaway. Rodada a 

três dimensões, a película vai ter como pano de fundo a «cidade-berço»: Guimarães. Um título, 

dois sentidos. «Just in Time» tem a ver, por um lado, com a história da cidade e do filme. Mas 

também com o 3D que ganha uma relevância própria. Agarrar a linguagem 3D antes que seja 

tarde é, pois, o objetivo de Greenaway. Nas palavras do realizador, o filme vai ser curto, mas 

com recurso a tecnologias modernas. 

(som Greenaway, «descreve filme» - traduzido para português pelo jornalista Diamantino Guedes) 

 

Greenaway pretende mostrar todas as formas sob as quais se pode trabalhar a tecnologia 3D. 

Ainda assim, o cineasta vê nesta dificuldade um desafio. 

(som Greenaway, «linguagem 3D») 

 

Para o realizador britânico, filmar a três dimensões não traz nada de novo ao cinema, além de 

«sensações passageiras». Greenaway acredita, por isso, que o interesse pelo 3D não vai ser 

eterno. 

(som Greenaway, «nada de novo») 

 

O cineasta mostrou-se, contudo, «entusiasmado» com a ideia de contar a história de vinte e sete 

personagens vimaranenses. A curta-metragem «Just in Time» vai ser gravada à volta da Igreja da 

Oliveira, em Guimarães, local que encantou Peter Greenaway. 

(som Greenaway, «pedras falam») 

 

O realizador britânico regressa à Capital Europeia da Cultura já em dezembro, altura em que 

arranca a rodagem do novo filme em 3D «Just in Time». 
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Rodapé: A obra de Greenaway vai posteriormente juntar-se a outras duas películas, já gravadas, 

dos cineastas Jean-Luc Godard e Edgar Pera. 
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Apêndice 11: Peça – Incêndio em Gaia (reformulada) 

 
 
Lançamento: Um incêndio provocou a morte de duas idosas esta manhã, em Vila Nova de 

Gaia. O fogo deflagrou no terceiro andar do apartamento e causou ainda dois feridos ligeiros, 

Joana Rodrigues. 

 

 

Duas irmãs idosas morreram na manhã de hoje num incêndio. As vítimas mortais foram 

encontradas amarradas à cama, facto que ainda vai ser investigado pela Polícia Judiciária. No 

apartamento situado na transversal da Avenida da República habitavam também os 

proprietários. O Vereador da Câmara Municipal de Gaia, Rui Cardoso, conta como o incêndio 

ocorreu. 

(som Rui Cardoso, 01:21 – 01:34) 

 

De acordo com Rui Cardoso, o fogo deflagrou no hall de entrada, local escolhido pelo 

proprietário da habitação para guardar botijas de oxigénio, situação que impediu a saída de dois 

sobreviventes pela porta. Tratam-se dos proprietários da habitação, ambos desempregados. O 

casal, apesar de ferido, foi resgatado com vida pela varanda do apartamento. A casa, contudo, 

não sofreu grandes danos. 

(som Rui Cardoso, 02:11 – 02:24) 

 

As duas irmãs, de noventa e dois e noventa e quatro anos, foram encontradas pelos bombeiros 

já sem vida no quarto onde dormiam. Como confirma Rui Cardoso, não houve hipótese de 

reanimação. 

(som Rui Cardoso, 9 segundos) 

 

A origem do fogo poderá ter estado num curto-circuito e as mulheres terão morrido por inalação 

de fumos, como concluiu o Vereador da Proteção Civil da Câmara de Gaia. O alerta de incêndio 

foi dado pouco depois das nove da manhã e os bombeiros prestaram auxílio imediato. 

  



66 
 

Apêndice 12: Peça – Detail Prize 2012 vem para Guimarães 

 
 
Lançamento: A Plataforma das Artes e da Criatividade venceu o prémio anual internacional de 

arquitetura, Detail Prize 2012, por votação online. O projeto do coletivo Pitágoras arrebatou o 

primeiro lugar da competição com cerca de quatro mil votos. Vamos perceber porquê, Joana 

Rodrigues. 

 

 

Foi o único projeto português entre os vinte e cinco finalistas do Detail Prize 2012, no meio de 

quase seiscentos concorrentes de todo o mundo. A Plataforma das Artes e da Criatividade surgiu 

no centro de Guimarães, no antigo Mercado Municipal. Um projeto multifuncional dedicado às 

artes e à cultura. Lembra um prédio com saliências em blocos, mas com algumas aberturas. 

Uma opção «intencional», nas palavras do arquiteto Raúl Roque. 

(som Raúl Roque 1) 

 

A Plataforma alberga ainda o Centro Internacional das Artes José de Guimarães. Um edifício 

imponente, de superfícies vidradas e de cobre, com onze mil metros quadrados. Raúl Roque diz 

que não foi fácil escavar em zona histórica. O arquiteto assegura, contudo, que voltava a fazer 

tudo de novo… e em menos tempo, se assim fosse preciso. 

(som Raúl Roque 2) 

 

Antigos talhos do mercado vimaranense deram lugar a ateliers e a laboratórios criativos. Um 

edifício com uma «particularidade», assim descreve o diretor do Departamento de Obras da 

Câmara Municipal de Guimarães, Joaquim Carvalho. 

(som Joaquim Carvalho 1) 

 

O prédio, inaugurado a vinte e quatro de junho deste ano, é revestido com tubos de latão. À 

noite as fachadas ganham cor, graças aos painéis de luzes LED que, para Joaquim Carvalho, 

são de «muito baixo consumo». 

(som Joaquim Carvalho 2) 
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Em ano de Capital da Cultura, o único concorrente português, a Plataforma das Artes e da 

Criatividade, venceu o Detail Prize 2012. Os autores da obra, do gabinete Pitágoras, vão estar 

em Berlim, na Alemanha, dia vinte e dois de novembro para receberem o galardão. 
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Apêndice 13: Peça – Escritaria 2012 em Penafiel 

 
 
Lançamento: A cidade de Penafiel é o palco de mais uma edição do Escritaria. Um festival 

literário lançado em 2008 para homenagear grandes figuras das letras e da lusofonia. Os 

próximos dias vão ser dedicados a António Lobo Antunes, Joana Rodrigues. 

 

 

Palavras nos bancos de jardim, crónicas ou «post-its» com mensagens nos edifícios são algumas 

das expressões do Escritaria que, a partir de hoje, homenageia António Lobo Antunes. O último 

livro «Não é meia-noite quem quer» vai ser apresentado neste festival literário e, nas palavras do 

autor, foi um «milagre». 

(som Lobo Antunes 1, 12 segundos) 

 

O escritor Lobo Antunes diz que os políticos tentam seduzir os cidadãos através dos vários 

discursos. Sedução que não cabe, contudo, na opinião do autor, que vê na escrita uma tarefa 

simples. 

(som Lobo Antunes 2, 16 segundos) 

 

Chegar a Penafiel e sentir-se tão presente foi uma surpresa para o escritor. Lobo Antunes 

recordou a infância, as histórias que a avó lhe contava. Diz ter saudades do que não conheceu. 

Memórias vivas que acompanham o escritor até hoje. 

(som Lobo Antunes 3, 8 segundos) 

 

Terminou o último livro. Agora está parado. Lobo Antunes confessa que entre os outros livros 

que escreveu, o «Não é meia-noite quem quer» é o que mais gosta. Obra que o autor diz ser 

autobiográfica. 

(som Lobo Antunes 4, 13 segundos) 

 

«Escrever é um trabalho que se faz por paixão, com muito sacrifício, com muitas olheiras». Está 

gravado numa das ruas do centro de Penafiel. Uma das muitas frases de António Lobo Antunes 

que podem ser lidas no Escritaria 2012. 
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Rodapé: António Lobo Antunes é o homenageado da quinta edição do Escritaria, em Penafiel. A 

vida e obra do escritor vão estar em destaque na cidade este fim de semana. 
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Apêndice 14: Reportagem – «Capital & Cultura» em cena na Fábrica ASA 

 
 
Lançamento: Guimarães vai ser o palco para a estreia da peça «Capital & Cultura». O Teatro 

Oficina diz que este será o último espetáculo produzido em ano de Capital Europeia da Cultura, 

Joana Rodrigues. 

 

 

(peça inicia com a atriz a representar durante 6 segundos. Continua a correr por baixo da minha 

voz e sai em fade out quando está prestes a começar o terceiro som de João Pedro Vaz) 

 

De um lado, «eventos e públicos». Do outro, «bastidores e plateias». São os diálogos a encontrar 

na nova peça do Teatro Oficina. «Capital & Cultura» pretende mostrar a relação das 

organizações com o público e deste com os artistas. Nas palavras do coordenador do Teatro 

Oficina, Marcos Barbosa, a peça é um «momento de reflexão sobre o que é fazer cultura». 

(som Marcos Barbosa 1) 

 

Os textos, do século vinte, resultam de um apanhado de vários autores. A versatilidade da peça 

deve-se, assim, a um processo de «depuração», como esclarece o encenador João Pedro Vaz. 

(som João Pedro 1) 

 

«Há algo de profundamente errado nisto tudo». A frase dá início à segunda parte da peça. João 

Pedro Vaz lembra, com isto, a crise que atravessamos e diz que atores e criativos são os mais 

afetados. 

(som João Pedro 2) 

 

«Capital & Cultura» não fala, contudo, da crise, mas sim sobre o que é feito com o dinheiro da 

cultura. O encenador João Pedro Vaz mostra-se, por isso, preocupado com o futuro das artes. 

(som João Pedro Vaz 3) 

 

(quando o João disser «um modo ligado às artes», introduzir a música de Bernardo Sassetti, que 

continua por baixo da minha voz. Decidi tomar esta opção por falta de mais som ambiente) 
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«Capital & Cultura» é um espetáculo em duas faces. Uma reflexão sobre a natureza das 

organizações culturais para ver e ouvir na ASA, em Guimarães. 

 

(continua a música de Sassetti apenas por 6 segundos, sai em fade out e termina a reportagem) 

 

 

Rodapé: A peça «Capital & Cultura» estreia esta sexta-feira, às vinte e duas horas, na caixa 

negra da Fábrica ASA, em Guimarães. 
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Apêndice 15: Peça – Voluntário da CEC 2012 

 
 
Lançamento: Em ano de Capital da Cultura são muitos os que integram a equipa de 

voluntariado. Obter o maior proveito pessoal é um dos objetivos da organização. Vamos 

conhecer a história de Rui Silva, que veio contribuir para o sucesso deste projeto, Joana 

Rodrigues. 

 

 

Cerca de mil voluntários fazem parte do projeto Guimarães 2012, Capital Europeia da Cultura. 

Rui Silva é um deles e colabora desde o início do ano. Dez meses depois, o voluntário já soma 

as participações e diz que não fica por aqui. 

(som Rui Silva 1, 19 segundos) 

 

Rui Silva diz ter pena que a sua missão «não dure mais tempo». Ainda assim, o voluntário 

assegura que o apoio que presta à Capital da Cultura compensa, já que está sempre a aprender. 

(som Rui Silva 2, 19 segundos) 

 

Uma aprendizagem diária onde contacta com pessoas muito diferentes, todos os dias. E é com 

um sentimento de orgulho que Rui Silva fala na hospitalidade com que os voluntários acolhem os 

visitantes. 

(som Rui Silva 3, 13 segundos) 

 

Desempregado por agora, Rui Silva dedica-se a tempo inteiro à Capital da Cultura e conta que, 

mesmo quando trabalhava, sempre arranjou tempo para o voluntariado. 

(som Rui Silva, 14 segundos) 

 

Guimarães 2012, Capital Europeia da Cultura, conta com uma equipa reforçada de voluntários. 

Propagar informação, envolver e apoiar os visitantes são algumas das tarefas a cargo destes 

colaboradores. 
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Rodapé: A história de Rui Silva, um dos muitos voluntários ao serviço da Capital Europeia da 

Cultura, em Guimarães. 
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Apêndice 16: Reportagem – Visita orientada à exposição «Edifícios e Vestígios» 

 
 
Lançamento: A Fábrica ASA, em Guimarães, recebe a exposição «Edifícios e Vestígios» até ao 

fim do ano. Este evento cultural conta com visitas orientadas todas as semanas. A repórter 

Joana Rodrigues acompanhou um grupo de reformados, vindos de Famalicão, e conta-nos como 

foi o percurso por este projeto-ensaio. 

 

 

(reportagem inicia com som ambiente de 6 segundos) 

 

Enquanto metade do grupo sobe até ao primeiro andar, a outra metade fica na nave central. 

Espaço que preenche a entrada da fábrica ASA que, em 2012, é um dos palcos da Capital 

Europeia da Cultura. 

(som Pedro «curiosidades da fábrica ASA») 

 

E enquanto uns ouvem as curiosidades do passado e do presente da velha fábrica, a outra 

metade, professores reformados vindos de Famalicão, já está no primeiro andar. Diretamente 

para a grande sala que recebe a exposição «Edifícios e Vestígios». 

(som ambiente) 

 

O estaleiro naval de Lisboa, a Lisnave, rapidamente veio à memória de um visitante quando se 

depara com um vídeo que mostra a demolição do estaleiro de Gdansk, na Polónia. 

(som ambiente com o visitante a falar da Lisnave) 

 

Joana Nascimento orienta a visita e vê no público a recompensa do seu trabalho. A guia prepara 

de antemão o percurso, mas confessa que cada visita é diferente em função do grupo. 

(som Joana «exposição é um momento único») 

 

A sala é grande. São muitas obras para ver na exposição «Edifícios e Vestígios». Joana 

Nascimento entende, contudo, que deve dar a conhecer o maior leque possível de artistas… no 

espeço de uma hora. 



75 
 

(som Joana «percorre todos os artistas») 

 

O tempo ainda nem vai a meio, mas já se ouvem vozes de deceção de quem chega a uma 

fábrica onde julgava encontrar a maquinaria de outros tempos. 

(som ambiente com uma senhora dececionada) 

 

Tristes por verem na exposição imagens de um passado industrial que se está a perder. Manuel 

Mesquita, natural do Vale do Ave, já não se espanta com a falta de atividade nesta região. 

(som Manuel Mesquita) 

 

Manuel Mesquita pertence ao grupo que veio de Famalicão através da associação Novo Rumo. O 

professor, já reformado, não tem dúvidas que a crise atual se deve ao excesso de produção de 

outros tempos. 

(som Manuel Mesquita «excesso de produção») 

 

Mapas, fotografias, vídeos, cartazes e até croché. É diante destes materiais que surge mais uma 

conversa. Curiosidades e dúvidas a cada passo da exposição «Edifícios e Vestígios». Mas o 

tempo é curto e a guia Joana deixa um aviso. 

(som Joana «exposição é grande») 

 

(entra o som ambiente final durante 7 segundos e termina a reportagem) 

 

 

Rodapé: A exposição «Edifícios e Vestígios» é, de resto, um percurso sobre como ler, registar e 

transformar o edificado pós-industrial. As visitas têm um custo de dez euros por grupo. 
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Apêndice 17: Reportagem – Marcelo Rebelo de Sousa num regresso à infância 

 
 
Lançamento: São muitas as histórias guardadas no baú de recordações de Marcelo Rebelo de 

Sousa. Entre elas está a casa de férias de Esposende, os tios Santos da Cunha e a primeira 

discussão política. Marcelo Rebelo de Sousa recorda Esposende, lugar da infância onde foi feliz, 

Joana Rodrigues. 

 

 

Foi de tanto mergulhar nas águas do mar do Norte que Marcelo Rebelo de Sousa rapidamente 

ser habituou ao frio. Mergulhos que o fazem recuar à infância que passou em Esposende. 

(som Marcelo «água fria», 18 segundos) 

 

Esposende era a casa de praia da família Santos da Cunha. Junto à foz do rio Cávado, mais à 

frente vê-se o mar numa paisagem que, ainda hoje, parece a mesma. A marginal tem agora uma 

ciclovia num passeio largo, mas a praia Suave Mar, cujo nome vem do hotel, continua a trazer 

gente a Esposende. 

Laurentina Torres, amiga de longa data da família Santos da Cunha, conta que o cenário era 

idêntico ao de hoje...só que passado nos anos sessenta. 

(som Laurentina «pessoas já iam à praia», 16 segundos) 

 

Tininha, como era carinhosamente tratada pela família, recorda em Santos da Cunha uma 

pessoa humana, um homem que a marcou pelas convicções fortes. Convicções ainda visíveis na 

cidade de Braga. 

(som Laurentina com 35 segundos) 

 

De Braga a Esposende as viagens tinham o mesmo destino: a casa de praia. A tal casa que não 

sai das boas memórias de Marcelo Rebelo de Sousa. 

(som Marcelo «recorda os tios Santos da Cunha», 24 segundos) 
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Os serões traziam grandes conversas. Uma delas versou sobre o ser monárquico ou republicano. 

E foi diante de vários convidados que Marcelo também deu a sua opinião… sob o olhar 

apavorado do pai, Baltazar Rebelo de Sousa. 

(som Marcelo «primeira discussão política», 55 segundos) 

 

É de António Santos da Cunha que Laurentina Torres guarda mais recordações. Tininha não 

esquece, contudo, o petiz que, com apenas oito anos, já falava de política. 

(som Laurentina «recorda Marcelo», 8 segundos) 

 

Marcelo também não esquecerá, certamente, aquele serão na casa de Esposende, onde diz ter 

despertado para a política. Uma conversa entre amigos, sendo António Santos da Cunha 

padrinho de António, irmão de Marcelo. Isto porque o petiz de oito anos deve o seu nome a 

Marcelo Caetano. 

(som «Marcelo Caetano deu o nome a MRS», 22 segundos) 

 

Laurentina Torres diz que as pessoas de idade tendem a esquecer acontecimentos recentes. 

Apesar de já não saber o que fez ontem, Tininha viaja no tempo e as memórias do passado 

estão bem presentes. 

(som Laurentina «relembra mais o passado», 18 segundos) 

Das crianças, Tininha confessa ter vagas recordações. 

(som Laurentina «só se lembra de Marcelo», 8 segundos) 

 

São muitas as memórias que acompanham Laurentina. Memórias de Esposende, dos Santos da 

Cunha, das conversas, dos ensinamentos e até da política. De Marcelo Rebelo de Sousa, Tininha 

apenas lembra uma criança que andava pela casa. 

Esta segunda morada, outrora da família Santos da Cunha, foi vendida já com Rosa Santos da 

Cunha viúva e alterada pelos novos proprietários. Agora está fechada como todas as outras 

casas da avenida. Serve-lhe de companhia a marginal, algumas árvores e o farol desativado. 

Aqui em Esposende, onde rio e mar se fundem há mais de sessenta anos. 
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Apêndice 18: Peça – Seguro e os cortes no ensino superior 

 
 
Lançamento: António José Seguro dedica o dia de hoje às universidades. O líder do PS 

considerou «um disparate» os cortes previstos para o ensino superior, na proposta de orçamento 

de Estado para 2013, Joana Rodrigues. 

 

 

António José Seguro reagiu hoje à nova medida do governo. O secretário-geral do PS diz que 

cortar as verbas para o ensino superior não faz sentido. 

(som Seguro «profundo disparate») 

 

De passagem por algumas universidades, Seguro afirmou que reduzir o financiamento destas 

instituições não vai cortar despesa, mas sim investimento necessário para o país. 

(som Seguro «cortar investimento») 

 

Se o governo não recuar nos cortes impostos pelo orçamento de Estado de 2013, o secretário-

geral do PS garante que vai apresentar uma proposta para travar o desinvestimento nas 

universidades e politécnicos. 

(som Seguro «proposta para travar cortes») 

 

António José Seguro disse hoje que os cortes previstos na investigação científica e no ensino 

superior são uma asneira, e que os socialistas vão tentar inverte-la no debate do orçamento. 

 

 

Rodapé: Declarações de António José Seguro, secretário-geral do PS, contra os cortes previstos 

para o ensino superior. 
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Apêndice 19: Reportagem – Greve Geral no Porto 

 
 
Lançamento: Em dia de greve geral, foram muitos os que saíram à rua, de norte a sul do país. 

A repórter Joana Rodrigues acompanhou a paralisação e dá conta dos efeitos sentidos na cidade 

do Porto. 

 

 

(reportagem inicia com o som «abril de novo» durante 6 segundos. Continua a correr por baixo 

da minha voz e sai em fade out quando eu terminar o primeiro parágrafo da reportagem) 

 

Foi a «força do povo» que originou a concentração na Praça da Liberdade. Logo a seguir, 

milhares de pessoas saíram em protesto pelas ruas da baixa do Porto. 

 

(entra o som de «Passos, escuta, o povo está em luta» e sai em fade out quando entrar o som 

de Maria Paiva) 

 

Ouviram-se protestos contra a falta de emprego, os cortes nos subsídios e as medidas de 

austeridade. Jorge Vieira, um dos manifestantes, não concorda com as políticas do governo. 

(som Jorge Vieira) 

 

A manifestação saiu à rua em defesa pela saúde, educação, cultura e trabalho. Maria Paiva, 

funcionária têxtil, diz-se «afetada» com os cortes salariais. 

(som Maria Paiva) 

 

(entra o som «é preciso, é urgente, correr com esta gente» e sai em fade out quando entrar o 

som de José Mendonça) 

 

No meio de protestos, saltou à vista um cartaz onde se lia «Ó Troika, deixa-me ser feliz, para 

bem do meu país». Palavras de ordem que espelham a revolta de muitos portugueses, como é o 

caso de José Mendonça. 

(som José Mendonça) 
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(entra o som «o povo, unido, jamais será vencido»)  

 

Amélia carvalho foi mais uma, no meio de milhares em protesto. De cravo na mão, criticava o 

desrespeito do governo pelos cidadãos. A manifestante deixou, por isso, uma mensagem aos 

governantes. 

(som Amélia Carvalho) 

 

(quando a Amélia Carvalho disser «não pode ser assim», já o som anterior saiu em fade out e 

entra o novo som do Hino Nacional) 

 

No final do dia, a organização mostrou-se satisfeita com o protesto. A União de Sindicatos do 

Porto estima que dez mil pessoas tenham estado presentes na greve geral. Uma paralisação, de 

resto, sem incidentes, de acordo com os registos da PSP. 

 

(entra o som final «o povo, unido, jamais será vencido» durante 6 segundos, sai em fade out e 

termina a reportagem) 

 

 

Rodapé: Em dia de greve geral, os efeitos sentidos na cidade do Porto. Recorde-se que esta é já 

a segunda paralisação em menos de oito meses. 
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Apêndice 20: Peça – Quem foi Silvino Santos 

 
 
Lançamento: Em ano de Capital da Cultura, Guimarães recebe a exposição «Silvino Santos, 

Um Europeu na Amazónia». A vida e obra deste cineasta vai estar em destaque até dezembro, 

Joana Rodrigues. 

 

 

(a peça inicia com o «trailer cineasta da selva» durante 5 segundos. Continua a correr por baixo 

da minha voz e sai em fade out quando o segundo som de João Paulo Macedo estiver a meio) 

 

Nasceu em Portugal, mas com catorze anos já estava no Brasil. Ainda miúdo, Silvino Santos leu 

um artigo, numa revista sobre o rio Amazonas, e correu atrás do seu sonho: dar a conhecer as 

maravilhas da Amazónia. Trabalhou para empresários e comerciantes do ouro negro de então: 

as plantações de borracha na selva… E foi em Manaus, no coração da Amazónia, que o cinema 

apareceu na vida de Silvino Santos. 

(som João Paulo Macedo 1, 30 segundos) 

 

João Paulo Macedo, comissário da exposição sobre Silvino Santos, conta que o luso-brasileiro foi 

reconhecido, mais tarde, como o pioneiro do cinema, mas também da fotografia. 

(som João Paulo Macedo 2, 17 segundos) 

 

(quando o João Paulo Macedo disser «algumas das imagens que escolhemos», mudar para o 

«Amazonas trailer») 

 

Em 1910, o seringalista Júlio César Arenha enviou Silvino para Paris. Foi na cidade francesa que 

o fotógrafo e cineasta conheceu e se formou com os irmãos Lumière, mas não só. 

(som João Paulo Macedo 3, 25 segundos) 

 

Foi de uma forma aventureira que Silvino Santos mostrou a Amazónia ao mundo. A exposição do 

português que fez vida no Brasil, ainda hoje considerado o «pioneiro esquecido». 
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(continua o som «Amazonas trailer» durante 6 segundos, sai em fade out e termina a peça) 

 

 

Rodapé: A exposição «Silvino Santos, Um Europeu na Amazónia» para ver no Centro para os 

Assuntos da Arte e Arquitetura, em Guimarães. 
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Apêndice 21: Peça – Festival de Cinema Luso-Brasileiro 

 
 
Lançamento: Em plena celebração do ano do Brasil em Portugal, Guimarães 2012 acolhe o 

Pré Festival de Cinema Luso-brasileiro de Santa Maria da Feira, Joana Rodrigues. 

 

 

(a peça inicia com o trailer «Pan-Cinema Permanente» durante 6 segundos. Continua a correr 

por baixo da minha voz e sai em fade out no final do primeiro parágrafo da peça) 

 

Com um primeiro arranque em Guimarães, surge um documentário sobre o poeta baiano Waly 

Salomão… dois dos filmes vencedores do Festival Luso-brasileiro de Santa Maria da Feira e 

ainda uma estreia: «O Som ao Redor», do cineasta Kleber Mendonça Filho. 

 

(entra o trailer de «O Som ao Redor». Optei por colocar este som ambiente durante 21 

segundos, por ser uma passagem do filme)  

(logo de seguida, entra novamente o trailer «Pan-Cinema Permanente», que só termina quando 

no último parágrafo da minha voz) 

 

O Festival de Cinema da Feira acontece, este ano, em dezembro e pretende abrir caminho para 

o cinema brasileiro em Portugal, avança o programador Américo Santos. 

(som Américo Santos 1, «objetivo pré festival») 

 

Perceber a recetividade dos portugueses face ao cinema brasileiro não é uma tarefa fácil. Ainda 

assim, este Festival Luso-brasileiro parece despertar uma procura acrescida. 

(som Américo Santos 2, «maior interesse») 

 

O São Mamede, em Guimarães, reúne quatro películas marcantes, que não vão estar na 

programação do Festival de Santa Maria da Feira. 

(som Américo Santos 3, «ideia do festival») 
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Cinema Luso-brasileiro para ver a partir de domingo até quarta-feira, com um road-movie a 

fechar este mini-ciclo, em Guimarães. 

 

(entra o trailer final «viajo porque preciso, volto porque te amo» durante 13 segundos, sai em 

fade out e termina a peça) 

 

 

Rodapé: Uma antecipação ao Festival Luso-brasileiro que acontece em Santa Maria da Feira, de 

2 a 9 de dezembro. Este festival vai já na décima sexta edição e promete voltar em 2013. 
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Apêndice 22: Reportagem – Ivan Lins em Guimarães 

 
 
Lançamento: O cantor brasileiro Ivan Lins vai estar, este fim de semana, em Guimarães a 

convite da Fundação Orquestra Estúdio, Joana Rodrigues. 

 

 

Com orquestra portuguesa, é mesmo a estreia na vasta carreira de Ivan Lins. Bisneto do 

português Avelino Guimarães, o músico mantém o apelido da mãe, Ivan Guimarães Lins, e 

revela a afinidade com a cidade-berço. 

(som «Ivan Lins gosta de Guimarães») 

 

A par da jovem orquestra de Guimarães, sobem também ao palco a fadista Raquel Tavares, o 

cantor angolano Paulo Flores e ainda o português Paulo de Carvalho. 

(som «Ivan Lins elogia Paulo de Carvalho») 

 

Na cidade de Ivan Lins, a noite é de lusofonia num só concerto. Um encontro entre Portugal, 

Brasil e Angola que traz, ainda, uma grande oportunidade para o músico brasileiro. 

(som «Ivan Lins com Paulo Flores») 

 

Ivan Lins, ou melhor, Ivan Guimarães Lins, vê Portugal como um segundo país e não descarta a 

hipótese de, um dia, fazer de Guimarães a sua cidade. 

(som «Ivan Lins vê Portugal como segunda terra») 

 

O palco do Multiusos abre-se, de resto, a um concerto único, com passagem certa por temas 

como «Madalena» ou «Começar de Novo». 

 

 

Rodapé: Fundação Orquestra Estúdio e Ivan Lins juntos, este fim de semana, em Guimarães, 

naquela que é mais uma iniciativa da Capital Europeia da Cultura. 

  



86 
 

Apêndice 23: Reportagem – Plataforma das Artes acolhe Talentos 2012 

 
 
Lançamento: A Plataforma das Artes e da Criatividade, em Guimarães, acolhe desde ontem 

negócios que dão início a uma nova indústria na cidade. O projeto chama-se Talentos 2012… 

Um concurso público lançado pela Capital Europeia da Cultura, Joana Rodrigues. 

 

 

(esta reportagem foi «pintada» com o tema «Four Seasons (Winter)» de Vivaldi, por falta de som 

ambiente) 

 

As montras sucedem-se ao longo do corredor extenso. Já se veem produtos, mas algumas das 

salas ainda permanecem vazias. Computadores portáteis, material de escritório e caixotes ainda 

por abrir preenchem, contudo, a sala já ocupada por Adelino Martins, de uma produtora de 

eventos. 

(som Adelino Martins 1 - «criar parceiros», 15 segundos) 

 

O jovem empreendedor explica o interesse em estar na Plataforma das Artes e da Criatividade e 

conta que a instalação foi gradual. 

(som Adelino Martins 2 - «instalação gradual», 12 segundos) 

 

O projeto Talentos 2012 foi lançado pela Capital Europeia da Cultura, mas já tem continuidade 

assegurada com a gestão da empresa municipal Oficina. De mais de cem propostas a concurso, 

vinte e seis foram aprovadas e, como esclarece o diretor executivo, Carlos Martins, há espaço 

para colaborações internacionais. 

(som Carlos Martins 1 - «escala internacional», 24 segundos) 

 

Colaborações a vários níveis… com a Universidade do Minho, a Associação Comercial e 

Industrial de Guimarães e ainda empresas privadas de várias áreas. Um estímulo ao 

empreendedorismo, nas palavras de Carlos Martins. 

(som Carlos Martins 2 - «incentivo ao empreendedorismo», 24 segundos) 
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O projeto de Paula Mendes surge duas salas mais à frente da produtora de eventos de Adelino 

Martins. A empresa chama-se GetGreen e já está pronta para receber um motor elétrico 

adaptável em bicicletas normais. Em duas rodas, o desafio passa por percorrer as ruas de 

Guimarães. Paula incentiva, por isso, as pessoas a experimentar este novo meio de transporte… 

até por questões ecológicas. 

(som Paula Mendes 1 - «impulso ecológico», 15 segundos) 

 

Através do aluguer destas bicicletas não poluentes, Paula Mendes quer tornar a cidade 

vimaranense ainda mais amiga do ambiente. Paula explica por que trocou a Universidade do 

Minho pela loja de grande visibilidade. A jovem empreendedora considera, por isso, que estar 

em Guimarães é uma mais-valia. 

(som Paula Mendes 2 - «vantagens de estar em Guimarães», 33 segundos) 

 

Bicicletas elétricas da GetGreen, uma das empresas já instaladas no laboratório de incubação. 

Nesta primeira fase, seguem vinte e seis projetos de arquitetura, design, cinema… Muitos nem 

precisam de um espaço físico, mas estar na Plataforma das Artes e da Criatividade é já uma 

ajuda para que o negócio tenha sucesso, através da rede de contactos e parcerias. 

 

(continua o mesmo tema de Vivaldi durante 7 segundos, sai em fade out e termina a 

reportagem) 

 

 

Rodapé: Até ao final do ano, os projetos incubados são desafiados a apresentar um plano de 

negócio sustentável. A partir de 2013, as empresas vão ser convidadas a aceitar um contrato de 

arrendamento do espaço a baixo custo. 
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Apêndice 24: Reportagem – Pintura e Desenho na We Art 

 
 
Lançamento: A We Art, agência de arte em Aveiro, recebe a exposição de pintura e desenho de 

dois artistas nacionais: Joana Rêgo e André Silva. Esta mostra vai estar patente até janeiro do 

próximo ano, Joana Rodrigues. 

 

 

(esta reportagem foi «pintada» com o tema «Noite (Alice)» de Bernardo Sassetti. Esta escolha 

deveu-se à falta de som ambiente) 

 

Entrar no piso -1 da We Art é dar de caras com uma explosão de cor… Telas que se sucedem 

pelo corredor adentro… Telas cheias de força que nos transportam para uma espécie de 

biblioteca de livros. Ou não fosse este o fascínio da pintora Joana Rêgo. 

(som Joana Rêgo 1 - «fascínio por livros», 18 segundos) 

 

Obra de arte que contempla a palavra e a imagem… onde os livros se agrupam de forma 

específica. Tudo é pensado… desde o livro à estante. Ao contrário da biblioteca física, aqui não é 

possível tocar no livro. Ficamos apenas pelas lombadas ou capas que, por si só, já são imagens, 

como esclarece a pintora Joana. 

(som Joana Rêgo 2 - «capa do livro é imagem», 11 segundos) 

 

Nasceu em finais do ano passado, e em fevereiro deste ano teve a sua primeira exposição. Não 

é uma simples galeria, mas uma agência de arte. Um espaço que promove jovens artistas… as 

grandes apostas das artes plásticas em Portugal, avança o diretor da We Art. 

(som Fernando Mendonça 1 - «We Art promove jovens artistas», 20 segundos) 

 

Fernando Mendonça conta que a agência surgiu no seio do grupo empresarial Aveiro Business 

Center. As áreas de atuação são várias. 

(som Fernando Mendonça 2 - «o que faz a We Art», 20 segundos) 
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Um lance de escadas dá acesso ao rés do chão da We Art. Degrau a degrau, já se percebe onde 

termina a subida: na exposição de André Silva. No corredor igualmente extenso, são vários os 

desenhos expostos. A conversa continua, até que o olhar de André fixa um trabalho em 

particular: duas telas da série «Evadir». 

(som André Silva 1 - «explica o conteúdo das telas», 24 segundos) 

 

Telas de cores fortes, onde o espectador é convidado a viajar numa cartografia… Uma espécie 

de linguagem dos mapas, com o objetivo de conhecer o mundo. Só que por formas abstratas. 

(som André Silva 2 - «explica formas das telas», 40 segundos) 

 

Joana Rêgo e André Silva veem agora as suas obras abertas ao público na We Art. E se dúvidas 

restam sobre como chegar a esta agência de arte, Fernando Mendonça deixa as indicações. 

(som Fernando Mendonça 3 - «localização da We Art», 23 segundos) 

 

Da pintura ao desenho, das formas assimétricas às abstratas… Em comum as cores fortes, a 

língua e o gosto pela arte. Semelhanças que já valeram aos dois artistas várias exposições no 

estrangeiro. 

 

(a reportagem continua com o mesmo tema de Sassetti durante 7 segundos. Sai em fade out e 

termina a reportagem) 

 

 

Rodapé: Pintura e desenho na agência We Art. Uma exposição para ver até janeiro do próximo 

ano. A entrada é livre. 
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Apêndice B – Peças generalistas da semana da noite (03 a 07 de 

dezembro de 2012) 

 

Apêndice 1: Peça – Queda na hotelaria 

 
 
Lançamento: Na hotelaria o preço médio por quarto caiu perto de três por cento entre janeiro e 

setembro deste ano. A taxa de ocupação também se reduziu quase em dois por cento face a 

2011. Vamos perceber as implicações desta queda, Joana Rodrigues. 

 

 

A hotelaria nacional está em queda. O preço médio por quarto caiu quase três por cento e a taxa 

de ocupação ronda apenas os dois por cento. Nuno Júdice, da Associação de Hotelaria de 

Portugal, diz que esta é uma situação preocupante. 

(som Júdice 1, «cenário insustentável», 24 segundos) 

 

2013 pode ser pior, já que o emprego pode cair. 

(som Júdice 3, «queda para 2013», 15 segundos) 

 

Nem Lisboa nem o Porto escapam ao cenário de queda. 

(som Júdice 2, «Lisboa e Porto afetados», 26 segundos) 

 

Consequências da crise que, de resto, já se reflete na hotelaria nacional. 

 

 

Rodapé: Com o aumento dos custos, a rentabilidade das empresas vê-se a diminuir de dia para 

dia. Mais uma agravante da crise, desta vez no setor hoteleiro. 
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Apêndice 2: Peça – Novas espécies de lampreia em Portugal 

 
 
Lançamento: Foram identificadas três novas espécies de lampreia em Portugal, nos rios 

Vouga, Nabão e Sado. Os investigadores do Centro de Oceanografia e das universidades de 

Lisboa e Évora consideram, no entanto, que as espécies correm risco, Joana Rodrigues. 

 

 

São espécies em perigo porque são de distribuição restrita. O professor do Instituto de Ciências 

Biomédicas Abel Salazar, Bordalo e Sá, fala mesmo numa situação preocupante. 

(som Bordalo 1, «espécies em perigo») 

 

Para que estas espécies não desapareçam, devem ser criadas medidas de proteção. 

(som Bordalo 2, «estatuto de conservação») 

 

As novas espécies trazem, por isso, uma responsabilidade acrescida a Portugal. 

(som Bordalo 3, «responsabilidade acrescida») 

 

Portugal passa, assim, a ter três novas espécies de lampreia. A má notícia é que estas espécies 

foram identificadas em zonas restritas de alguns rios, o que as leva a estar  

«criticamente em perigo». 

 

 

Rodapé: A descoberta das novas espécies de lampreia vai ser publicada, em breve, na revista 

científica «Contributions to Zoology». 
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Apêndice 3: Breve – Estado de saúde de Oscar Niemeyer agrava-se 

 
 
(Esta breve entrou no noticiário da meia-noite do dia 5 de dezembro de 2012) 

 

 

O estado de saúde do arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer agravou-se. Segundo o último boletim 

médico, Niemeyer continua lúcido, mas ainda inspira cuidados. Oscar Niemeyer, de cento e 

quatro anos, está internado desde 2 de novembro no Rio de Janeiro. 
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Apêndice 4: Peça – Voluntariado a idosos em Alfândega da Fé 

 
 
Lançamento: Os últimos censos indicam que mais de sessenta por cento dos idosos de 

Alfândega da Fé, em Bragança, vivem sozinhos. A autarquia está, contudo, a criar grupos de 

voluntários. O objetivo é, Joana Rodrigues, apoiar os mais velhos com necessidades. 

 

 

São idosos, vivem sozinhos e têm necessidades especiais. A presidente da Câmara de Alfândega 

da Fé, Berta Nunes, considera que os números são alarmantes. 

(som Berta Nunes 2, «números alarmantes», 29 segundos) 

 

Berta Nunes dá exemplos de problemas que estes idosos enfrentam no dia a dia. 

(som Berta Nunes 3, «problemas dos idosos», 32 segundos) 

 

O grupo de voluntários vai, por isso, responder às necessidades dos mais velhos. 

(som Berta Nunes 4, «utilidade dos voluntários», 17 segundos) 

 

Uma iniciativa que, de resto, abre portas ao voluntariado junto da população idosa de Alfândega 

da Fé. 

 

 

Rodapé: Um projeto de voluntariado para combater o isolamento dos idosos de Alfândega da 

Fé. Este concelho situa-se no distrito de Bragança e tem uma população que ronda os cinco mil 

habitantes. 
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Apêndice 5: Peça – Agricultor português vence concurso europeu 

 
 
Lançamento: O produtor de morangos José Carvalho, de Vila Nova de Famalicão, foi 

distinguido com o prémio de «Projeto Mais Inovador da Europa». Foram apresentados mais de 

sessenta projetos de todos os países europeus, Joana Rodrigues. 

 

 

José Carvalho é responsável por doze estufas de morangos com uma área total de um hectare. 

O presidente da CAP, Confederação de Agricultores de Portugal, explica a técnica de cultivo. 

(som João Machado 1, «hidroponia») 

 

João Machado assegura que esta técnica ajuda a poupar. 

(som João Machado 2, «poupança») 

 

Cinco projetos finalistas… Quatro deles europeus… Um vencedor português. Uma vitória para o 

nosso país. 

(som João Machado 3, «projetos») 

 

O presidente da CAP, João Machado, realça a importância da agricultura e faz um pedido. 

(som João Machado 5, «apelo ao governo») 

 

Agricultura inovadora de Famalicão em destaque que, de resto, valeu o prémio a José Carvalho 

pelo cultivo de morangos. 

 

 

Rodapé: O jovem agricultor português, José Carvalho, venceu, esta quinta-feira, o prémio de 

«Projeto Mais Inovador da Europa». Para além de assegurar morangos todo o ano, o projeto 

emprega ainda sete pessoas. 
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Apêndice 6: Peça – Linha SOS-Criança 

 
 
Lançamento: O SOS-Criança está a receber telefonemas de crianças preocupadas com a 

situação laboral dos pais. O coordenador da linha alerta que, em situações de crise, as vítimas 

são as crianças, Joana Rodrigues. 

 

 

Têm entre doze e catorze anos e vivem dramas familiares. O psicólogo e secretário-geral do 

Instituto de Apoio à Criança revela que os menores telefonam por vários motivos. 

(som Coutinho 1, «porque as crianças telefonam», 23 segundos) 

 

Manuel Coutinho considera que os adultos devem proteger as crianças sobretudo numa situação 

de crise. 

(som Coutinho 2, «crianças não devem ser penalizadas», 26 segundos) 

 

Casos de famílias com fragilidades não chegam, contudo, a esta linha de apoio. 

(som Coutinho 4, «faltam casos», 14 segundos) 

 

O SOS-Criança é um serviço anónimo e confidencial que apoia crianças e jovens em situações 

de risco. 

 

 

Rodapé: Os mais novos recorrem cada vez mais à linha SOS-Criança. As principais chamadas 

estão relacionadas com crianças em risco, negligência, maus tratos e abusos sexuais. 
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Anexos 

Anexo C – Entrevistas realizadas a três profissionais da Antena 1 

(Alexandra Madeira, Isabel Cunha e Eduarda Maio) 

 

Anexo 1: Entrevista a Alexandra Madeira – Jornalista que acompanhou a Capital 

Europeia da Cultura 2012 

 
 

Joana Rodrigues (JR): Um ano de Capital Europeia da Cultura, um ano de notícias 

de cultura. Como descreve a experiência? 

Alexandra Madeira (AM): Posso dizer que é a área que eu mais gosto. Gosto muito de 

trabalhar em cultura e de falar com os artistas. Às vezes alguns têm assim uma maneira de 

estar um pouco diferente, mas é sempre interessante tentar perceber o porquê de surgirem 

quadros, peças de teatro, exposições, em que é que isso nos faz ficar diferentes. Na rádio, há 

que propor essas coisas e fazer com que as pessoas possam ter interesse em ir ou não 

experimentar e ver o que é que se passa. Neste caso, numa cidade bem diferente como é 

Guimarães, que não é a terceira, que não é a quarta cidade do país, deve estar muito para lá 

disso, mas que é uma cidade que eu acho que renasceu. Com a CEC 2012 teve um abrir de 

oportunidades vindas com os milhões de euros que vieram do exterior e deu para criar uma nova 

imagem de uma cidade média, mas que pode acolher e bem receber quem lá vai. 

 

JR: Um jornalista de cultura acaba por ser um profissional diferente de qualquer 

outro? (com outras responsabilidades, escrita mais criativa…) 

AM: Acho que não. Cada um de nós tem preferências, mas estas não impedem que eu não 

tenha que fazer outras coisas com o mesmo empenho. Se calhar, se me pedissem para fazer 

desporto, ou mesmo economia, poderia ter mais alguma dificuldade, mas também teria que 

fazer. No fundo, tens que responder a tudo o que te é pedido ou exigido e tentar sempre dar o 

melhor. Agora, se conseguires conciliar o teu profissionalismo com uma área que te dê 

realmente prazer, acho que em termos de resultado final pode ser bem mais proveitoso, 

inclusive para quem está a ouvir. 
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JR: Alguns teóricos defendem que o jornalismo cultural se dedica ao «culto das 

celebridades» em detrimento do evento cultural em si. Concorda com esta ideia? 

AM: Se tiveres um grande nome de cartaz, é evidente que o interesse é logo despoletado. 

Imagina, a título de exemplo, que vem cá o Justin Bieber que move milhares de fãs. Isso por si 

só faz logo com que a coisa seja pontuada, mas não impede que não se faça outras coisas e 

que se possa precisamente despertar ou perceber que está a ser feito, a nível local, trabalho 

importante. Digo isto em termos de fomentar as coisas e de conseguir criar ligações entre ramos 

da sociedade que, possivelmente, poderiam nem se cruzar entre si. 

 

JR: A CEC 2012 teve uma ampla cobertura por parte da Antena 1. O que esteve na 

base deste investimento? 

AM: Essa pergunta é mais direcionada para a chefe de redação, Eduarda Maio. Contudo, penso 

que foi tentar dar a mesma projeção à terceira Capital Europeia da Cultura em Portugal, uma vez 

que Lisboa já tinha sido, uma vez que o Porto também já tinha sido e Guimarães não deveria 

ficar atrás. Portanto, já que seria Capital Europeia da Cultura, a rádio também quis dar grande 

destaque à cidade de Guimarães. 

 

JR: Acredita, portanto, que poderemos estar a falar num investimento de cultura no 

meio radiofónico? 

AM: Sim, sem dúvida. E acho que, em permanência, fomos mesmo a única rádio a cobrir os 

mais diversos temas. Mesmo em termos de televisões, também não houve tanta cobertura como 

nós fizemos em rádio. 

 

JR: Que evento foi este, da CEC 2012, que levou os jornalistas a saírem mais vezes 

da redação, numa altura em que tanto se fala de «jornalismo sentado», «jornalismo 

low-cost» ou «economia das redações»? 

AM: Este evento só foi possível precisamente por termos essa disponibilidade para poder ir até 

Guimarães, fazer as coisas em Guimarães e nunca recolher informação por telefone. Tentámos, 

quanto possível, visitar os sítios e nunca falar sobre aquilo que não se viu e tudo isto foi um 

grande investimento da rádio. 

  



98 
 

JR: Acredita que a ideia de serviço público esteve subjacente à divulgação deste 

evento cultural? 

AM: Sim, porque assim como fizemos a divulgação daquilo que ia acontecer, também estivemos 

sempre a fazer a cobertura dos problemas que existiram ao longo de todo esse tempo, 

nomeadamente problemas financeiros com o atraso na vinda das verbas e o pagamento aos 

artistas. Por isso, acho que a cobertura feita pela Antena 1 acabou por ser mesmo serviço 

público. 

 

JR: As outras rádios nacionais também apostaram na cobertura da CEC 2012? 

AM: Houve uma grande aposta, mas em termos de meios locais. Guimarães tem um grande 

grupo que abrange a rádio Santiago e também o Guimarães Digital. Tem publicações impressas 

e ainda um canal digital chamado Guimarães TV. Portanto, pode dizer-se que o grupo Santiago 

investiu forte na Capital Europeia da Cultura. Cruzei-me muitas vezes com os jornalistas e eles 

não deixaram escapar uma. No fundo estavam sempre presentes e acredito que tenha sido um 

ano muito especial para eles também. 

 

JR: Fará sentido haver hoje uma rádio apenas vocacionada para a cultura? 

AM: No grupo RDP existe precisamente a Antena 2 que sempre foi apontada como sendo uma 

rádio cultura, uma rádio que só emite música clássica, jazz, com muito espaço de debate, ou 

seja, uma rádio mesmo vocacionada para uma determinada franja da sociedade. Se faz sentido 

ou não existir uma rádio só de cultura não sei, mas, em termos de serviço público, eu acho que 

tem que existir. Assim como também tem que existir outro tipo de rádio, nomeadamente rádio 

sem publicidade, sem ter que estar sujeita aos patrocínios e a quem paga publicidade para 

poder emitir. 

 

JR: Havendo no grupo RDP uma estação mais vocacionada para a cultura, a Antena 

2, como é que a cultura se impõe do ponto de vista da informação generalista? (ou 

seja, em que é que a Antena 1, dita mais generalista, foi diferente em relação à 

Antena 2 e à Antena 3?) 

AM: A Antena 2 teve vários programas feitos a partir de Guimarães também, mas por pessoas 

da própria Antena 2. Imagina, por exemplo, que estamos a falar de um programa específico que 
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vai apontar algo que está a acontecer em Guimarães em um minuto. Nesta situação, a emissão 

fica a cargo da Antena 1. Na Antena 2 tens espaços de debate, de conversa, o tal pensar o que 

se está a fazer e aqui já estamos a falar de programas de uma hora. No fundo, a Antena 2 fez 

algo de mais alongado no tempo, enquanto a Antena 1 procurou marcar o que estava a 

acontecer sempre de uma forma muito mais telegráfica. 

Trabalho na Antena 1, mas também na Antena 2, na Antena 3, na RDP Internacional, na RDP 

África. Qualquer trabalho que eu faça que seja específico para a Antena 1, se a Antena 3 achar 

que tem interesse, repescam a minha peça e a peça da Antena 1 de repente também já passa 

na Antena 3. Em relação à cobertura da CEC 2012, penso que a Antena 3 não acrescentou 

nada de específico. 

 

JR: O que motivou a criação da rubrica ou programa diário «Guimarães num 

Instante»? 

AM: O «Guimarães num Instante» é uma rubrica diária em rádio. Inicialmente pensou-se em 

todos os dias da semana, de segunda a sexta, fazer uma espécie de mini-jornal, um magazine 

cultural com várias propostas, mas isso não seria viável porque nem todos os dias tens três e 

quatro coisas a acontecer. Então optou-se por fazer uma coisa mais rápida, mais apelativa, 

como um destaque, uma entrevista, um som, uma pessoa da terra, ou seja, qualquer coisa que 

nós gostássemos, que estranhássemos, que achássemos diferente teria de ir para a antena e 

teria esses três momentos por dia para ser ouvido. 

 

JR: A CEC 2012 foi uma boa fonte de informação? 

AM: Penso que sim. Além de ter sido uma boa fonte de informação, também foi uma boa 

divulgação para Guimarães, porque penso que em Guimarães falhou um pouco o conseguir levar 

até lá os meios de comunicação social. Os meios de comunicação estão em Lisboa, depois no 

Porto e foram escassas as vezes em que houve presença de toda a comunicação social em 

Guimarães. Ao longo do ano, acabou por não haver presença, a não ser em eventos pontuais e 

na própria abertura oficial da CEC 2012. Houve momentos de pico, com alguns concertos, com 

algumas iniciativas, mas não houve um acompanhamento tão dia a dia como nós fizemos aqui 

na rádio. 
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JR: As entrevistas, no âmbito da CEC 2012, foram sempre presenciais e não por 

telefone. Que vantagens para o meio radiofónico e para a relação com as fontes de 

informação? 

AM: A qualidade, em termos de rádio, é completamente distinta. Tudo bem que até os 

telemóveis já conseguem fazer uma boa gravação, mas nunca é o mesmo som limpo como é 

numa entrevista presencial. Imagina que se faz uma entrevista no exterior, num jardim onde 

estão a decorrer ensaios ou outras coisas; fica-te sempre um som ambiente que quem está a 

ouvir pode ser levado para o sítio onde a entrevista foi feita. 

O contacto visual é muito importante para o jornalista, porque uma coisa é fazeres a conversa à 

distância e ficas logo ali com o material que vais trabalhar. Outra coisa é fazeres a conversa em 

presença, em que tu vês a pessoa, vês como ela é, como está vestida, os jeitos que tem e isso 

pode ajudar-te a construir a peça que vais fazer; o que por telefone nunca seria possível. 

 

 

(entrevista realizada a 05 de junho de 2013) 
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Anexo 2: Entrevista a Isabel Cunha – Jornalista que cobriu a Capital Europeia da 

Cultura 2012 

 
 

Joana Rodrigues (JR): Um ano de Capital Europeia da Cultura, um ano de notícias 

de cultura. Como descreve a experiência? 

Isabel Cunha (IC): Foi uma experiência muito positiva porque quando comecei a fazer 

jornalismo de forma profissional, há mais de quinze anos, fiz muitas peças de cultura e depois 

passei mais para a sociedade e para a política e tinha muitas saudades de fazer cultura. Aquilo 

que foi, de facto, muito gratificante foi fazer cultura de uma forma sistemática, com um 

programa que, na minha opinião, no que diz respeito à CEC 2012 foi muito bem construído e 

ainda a possibilidade de fazer as mais diversas áreas da cultura. Foi um desafio muito grande 

porque escrever para rádio sobre cultura exige muita criatividade e, além desta criatividade, há 

uma linguagem de cultura que nos permite quase que reformular a linguagem radiofónica 

quando se escreve sobre cultura e sobre um espetáculo, ou sobre um concerto ou uma 

exposição. Desse ponto de vista, foi um desafio porque permitiu-me sair do formato texto-som da 

política e da sociedade para um formato totalmente diferente que é um formato muito mais 

elaborado, sonorizado e, por isso, foi muito bom. 

 

JR: Um jornalista de cultura acaba por ser um profissional diferente de qualquer 

outro? (com outras responsabilidades, escrita mais criativa…) 

IC: Não necessariamente. Um jornalista que faz cultura em rádio, que tem esse privilégio de só 

fazer cultura em rádio, como eu fiz durante um ano, não é necessariamente um profissional 

diferente. É um profissional que consegue sair do formato, desformatar-se, mas não passa a ser 

por isso um profissional diferente; apenas desformata uma série de linguagem que está muito 

formatada na rádio, mas rapidamente volta a essa linguagem quando termina a Capital Europeia 

da Cultura. 

 

JR: Alguns teóricos defendem que o jornalismo cultural se dedica ao «culto das 

celebridades» em detrimento do evento cultural em si. Concorda com esta ideia? 

IC: Concordo em parte. Mas isso é uma consequência de prender o ouvinte à história e também 

depende de como a peça é construída. A celebridade, o nome, são o isco para prender o 
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ouvinte. Agora depende depois como é que se elabora o resto da peça e é nessa segunda fase, 

digamos assim, que precisamos de contar mais alguma coisa, já que temos aquela celebridade, 

aquela pessoa conhecida, aquele nome feito no mercado. É neste processo da construção da 

história que é necessário não colocar tudo no ângulo do personagem em si, daquela 

personalidade que, de facto, tem um nome feito no mercado mundial. 

 

JR: A CEC 2012 teve uma ampla cobertura por parte da Antena 1. O que esteve na 

base deste investimento? 

IC: Quando me colocaram o desafio, percebi claramente que era serviço público, que era a 

nossa função de serviço público que iria estar ali muito presente. Trazer uma Capital Europeia 

da Cultura diariamente e de uma forma exaustiva à rádio era serviço público e foi assim que eu 

entendi o desafio quando mo colocaram. Penso que terá sido isso que tenha estado na base do 

investimento. 

 

JR: Que evento foi este, da CEC 2012, que levou os jornalistas a saírem mais vezes 

da redação, numa altura em que tanto se fala de «jornalismo sentado», «jornalismo 

low-cost» ou «economia das redações»? 

IC: Esse foi outro dos aspetos muito positivos do trabalho que nós desenvolvemos porque nós 

não fizemos uma única entrevista por telefone, ou melhor, foi feita uma única entrevista por 

telefone pela minha colega Alexandra Madeira a uma artista que estava na Alemanha. Tudo o 

que nós colocámos na antena foi fruto de reportagem, de trabalho de campo e, desse ponto de 

vista, foi excecional porque permitiu-nos, de facto, trazer à antena o que está a acontecer e não 

sermos simplesmente porta-vozes de comunicados, de notas de imprensa e de takes da agência 

Lusa. Era a nossa visão do espetáculo que era colocada na antena, era a nossa leitura de um 

ensaio de imprensa, que depois resulta num espetáculo completo visto pelo público, que era 

colocada na antena. Desse ponto de vista foi extremamente gratificante porque fizemos centenas 

de viagens a Guimarães, falámos com centenas de pessoas, recolhemos centenas de sons e, 

portanto, olhando para a reportagem tout-court, como ela deve ser feita em rádio, acho que nós 

conseguimos o pleno nesse aspeto. 
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JR: Disse há pouco que acredita que o serviço público esteve subjacente à 

divulgação deste evento cultural. Em que medida(s) é que o serviço público é, 

então, decisivo para haver cobertura jornalística da cultura? 

IC: É muito importante porque fazer cultura não é barato. Fazer cultura a sério, como nós 

fizemos em Guimarães, implica um repórter, deslocações e o tempo que o repórter demora – e 

o tempo é dinheiro – a recolher o material para fazer a reportagem. E é um facto que com a 

crise económica e com a cada vez mais necessidade de cortar custos, digamos que a cultura 

torna-se um produto caro, sobretudo porque a cultura, ainda por cima nos meios de 

comunicação social não só em Portugal, mas na maior parte do mundo, é sempre vista como 

algo de acessório. A cultura fecha os noticiários, raramente abre um noticiário a não ser que seja 

uma bomba, porque senão a cultura é aquela cereja no topo do bolo, aquela gracinha que fecha 

o noticiário. Os alinhamentos são como são e não se pode pedir que a cultura, de repente, 

comece a abrir noticiários, a não ser que se faça uma rádio de cultura e aí o enfoque é 

completamente diferente. 

Agora, do ponto de vista de serviço público, que é aquilo que a Antena 1 faz, a cultura tem que 

estar mais presente. Nós não podemos é pedir que a cultura, porque somos serviço público, 

abra noticiários. Quem já editou noticiários nos turnos da noite e da manhã dois, como foi o meu 

caso, percebe claramente que as peças de cultura são, naturalmente, para cair porque num 

noticiário de sete minutos é preciso dizer o que é que está a acontecer no país e no mundo. 

Agora, de facto, a Antena 1 tem que continuar a investir, na minha opinião, nas peças de cultura 

porque isso é serviço público e a crise, que leva cada vez menos as pessoas aos centros da 

cultura, onde está a acontecer cultura, pelo menos que dê oportunidade às pessoas para ouvir 

na rádio o que vai acontecer. Há uma diferença muito grande entre a rádio, a televisão e os 

jornais no que diz respeito à cobertura de um acontecimento de cultura. A rádio não conta como 

foi; o jornal conta como foi; a televisão mostra como foi. Nós na rádio antecipamos, dizemos o 

que é que vai acontecer, quais são os protagonistas, quais são os sons, qual é o ambiente. Nós 

antecipamos, em rádio, as notícias de cultura e raramente fazemos «o que aconteceu» e, desse 

ponto de vista, não só é divulgação dos próprios eventos – e isso é serviço público – como, por 

outro lado, é serviço público porque as pessoas podem não ir, mas se eu fui assistir a um ensaio 

de imprensa vou contar praticamente como se aquilo já tivesse acontecido. Portanto, a pessoa, 
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mesmo não tendo a possibilidade de assistir, tem, pelo menos, ali um minuto e meio de prazer 

ou de deleite, se quisermos, cultural. 

 

JR: Fará sentido hoje haver uma rádio estritamente vocacionada para a cultura? 

IC: Não. No momento de crise como Portugal atravessa não faz qualquer sentido porque não 

seria nunca uma rádio lucrativa. Faz sentido haver aquilo que nós temos que é uma Antena 2 

que deveria ter mais preocupação em mostrar mais a cultura e não se debruçar tanto sobre a 

música clássica. Isso faria sentido numa rádio como é a Antena 2, haver uma cobertura dos 

acontecimentos culturais, não digo de forma exaustiva como nós fizemos em Guimarães, mas de 

uma forma sistematizada que não acontece. Mas uma rádio vocacionada para a cultura, muito 

menos no privado, não faz qualquer sentido. 

 

JR: Havendo no grupo RDP uma estação mais vocacionada para a cultura, a Antena 

2, como é que a cultura se impõe do ponto de vista da informação generalista? (ou 

seja, em que é que a Antena 1, dita mais generalista, foi diferente em relação à 

Antena 2 e à Antena 3?) 

IC: A Antena 1 foi completamente diferente, até porque o trabalho sistemático e diário que nós 

fizemos só passou na Antena 1, não passou na Antena 2. Isso é uma boa pergunta para os 

diretores de informação das estações, porque é que uma rádio de cultura, como a Antena 2, não 

passou o «Guimarães num Instante» e Antena 1 passou. Ou até mesmo porque é que a Antena 

3, uma rádio vocacionada para jovens, sendo que as peças que fizemos de Guimarães eram 

peças arejadas, no sentido de que não eram propriamente para um público sénior porque quem 

consome estes produtos culturais não são os seniores, são, na maior parte dos casos, os jovens 

e nesse aspeto acho que a Antena 1 fez aquilo que, provavelmente, nunca fez até hoje. Por 

outras palavras, a nossa estação abriu-se a esse espaço de cultura de uma forma sistemática. 

 

JR: O que motivou a criação da rubrica ou programa diário «Guimarães num 

Instante»? 

IC: Isso de se chamar rubrica ou programa é uma discussão que existe há muitos anos sobre a 

denominação de produtos sistematizados. Eu prefiro simplificar e falar num conteúdo. Para mim, 

o «Guimarães num Instante» foi um conteúdo de cultura sistematizado que entrou todos os dias 
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na antena da rádio. A palavra «rubrica» é uma palavra que tem alguma conotação até, de certa 

forma, não digo negativa, mas não é propriamente o melhor termo para nos referirmos ao 

«Guimarães num Instante». 

O que terá motivado a criação deste conteúdo foi a aposta da rádio, que era media partner da 

Capital Europeia da Cultura e, sendo uma rádio pública, colocou Guimarães na antena e com 

benefícios para ambas as partes. Acho que não foi só Guimarães que lucrou, a Antena 1 lucrou 

também e lucrámos nós, os profissionais que fizeram o espaço. Portanto, a motivação, no meu 

entender, terá sido, de facto, abrir a tal janela de que falávamos na apresentação do conteúdo e 

acho que a decisão que foi tomada pela direção de informação foi uma decisão super acertada. 

Em termos de comparação, a «Porto 2001» foi dentro de portas e nós não fizemos nem um 

quinto, nem um sexto, nem um décimo daquilo que se fez em Guimarães. Isto também porque a 

«Porto 2001», creio eu, não teria os atrativos do ponto de vista da sistematização de 

programação que teve Guimarães que foi, de facto, uma Capital muito bem organizada do ponto 

de vista da sistematização de programação. Penso que a decisão da direção de informação de 

fazer esta aposta, com todos os custos que isto acarretou do ponto de vista financeiro, fez todo o 

sentido. O motivo primeiro, no meu entender, é porque somos uma rádio de serviço público, é 

porque se tratava de uma Capital da Cultura, é também porque somos media partners e, 

portanto, acho que fazia todo o sentido dar-se o destaque que se deu. 

 

JR: As outras rádios nacionais também apostaram na cobertura da CEC 2012? 

IC: Não, de todo. À exceção das rádios locais, praticamente em todos os ensaios de imprensa e 

conferências de imprensa a Antena 1 era a única rádio presente e, portanto, não teve qualquer 

eco, o que é uma pena. Nas rádios, o eco foi praticamente nulo, à exceção da Antena 1 e 

mesmo nas televisões o eco foi muito, muito reduzido, assim como nos jornais. Os jornais são, 

tendencialmente, quem mais tem espaço para a cultura porque têm secções dedicadas à cultura 

e, mesmo assim, acho que foi muito deficitária a cobertura da Capital Europeia da Cultura 2012 

por parte deste meio de comunicação. Os jornais apenas se limitaram a fazer copy-paste dos 

press releases. 
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JR: A CEC 2012 foi uma boa fonte de informação? 

IC: Foi uma excelente fonte de informação. Se considerarmos o conceito restrito de fonte de 

informação, foi de facto excelente porque a Capital Europeia da Cultura permitiu-nos esta coisa 

extraordinária que foi ter com a fonte de informação uma ligação que não é muito habitual no 

jornalismo. Ou seja, quem faz cultura, à exceção das tais celebridades, e mesmo nesses casos 

com algumas exceções, não tem propriamente a postura perante o jornalista que tem um 

político, que tem sempre reservas, que está de pé atrás, que não conta tudo. Quem faz cultura, 

quem produz cultura, as fontes de informação da cultura – que são agentes culturais – são 

pessoas muito acessíveis, que querem ver o seu trabalho divulgado e que gostam de nós, ao 

contrário de todas as outras. Do ponto de vista radiofónico, foi muito fácil chegar às fontes de 

informação; foi extremamente fácil porque era perfeitamente possível invadir um ensaio de um 

coreógrafo inglês que coloca imensas restrições à entrada dos jornalistas. 

Numa primeira abordagem com as relações públicas da Capital Europeia da Cultura 2012, 

parecia até ser difícil chegar à fala, participar no ensaio, na residência artística ou no processo 

de criação. O certo é que depois chegávamos ao local e o facto de não termos uma câmara que 

intimida, mas sim um microfone, facilitava tudo. Lá está, é só uma pessoa com um microfone 

que não é muito grande, um gravador mais pequeno ainda e, quando muito, com uma mala às 

costas, portanto, não incomoda ninguém e facilita bastante o acesso. 

 

JR: As entrevistas, no âmbito da CEC 2012, foram sempre presenciais. Que 

vantagens para o meio radiofónico e para a relação com as fontes de informação? 

IC: Todas as vantagens. Acho que é impossível fazer cultura por telefone, esse é o primeiro 

ponto. O que é fazer cultura por telefone? Fazer cultura por telefone é não fazer cultura. A cultura 

tem que estar sempre na antena de uma forma muito limpa, muito arrumada, muito 

aprimorada, isto é, uma peça de cultura tem que ser muito diferente de uma peça de sociedade 

ou de uma peça de política. A própria peça em si tem que ser também uma peça cultural. Tem 

que ser um trabalho de tal maneira apurado e refinado que pareça um pequeno objeto de 

cultura e, desse ponto de vista, é completamente impossível fazer isto se não for de uma forma 

presencial, porque o telefone é a coisa mais impessoal que existe. 

 

(entrevista realizada a 05 de junho de 2013) 
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Anexo 3: Entrevista a Eduarda Maio – Chefe de redação da Antena 129 

 
 

Joana Rodrigues (JR): Um ano de Capital Europeia da Cultura, um ano de notícias 

de cultura. A CEC 2012 teve uma ampla cobertura por parte da Antena 1. O que 

esteve na base deste investimento? 

Eduarda Maio (EM): Esteve uma aposta quase pessoal minha e do Ricardo Alexandre. 

Estávamos os dois na direção de informação nessa altura e achávamos que devíamos dar 

bastante destaque à CEC 2012 e, sobretudo, que devíamos montar uma estratégia que 

permitisse uma constante da Capital da Cultura em antena, o ano todo, por se tratar de uma 

Capital da Cultura que fugia aos grandes centros. Enquanto em relação ao Porto e em relação a 

Lisboa provavelmente essa questão não se colocaria da mesma forma porque, naturalmente, 

essas capitais seriam mais cobertas em termos noticiosos, no caso de Guimarães não. 

Guimarães corria o risco de, como Capital da Cultura, ser de alguma forma esquecida ou mal 

trabalhada, em termos da sua programação e do trabalho que foi feito na cidade, se não tivesse 

uma estratégia montada em termos de antena na rádio. Foi isso que fizemos; criar um produto 

diário que funcionasse como uma espécie de uma janela para a Capital da Cultura e que se 

repetia ao longo do dia – que era o «Guimarães num Instante» – e depois criar um espaço onde 

fosse possível, uma vez por semana, projetar um bocadinho aquilo que ia ser a próxima semana 

ou algumas das coisas que iam passar pela Capital da Cultura na semana seguinte, mas com 

mais profundidade, com mais tempo – foi assim que nasceu o «Faz de Conta». 

Independentemente disso, depois houve notícias e houve trabalho e reportagem feitos para os 

noticiários, mas esse trabalho é muito menos constante, tanto se faz como não se faz; há alturas 

em que vai para o ar, há outras que não vai. A ideia foi criar aqui uma estrutura que permitisse 

essa ligação permanente da rádio com a Capital que, se não fosse fixa e diária, provavelmente 

acabaria por diluir-se no espaço e nos conteúdos da rádio. 

 

JR: Poderemos estar a falar de um investimento de cultura no meio radiofónico? 

EM: Precisamente. A pergunta não poderia ter sido mais certeira. 

  

                                                           
29 No período em que se realizou o estágio a que se reporta este relatório. 
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JR: Alguns teóricos defendem que o jornalismo focado na cultura, ou jornalismo 

cultural, se dedica ao «culto das celebridades» em detrimento do evento cultural 

subjacente. Concorda com esta posição? 

EM: Começa logo por se tentar perceber o que é o jornalismo cultural. Uma coisa é fazer 

informação sobre espetáculos, sobre coisas que estão a acontecer; outra coisa é fazer jornalismo 

sobre cultura. Cultura é tudo. A política é cultura, a sociedade também é cultura. Quando 

falamos em arte, espetáculos ou exposições, isso para mim é programação, é a fase visível de 

um produto cultural, mas não é mais do que isso. Informação sobre cultura é outra coisa e para 

mim cultura é tudo o que a gente faz, mas depende da forma como o faz. Acho que, às vezes, 

há uma tentação um bocadinho estranha de afunilar a cultura nos espetáculos, na programação 

ou nos livros que saem, e a cultura não é isso. A cultura é todo o caldo de onde depois nascem 

os livros, os espetáculos de dança e as exposições. 

Quanto ao «culto das celebridades», eu não sei se isso é cultura, isso é marketing. No caso do 

trabalho que fizemos aqui em relação a Guimarães, Guimarães teve, na minha opinião, essa 

grande visão que foi a de lançar gente nova em todas as áreas e dar oportunidades a essas 

mesmas pessoas. 

 

JR: Que evento foi este, da CEC 2012, que levou os jornalistas a saírem mais vezes 

da redação? Numa altura em que tanto se fala de «jornalismo sentado», «jornalismo 

low-cost» ou «economia das redações», a Antena 1 procurou, de algum modo, 

contrariar esta realidade? 

EM: O jornalismo dos acontecimentos é um jornalismo que só se faz nos sítios, não se faz de 

outra maneira. Não estamos a falar do jornalismo da reação, «olhe, este senhor disse não sei o 

quê. Diga-me lá o que é que você acha? E depois reage o a, o b, o c e faz-se a notícia». Este 

jornalismo não se faz assim. Neste jornalismo é preciso estar no local, é preciso ver, ouvir, 

captar sons. As coisas estão a acontecer nos locais e não há outras formas de o contar. 

Não houve assim tantas deslocações para Guimarães. Houve da Antena 1, que teve um repórter 

lá em permanência sempre, mas os outros órgãos de comunicação social não tiveram. A RTP, 

por exemplo, não teve; ia lá de vez em quando fazer uma coisa pontual. Aliás, o jornalismo que 

funcionou ali, ou seja, as coberturas que funcionaram em Guimarães foram, sobretudo, locais e 

regionais das televisões online. Os media regionais funcionaram muito bem e deram grande 
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lastro àquilo e fizeram coisas muito, muito interessantes. A nível nacional não. Até acho que a 

Capital Europeia da Cultura 2012 foi um bocadinho ignorada, fora a Antena 1 que montou uma 

estratégia específica – porque nós também percebemos que só assim é que iria funcionar. Não 

ia funcionar pelo dia a dia, tipo «hoje vamos, amanhã não vamos». Mas mais nenhuma rádio 

nem nenhuma televisão montou uma estratégia semelhante, portanto essa continuidade – da 

Capital da Cultura nos media – não houve; houve sim na Antena 1. 

 

JR: Acredita que a ideia de serviço público esteve na base da divulgação deste 

evento cultural? 

EM: Tenho a certeza absoluta porque foi daí que partimos. Acho que é da responsabilidade da 

rádio pública e da televisão pública acarinhar, divulgar e mostrar às pessoas um projeto que foi 

uma estratégia nacional também. Isto foi um projeto, para todos os efeitos, a nível de estado, 

portanto a proposta da Capital da Cultura é feita por uma ministra da Cultura. Neste caso, foi a 

Isabel Pires de Lima porque era ela que estava lá na altura. Portanto, isto foi um projeto a nível 

nacional que nos envolve a todos. Então, se nos envolve a todos, se é uma coisa nacional, 

estratégica em termos culturais, que nos projeta na Europa, acho que a rádio e a televisão 

pública têm que ser transmissoras disso. 

 

JR: Faz sentido, hoje, existir uma rádio, pública ou privada, somente dedicada à 

cultura? 

EM: Se para mim a cultura é tudo, nesse sentido faz. Tudo o que a gente faz, a forma como faz, 

a forma como conta as coisas, o tipo de coisas que conta, as decisões que toma em termos 

editoriais tem tudo a ver com cultura, com os conhecimentos que adquirimos. Reduzir a cultura 

aos espetáculos é muito pobre e depois a cultura tradicional não é cultura? Os ranchos 

folclóricos não são cultura? A cultura é a base de um povo, é o que o une. Desde a cultura 

tradicional à cultura atual, a cultura é o que liga as pessoas. É a cultura e é o território; é a terra, 

no fundo. 

Agora, se for uma rádio só para transmitir espetáculos e para falar com os bailarinos, com os 

coreógrafos ou com os criativos já não me parece que seja suficiente. Acho que tem que ser 

mais abrangente, porque também tem que caber lá o rancho folclórico, a tradição em si. Aliás, 

Guimarães foi excelente nesse aspeto. O espetáculo de fecho deles foi todo feito com a 
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comunidade, com histórias locais, com recolhas locais, com trabalho feito pelas pessoas e com 

os próprios vimaranenses a interpretarem a sua própria história. E isso é cultura. Não tinha lá 

nenhum Manoel de Oliveira. Tudo bem, tinha o José Mário Branco a ajudar; tinha alguns 

profissionais, digamos assim. 

 

JR: Havendo no grupo RDP uma estação mais voltada para a cultura, como é a 

Antena 2, como é que a cultura se impõe do ponto de vista da informação 

generalista? (ou seja, em que é que a Antena 1, dita mais generalista, foi diferente 

em relação à Antena 2 e à Antena 3?) 

EM: A Antena 2 é vocacionada só para um tipo de cultura. Passa música clássica, música 

erudita, quando muito passa um bocadinho pelo jazz. Agora, não é uma rádio abrangente em 

termos de cultura; toca esses pontos e tem entrevistas, dá concertos, fala com os artistas 

eruditos, de música clássica. Portanto, é uma rádio de cultura geralmente, mas muito 

segmentada para aquele tipo de cultura. 

A Antena 2 não fez cobertura a tempo inteiro na Capital Europeia da Cultura 2012. Fez sim 

alguns especiais em Guimarães e depois viveu do trabalho – porque as rádios fazem todas parte 

do mesmo grupo – que foi feito para a Antena 1 também, como é o caso do «Guimarães num 

Instante». O produto não é estanque, as coisas que fazíamos para a Antena 1 também 

passavam na Antena 2 e na Antena 3, faz tudo parte do mesmo grupo de rádios. E nós, na 

Antena 1, também passámos muitas vezes coisas que eram produzidas pela Antena 3 ou pela 

Antena 2. 

 

JR: O que motivou a criação da rubrica ou programa diário «Guimarães num 

Instante»? 

EM: Para mim, o «Guimarães num Instante» é um programa diário com a duração de um 

minuto e meio. A criação deste programa esteve na base de termos em permanência na antena, 

ao longo do dia, uma janela aberta para Guimarães. 
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JR: Este programa foi emitido em três momentos do dia, três minutos antes de cada 

noticiário das 10h, das 14h e das 18h. Porquê esta escolha? 

EM: Apenas por uma questão de planeamento da antena. Quem faz o planeamento de antena é 

o diretor de programas. O produto era feito pela informação mas quem depois desenhou na 

antena, ao longo do dia, onde é que aquilo ia entrar não fomos nós, foi o Rui Pico, o diretor de 

programas. 

 

JR: O «Guimarães num Instante» teve audiência? Os ouvintes podiam, de alguma 

forma, dar sugestões ou opiniões sobre o programa? 

EM: Quanto à audiência, nem sei se há estudos em rádio. Se fosse em televisão havia, 

programa a programa. Acho que em rádio não há estudos programa a programa; há estudos de 

audiências a nível mensal ou trimestral e esses estudos são feitos em termos de horários e não 

programa a programa, isso não existe em rádio. A rádio não dá dinheiro e quem faz estes 

estudos não precisa de investir na rádio ao minuto ou ao programa. 

Quanto aos ouvintes, não sei se houve comentários. Mas sei que as pessoas, aqui na Antena 1, 

podem sempre dar opinião pois têm um provedor. Para qualquer coisa que oiçam têm sempre 

disponível o provedor do ouvinte para dar opiniões, sugestões, para fazer comentários. Portanto, 

acho que, inclusive, isso está muito veiculado para o provedor, tudo o que é comentários sobre 

as coisas que a gente faz. 

 

JR: Que balanço pode agora ser feito da presença da Antena 1 na CEC 2012? 

EM: Foi excelente e foi felicitado pelo presidente da Câmara, que nos mandou um e-mail. 

Também fomos saudados pelo próprio João Serra, presidente da Fundação Cidade Guimarães. 

Aliás, o João Serra, no discurso de encerramento da cerimónia que fechou a Capital Europeia da 

Cultura 2012, agradeceu ao grupo RTP pelo trabalho que prestou ao longo de um ano e 

distinguiu-nos por isso. Portanto, acho que está tudo dito. Foi uma missão cumprida. 

 

JR: A cultura tem tido continuidade na Antena 1 após a CEC 2012? 

EM: Sim, eu própria faço o «Estado da Arte» todos os dias. Para além disso, continua a existir 

informação sobre cultura que passa nos noticiários. 
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JR: A Antena 1 continua a emitir programas, rubricas ou magazines culturais por 

ser uma rádio pública e fazer serviço público, ou parece-lhe essencial dar espaço à 

cultura seja numa rádio pública ou privada? 

EM: Tudo é cultura. O que eu estou a fazer no «Estado da Arte» é espetáculos, que é diferente. 

Estou a dar sugestões às pessoas sobre uma coisa em concreto que elas podem ir ver. Nós 

temos uma rubrica à hora de almoço sobre violência doméstica e não estamos a falar de 

cultura? Estamos a falar de cultura; agora se quisermos reduzir a cultura aos espetáculos, à 

dança, ao teatro, à música ou à literatura, aí acho que devíamos ter mais do que a que temos. 

 

 

(entrevista realizada a 06 de junho de 2013) 
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