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Resumo 

Este relatório tem como objectivo dar a conhecer a forma como os sites das 

rádios portuguesas ainda não estão totalmente adaptados à Internet e não aproveitam na 

totalidade todas as ferramentas hipermédias que têm à sua disposição. O exemplo usado 

é o da rádio pública Antena 1, onde o estágio curricular de Mestrado aconteceu.  

Este site ainda funciona principalmente como depósito de informação e não 

como um meio complementar e bastante útil para aproximar os ouvintes da Rádio e 

tornar ainda mais evidente a sensação de intimidade que se cria entre uma rádio e o sue 

público. A Internet, através de ferramentas interactivas, que permitem aos utilizadores 

darem opiniões, comentar artigos e mesmo montar o seu bloco noticioso, de acordo com 

a sua preferência, cria a sensação de proximidade e fazem-nos sentir participantes da 

sociedade.  

Através da exposição das principais características quer da Rádio, quer da 

Internet e de uma análise genérica do panorama das principais rádios de informação 

portuguesas chega-se ao caso da Antena 1, onde através do estudo das notícias 

colocadas online se demonstra que nenhuma delas é diferente daquelas que dadas na 

edição tradicional, o que transforma o site num depósito de notícias e falha 

completamente o objectivo de complementaridade entre Rádio e Internet, que, como 

será demonstrado, é possível e conveniente num futuro próximo.  
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Abstract 

This report aims to inform the way sites of Portuguese radios are not yet fully 

adapted to the Internet and does not fully exploit all the tools hipermédias they have at 

their disposal. The example used is the public radio Antena 1, where the probation 

Masters happened. 

This site still functions primarily as a storehouse of information and not as a 

complementary and useful to bring the listeners of Radio and further highlighted the 

sense of intimacy that is created between a radio and sue public. The internet, through 

interactive tools that allow users to give opinions, comment on articles and even ride your 

block news, according to your preference, creates a feeling of closeness and make them 

feel like participants in society. 

Through the exposition of the main characteristics of both the radio or the 

Internet and a general analysis of the panorama of the main Portuguese radio information 

comes to the case of an antenna, where through the study of news posted online is shown 

that none of them is different from those given in traditional publishing, which 

transforms a storage site for news and completely fails the objective of complementarity 

between Radio and the Internet, which, as will be demonstrated, it is possible and 

desirable in the near future. 
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Introdução 

Este relatório tem por base os três meses de estágio curricular, realizado na rádio 

Antena 1. Durante o tempo que decorreu entre 1 de Julho e 30 de Setembro de 2011, os 

estagiários passaram por três secções diferentes. No meu caso concreto, fui colocada 

primeiramente na secção do Online. Em Agosto estive no Desporto e em Setembro na 

secção Manhã 1.  

Foi, porém, na secção do Online, que me deparei com uma situação que serve 

agora de base a este relatório. 

A Antena 1 tinha a  política de colocar no site apenas as notícias que tinham ido 

para o ar, nos noticiários da rádio tradicional, na sua versão hertziana. Este facto não 

seria de estranhar, não fosse a Internet a ferramenta mais global e o meio de 

comunicação com mais alcance e abrangência do mundo. A Antena1 desaproveita 

diversas ferramentas que a Internet possui e que permitem uma maior interacção com os 

ouvintes, uma maior participação directa e indirecta dos mesmos e até uma maior e 

melhor explicação das notícias, dado que existe a possibilidade se colocar um artigo na 

Internet acompanhado de um vídeo, gráficos, infografias, imagens e sons. Cada uma 

destas ferramentas pode dar uma ajuda não só na compreensão das notícias, como 

também no maior ângulo de informação que se abre para o jornalista.  

O texto, sozinho, não pode comportar toda a informação. Há que fazer uma 

selecção e escolher um ângulo para apresentar a notícia. Ora, com a ajuda das imagens, 

dos vídeos e dos sons, embora a escolha do ângulo continue a ser obrigatória, este pode 

ser explorado com muito mais abrangência. Há situações que visualizadas se tornam 

muito mais compreensíveis do que se forem descritas em texto, ainda que de maneira 

exaustiva.  Um site não deve servir apenas como “arquivo” ou “depósito” de informação 

já utilizada. Pelo contrário, ele pode ser usado para transmitir essa informação além-

fronteiras hertzianas e complementar ainda mais a notícia que foi dada no noticiário 

tradicional da rádio.  

Um uso eficiente e esclarecido das ferramentas da Internet permite criar uma 

complementaridade entre uma estação de rádio hertziana e o seu site que garanta uma 

informação de qualidade, mais completa, organizada e que permita aos ouvintes 
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colocarem dúvidas, comentarem as notícias e fazerem-se presentes e cidadãos, numa 

sociedade que é feita por todos e cada um.   

Porém, em Portugal a Internet enquanto meio complementar das estações de 

rádio ainda não está totalmente explorado. Embora tenha havido evolução, Portugal 

ainda não tem sites de estações de rádio capazes de funcionar como um meio 

complementar real, face à forma tradicional de fazer rádio.  

Note-se que este relatório não se prende com a questão de ser possível fazer 

rádio na Internet, ou transferir todo o processo radiofónico para o meio cibernético. As 

questões fundamentais são realçar as características da rádio e da Internet, enquanto 

meios diferentes e autónomos, assinalando o momento em que a Internet começou a ser 

utilizada pelas rádios portuguesas de âmbito nacional e, finalmente, demonstrar que 

desde a criação dos primeiros sites de rádios portuguesas até aos dias de hoje, a 

evolução aconteceu, mas não foi muito significativa. O exemplo utilizado será o da 

rádio pública Antena1, onde estagiei durante três meses, com o exacto propósito de 

escrever depois este relatório.  

 

As características da Rádio 

Há mais de cem anos que a rádio se vem transformando e adaptando à chegada 

dos novos meios de comunicação. Sem nunca perder o seu lugar e função, assistiu à 

chegada da televisão e da Internet e soube adaptar-se, usando as características que mais 

nenhum outro meio tem ao seu dispor. A universalidade, a instantaneidade, a 

espontaneidade, a simultaneidade a acumulação são as principais particularidades da 

rádio e que a distinguem de todos os outros meios de comunicação de massa. 

Universalidade 

A rádio é o meio por excelência capaz de chegar a um maior de pessoas, porque 

não necessita que os ouvintes tenham condições económicas que permitam a aquisição 

de um aparelho de televisão, que saibam ler, para comprarem o jornal ou que saibam 

trabalhar com um computador e navegar na Internet para poder obter informação na 

rede. A rádio é o mais universal dos meios de comunicação porque é aquela que alcança 
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um maior espectro da população. Várias classes sociais são abrangidas pela rádio, 

pessoas com diferentes graus de habilitações literárias ouvem as notícias diariamente e a 

grande maioria percebe e consegue transmitir aquilo que ouviu. Isso só é possível graças 

ao tipo de discurso que a rádio adoptou.  

O discurso radiofónico baseia-se numa linguagem simples, popular, mais 

próxima da oralidade do que da escrita, que permita à rádio aproximar-se dos códigos 

sociais e culturais dos seus ouvintes, mas sem que este estilo discursivo coloquial 

implique erros gramaticais. Rosental Calmon Alves e Walter Alves são dois autores nos 

quais Pedro José Portela se baseia, na sua tese de Mestrado em Ciências da 

Comunicação
1
, para explicar que “a erudição linguística dificulta a comunicação, uma vez que se 

torna difícil para o receptor acompanhar o sentido integral de uma frase rebuscada num meio que não 

permite voltar atrás no processo de compreensão” (Portela, 2006: 27). Segundo o autor, o objectivo 

da linguagem simples da rádio é dizer o máximo de coisas possíveis, usando o mínimo 

de palavras, mas sem forçar a construção frásica. 

A importância do “modo de dizer” as coisas volta a fazer-se sentir quando Pedro 

José Portela cita Mário de Andrade
2
: 

“O simples problema de alcançar o maior número de pessoas, de lhes 

ser acessível e as convencer a todas, obriga o rádio a uma linguagem 

mista, complexa, de um sabor todo especial, (…) multifária, mixordiosa, 

com palavras, ditos, sintaxes de todas as classes, grupos e comunidades. 

Menos da culta…”(Portela, 2006: 26) 

A acompanhar a palavra estão a música, os efeitos sonoros e o silêncio, que 

criam na rádio um contexto único e muito próprio, pois tudo é transmitido aos ouvintes 

através do som ou da ausência dele. Assim, cada ouvinte interpreta de forma individual 

as pausas, os efeitos de som e a própria selecção musical, o que transforma a rádio num 

meio de comunicação universal com um lado individualista em simultâneo. É esse lado 

                                                           
1
 Tese de Mestrado em Ciências da Comunicação – especialização em Comunicação, Cidadania e 

Educação, intitulada Rádio na Internet em Portugal: a abertura à participação num meio em mudança, de 

Novembro de 2006. O autor cita Rosental Alves, no seu livro “Radiojornalismo e a linguagem coloquial”, 

de 2005 e Walter Alves, no seu livro “A cozinha electrónica”, também de 2005. 

2
 Excerto do livro “A linguagem radiofónica”, originalmente publicado em 1940 e reeditado em 2005. 
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íntimo que a rádio passa para o ouvinte que faz cada pessoa ouvir, sentir e projectar o 

que ouve na rádio a seu modo. 

Instantaneidade, Espontaneidade e Simultaneidade 

Tudo o que passa na rádio tem um efeito instantâneo em quem ouve. A 

mensagem que é difundida nos noticiários é rapidamente assimilada por quem ouve. 

Quando a mensagem é emitida é imediatamente assimilada pela população. O discurso é 

fluído e a mensagem circula ininterruptamente. Assim, a espontaneidade e a 

simultaneidade com que a informação circula não permite cortes nem repetições. Ao 

mesmo tempo que o emissor envia uma mensagem, através da leitura das notícias, por 

exemplo, o receptor capta, assimila e interpreta a informação que recebeu.  

Acumulação 

A possibilidade que a rádio oferece aos ouvintes de realizarem várias tarefas 

enquanto ouvem rádio da a este órgão de comunicação social uma vantagem clara. Ao 

permitir que o ouvinte possa dividir a sua atenção entre a rádio e qualquer outra tarefa 

doméstica ou mesmo profissional, a rádio “garante à sua acção um imediato impacto social e uma 

grande capacidade de intervenção” (Portela, 2006: 25). 

 

As características da Internet 

A Internet também tem as suas características próprias e conquistou o seu lugar 

nos meios de comunicação social graças à sua capacidade de chegar a todo o mundo, de 

forma rápida e sem fronteiras. Há cerca de 20 anos, quando a Internet começou a alterar 

o panorama da comunicação, as suas principais vantagens eram a interactividade, um 

novo tipo de linguagem, e um modelo de emissão-recepção que transforma o receptor 

num “usuário”, capaz de escolher, manipular e intervir na informação que lhe chega. 

Além disso, a Internet tem a característica de não possuir barreiras de qualquer espécie, 

pelo que as limitações impostas pela captação de sinal quer das rádios quer das 

televisões acabaram. 
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A interactividade é o conceito mais novo que a Internet traz. Através dele, tudo o 

resto se desenvolve. Ao acabar com as fronteiras e as limitações que as rádios 

tradicionais possuíam, na sua versão hertziana, a Internet adquire uma nova projecção, 

na medida em que representa uma grande oportunidade para aquelas pessoas que, 

conhecendo e trabalhando no mundo cibernético, querem ouvir rádio online.  

Todas as ferramentas que a Internet tem ao seu dispor, como sejam as caixas de 

comentários, a possibilidade de criar fóruns ou blogs associados às páginas oficiais das 

rádios e dos seus locutores, a possibilidade dos usuários poderem fazer o seu próprio 

noticiário ou mesmo a sua playlist, transformam a ligação emissor-receptor em algo 

bidirecional, em que tanto o emissor pode receber comentários e sugestões do receptor 

como o receptor pode, ele próprio, ser o transmissor de alguma ideia, notícia ou 

informação para a rede, que depressa se espalhará pela comunidade, como confirma um 

artigo de Paula Cordeiro
3
: 

“A Internet veio modificar a forma de recepção radiofónica, 

transformando o conceito de receptor noutro que se aproxima mais da 

noção de usuário, pela forma com o ouvinte/utilizador toma uma atitude 

activa de pesquisa e consumo de conteúdos”.(Cordeiro, A Rádio em 

Portugal: um pouco de história e perspectivas de evolução, pág. 8) 

Nas palavras de Paula Cordeiro, Portugal ainda vive uma fase de transição entre 

o meio tradicional e o cibernético: 

“Em Portugal, a rádio vive uma fase de transição, que reflecte a 

passagem de uma comunicação dialógica para um modelo de 

comunicação interactivo, baseado em novos sistemas operacionais. Os 

dois modelos convivem, numa fase de transição para um esquema de 

comunicação absolutamente bidirecional que irá desenvolver-se num 

novo princípio interactivo”. (Cordeiro, A Rádio em Portugal: um pouco 

de história e perspectivas de evolução, pág. 8) 

                                                           
3
 Paula Cordeiro é investigadora e professora no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas e 

escreveu um artigo para a Universidade do Algarve intitulado “A Rádio em Portugal: um ouco de história 

e perspectivas de evolução”, que é um resumo de uma dissertação de Mestrado em Ciências da 

Comunicação – vertente Comunicação, Cultura Contemporânea e Novas Tecnologias, defendida em 2003 

na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, sob o tema “A Rádio em 

Portugal – Consensos, Dialogismos e Interactividade: da palavra analógica ao ouvido digital”.   
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Aliado a esta imensa capacidade disponibilizar informação a qualquer hora, em 

qualquer lugar e sobre qualquer assunto, muitas vezes de forma personalizada para cada 

utilizador, está um novo tipo de linguagem. A estrutura discursiva mudou, sendo que na 

Internet não é necessário existir uma predominância de um tipo de linguagem. Um 

texto, uma ou várias imagens, um vídeo ou mesmo um som podem complementar-se e 

conviver em pleno, tornando um artigo mais completo e contribuindo para o seu 

enriquecimento. A juntar a estas ferramentas que estão disponíveis nos outros meios de 

comunicação mais antigos, como sejam a imprensa escrita, a televisão ou a rádio 

tradicional, a Internet permite a quem escreve utilizar gráficos, aplicações multimédia 

animadas e infografias, entre outros exemplos de ferramentas interactivas que levam o 

utilizador a clicar nas diversas ligações do artigo para se inteirar por completo da 

informação, o que obriga o usuário a relacionar-se com a Internet e com as diferentes 

experiências que ela permite. Paula Cordeiro escreve a este respeito que: 

“(…)A internet permite verdadeira interactividade entre o som, a 

palavra escrita e a imagem, numa complementaridade típica dos meios 

de comunicação social. Além disso apresenta-se como mais um canal 

que ultrapassa as (já poucas) limitações das ondas hertzianas e 

transforma a emissão de uma estação local à escala mundial”. (Cordeiro, 

A Rádio em Portugal: um pouco de história e perspectivas de evolução, 

pág. 8) 

 

O mesmo ponto de vista é partilhado por Roberta Baldo
4
, que escreve: 

“A Internet é um canal de comunicação de mão dupla onde dois pontos 

que se comunicam exercem, simultaneamente, as funções de emissor e 

receptor da mensagem. O facto de conseguir reunir quase todos os 

formatos de informação e disponibilizá-los com qualidade e em tempo 

rela, permite que os indivíduos se comuniquem-se entre si ou, até 

mesmo, interajam”. (Baldo, Interatividade – Possibilidades de interação 

entre o rádio e a internet, pág. 1)  

                                                           
4
 É professora e o excerto em causa faz parte de um artigo que é parte de uma pesquisa para a tese de 

doutoramento na área da Comunicação Social, na Faculdade de Comunicação e Artes da Universidade do 

Vale do Paraíba, no Brasil. O artigo intitula-se “Interatividade – Possibilidades de Interação entre o rádio 

e a internet”. 
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Partindo das características destes meios de comunicação distintos e largamente 

separados no tempo, o que este relatório pretende demonstrar é que não a fase de 

transição em Portugal ainda não acabou como na rádio Antena1, uma rádio pública e de 

âmbito nacional, o site não é um complemento da emissão tradicional, mas sim quase 

um “arquivo” das notícias lidas nos blocos informativos que a estação tem de hora a 

hora. Pretende-se também demonstrar que um uso mais eficiente do site traria vantagens 

a esta estação radiofónica, mesmo com todos os “perigos” que a rádio tradicional corre 

perante o perigo da sua transferência para o mundo digital. 
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A utilização da Internet como meio complementar da Rádio 

Após a definição das características mais básicas e evidentes da Rádio e da 

Internet, é possível observar que algumas das características da rádio são perfeitamente 

adaptáveis e moldáveis à internet. Com a evolução tecnológica, os ouvintes começam a 

ter novas necessidades, a pedir uma participação mais activa na sociedade e a rádio é 

um dos melhores meios de comunicação para consciencializar as pessoas da sua 

importância enquanto cidadãos. A sua interactividade encaixa perfeitamente na 

interactividade mais abrangente da Internet e a sua Individualização, partindo do 

princípio já anteriormente apresentado de que cada indivíduo interpreta à sua maneira as 

mensagens que ouve tornam a relação entre o ouvinte/utilizador e a rádio mais íntima 

ainda, porque, para além de ouvir as emissões radiofónicas tradicionais, os ouvintes que 

visitam as páginas das rádios na Internet sentem-se ainda mais intimamente ligados ao 

conteúdo, já que este oferece ainda mais possibilidade de participação e manipulação 

por parte do utilizador.  

Roberta Baldo
5
 falou sobre esta situação no seu texto “Interatividade – 

possibilidades de interação entre o rádio e a internet”, explicando que: 

“Por se tratar, o rádio, de um veículo que permite que o ouvinte esteja 

realizando outra atividade concomitantemente à sua audiência, a 

Internet cabe então como uma forma de complementação da 

informação”. (Baldo, Interatividade – Possibilidades de interação entre 

o rádio e a internet, pág. 7)  

Paula Cordeiro
6
 reforça o ponto de vista acima referido, ao afirmar que: 

“O estilo multimediático agora utilizado recorre a quase os recursos da 

rede, como a interactividade, as hiperligações, som e imagem, 

personalização e actualização constante, aspectos que não encontramos 

no formato tradicional da rádio”. (Cordeiro, “Rádio e Internet: novas 

perspectivas para um velho meio”,pág. 5) 

                                                           
5
 Ver nota de rodapé número 4. 

6
 Paula Cordeiro é investigadora e professora no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas e 

escreveu um resumo intitulado “Rádio e Internet: novas perspectivas para um velho meio”, que integrava 

o trabalho desenvolvido para apresentar no II Congresso Ibérico de Comunicação, na Covilhã, em Abril 

de 2004. 
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Porém, em muitas rádios ainda se nota um medo de perder a sua identidade, caso 

comecem a usar a internet. Em primeiro lugar, existe uma polémica que não encontrou 

ainda resposta segundo a qual a rádio na internet já não pode ser chamada de rádio, 

porque ganha características que o meio tradicional não possuía e portanto transforma-

se num novo meio de comunicação social.  

Por outro lado, há a questão das audiências. A grande maioria das rádios em 

Portugal não tem um site muito desenvolvido em termos de interactividade, porque 

teme, de certa forma, que as audiências do canal hertziano tradicional diminuam 

substancialmente e que os antigos “ouvintes” se tornem “utilizadores”. Fóruns, blogs, 

caixas de comentários e sugestões não são muito vistas nos sites oficiais das rádios.  

Há seis anos atrás, o OberCom
7
 apresentou um working report onde explicava 

que a rádio tinha sido o meio de comunicação que mais e melhor se tinha adaptado à 

Internet: 

“A rádio conseguiu estabelecer quais os pontos de contacto entre as suas 

características inatas e as características oferecidas pela Internet. A esse 

fenómeno não são alheios os modelos de negócio radiofónico(…), a 

facilidade de conversão e distribuição do sinal sonoro em formato 

digital e acima de tudo a dimensão intimista da rádio, a qual se casa 

perfeitamente com a construção de redes sociais permitida pela Internet. 

A rádio e a Internet completam-se assim na procura de uma mais forte 

proximidade com aqueles que ontem a ouviam, e hoje a ouvem mas 

também a vêem e interagem com ela: os ouvintes”. (OberCom, 2006: 1) 

De facto, a rádio tem várias vantagens em aliar-se à Internet e usá-la como 

complemento da sua programação, como sejam, por exemplo, a não limitação do 

espectro hertziano, o que faz com que a rádio chegue a diferentes locais do mundo e a 

custos muito reduzidos; uma diferente relação com os ouvintes, mais aberta, que recorre 

a fóruns, chats ou comentários e sugestões às notícias e à página da rádio; os 

utilizadores têm ao seu dispor ferramentas mediáticas que a rádio tradicional não 

permite, como o vídeo, a utilização das cores, das imagens e das infografias e gráficos 

animados, para completar e dar informação mais detalhada sobre uma notícia.  

                                                           
7
 O OberCom, Observatório da Comunicação, elaborou um working report, em Setembro de 2006, sob o 

tema “As rádios portuguesas e o desafio do (on)line” 
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Claro que a criação de um website de uma rádio implica mudanças neste meio 

de comunicação maioritariamente sonoro. A relação com os ouvintes muda: passam de 

simples receptores e eventuais retransmissores de notícias para utilizadores participantes 

das mesmas, no sentido em que podem escolher o que lêem, vêem ou ouvem e podem 

depois interagir com o próprio jornalista que escreveu a notícia ou com a estação 

radiofónica, através de um comentário na notícia ou mesmo do envio de um e-mail para 

o autor do artigo online. Além disso, a rádio perde também a sua característica de 

acumulação, pois quando um utilizador está a ouvir rádio na Internet e a interagir com o 

canal, a sua atenção está voltada exclusivamente para isso. Logo, a ideia tradicional de 

fazer tarefas domésticas ou trabalhar enquanto se ouvia rádio desaparece.  

Ainda assim, o woking report do OberCom explica que duas das maiores rádios 

nacionais, no sector informativo, como são a Rádio Renascença e a TSF usam os seus 

sites como complemento das notícias que transmitem pela via hertziana. Na realidade, 

existem até notícias que estão apenas colocadas nos sites destas duas rádios. A tabela 

abaixo é ilustrativa dessa realidade (Tabela 1). 

 

Perante os números da tabela é fácil perceber, por exemplo, que no caso da 

Rádio Renascença existem mais notícias online do que aquelas que incorporam os 

noticiários tradicionais, o que se pode explicar pela ilimitada capacidade da Internet de 

aceitar informações, sendo que, em contrapartida, os noticiários tradicionais têm um 

Tabela 1 – Comparação entre notícias apresentadas nos sites e as emissões tradicionais das rádios 

Rádio Renascença e TSF 
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tempo para decorrer. Quando as notícias são tratadas de forma mais profunda e existem 

declarações dos seus protagonistas, estas ocupam mais tempo na grelha noticiosa do 

noticiário hertziano, o que reduz a quantidade de notícias diferentes que cabem em cada 

edição dos noticiários tradicionais.  

Em relação à TSF, é notório, da mesma forma que para o Rádio Renascença, que 

a quantidade e diversidade de notícias online é maior, em comparação com as dos 

noticiários por via hertziana. Além disso, verifica-se ainda o detalhe de que enquanto o 

noticiário tradicional está a decorrer, as notícias na Internet podem estar, também elas 

em constante actualização. Note-se ainda que na Internet existe a possibilidade (e a 

vantagem) de se fazer uma actualização constante dos diversos temas e informações. 

Pode-se manter uma notícia actualizada ao minuto, se assim se pretender, enquanto que 

o noticiário tradicional está limitado no tempo e acontece de hora a hora. 

Assim, perante esta comparação evidente de números, claramente se verifica que 

nas edições online da Rádio Renascença e da TSF não existia uma tendência para a 

reprodução absoluta das edições hertzianas. Pelo contrário, o online vai para lá do 

tradicional e contém notícias que não cabem no espaço noticioso de cerca de 15 minutos 

a cada hora que estas duas rádios têm. Repare-se nas conclusões tiradas pelo próprio 

OberCom, no working report: 

“No contexto das edições online da RR e da TSF, a tendência não é para 

a reprodução do alinhamento noticioso das respectivas edições offline 

mas para uma lógica de complementaridade entre os dois tipos de 

edições visto que, na maioria dos casos analisados, se verifica que as 

respectivas edições online têm apenas uma ou duas notícias em comum 

às suas emissões tradicionais (…). Do total de notícias analisadas em 

ambas as edições, menos de metade são comuns às respectivas edições 

tradicionais, sendo que na maioria dos casos a manchete das edições 

online não coincide com a notícia de abertura das edições offline”. 

(OberCom, 2006: 9) 

Perante esta análise fica provado que algumas das características da Internet 

podem ser usadas a favor da rádio. A bidireccionalidade da Internet, que é o único meio 
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que permite uma interactividade instantânea e, por conseguinte, uma maior aproximação 

e, às vezes, até uma troca de papéis entre emissor e receptor. Assim diz Roberta Baldo
8
: 

“Se considerarmos que a Internet reúne quase todos os formatos de 

informações (texto, imagem, áudio, vídeo…) e os disponibiliza com 

qualidade e em tempo real, podemos concluir que é possível haver 

comunicação entre indivíduos (troca de posições constante entre 

emissor e receptor).Isto faz com que se torne possível a interação que 

não existe nos meios de comunicação de massa convencionais. (…) 

Podemos dizer que, se bem sistematizado, o uso da Internet como forma 

de complementação para a comunicação estabelecida pelas emissoras de 

rádio com seus ouvintes pode ser de grande auxílio na manutenção deste 

relacionamento”. (Baldo, Interatividade – Possibilidades de interação 

entre o rádio e a internet, pág. 10) 

Porém, nem todas as rádios têm a mesma política de relacionamento com a 

Internet. Se a Rádio Renascença e a TSF já em 2006 tinham uma tendência para não 

repetir notícias e alimentar o seu site, actualizando-o e enriquecendo-o com informações 

diferentes das dos noticiários hertzianos, a Antena 1, no ano de 2011, ainda tinha como 

política a colocação online estritamente das notícias que tinham sido lidas nos 

noticiários tradicionais, utilizando o site apenas como “mais um suporte de 

comunicação”, nas palavras de Paula Cordeiro. (Cordeiro, “A Rádio em Portugal: um pouco de 

histórias e perspectivas de evolução, pág. 8)  

 

 

                                                           
8
 Ver nota de rodapé número 4. 
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Um exemplo de mau uso do site – o caso Antena1 

A rádio Antena 1 é um caso prático interessante de estudar, já que é uma rádio 

de espectro nacional e que, comparativamente com as suas concorrentes Rádio 

Renascença e TSF, é a que menos aproveita e desenvolve o seu site.  

Para provar isso, durante a semana que decorreu entre 19 e 25 de Março de 

2012, monitorizei as notícias que surgiram nos noticiários tradicionais entre as 12 e as 

17 horas. Seguidamente, verificava no site quais as notícias que a equipa colocava na 

página. Na tabela abaixo, surgem os resultados dessa análise (Tabela 2). 

 

  Do total de notícias colocadas no site da Antena 1, todas elas passaram nos 

noticiários hertzianos, antes de serem colocadas online. Repare-se também que a 

quantidade de notícias colocadas online é muito menor do que aquela que passa nos 

noticiários tradicionais. Só na segunda, quarta e sexta-feira os números das notícias 

colocadas na página da Antena 1 chegaram perto da metade das que foram lidas nos 

jornais que passam de hora em hora naquela rádio. Além disso, há que salientar que a 

grande maioria das notícias foi colocada no site muito tempo depois de ter passado em 

antena.  

Ora, em ambas as situações descritas existe uma inversão do papel da Internet 

para ajudar a rádio e funcionar como um meio complementar de comunicação, que sirva 

para enriquecer as informações passadas no sistema de rádio tradicional e aproximar os 

ouvintes dos profissionais da comunicação . Não é suposto um site ter menos 

quantidade de informação do que aquela que passa num sistema hertziano, controlado 

em termos de espaço disponível na grelha e de rigidez do tempo.É menos lógico ainda 

que a Internet, um meio conhecido pela sua imediaticidade e constante actualização, 

seja alvo de uma política de colocação de notícias online só depois de estas já terem ido 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo Total

Emissão Tradicional 46 37 39 41 46 37 24 270

Site 21 14 21 19 27 6 3 111

Tabela 2 – Comparação entre a quantidade de notícias que passaram na emissão tradicional da rádio 

Antena 1 entre os noticiários das 12 às 17 horas e as que foram depois colocadas online 
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para o ar, porque essa atitude faz com que o site esteja constantemente desfasado da 

realidade. Por mais que a equipa responsável pelo site esteja atenta, a limitação 

colocada pelo facto de só as notícias já dadas em antena poderem ser divulgadas no site 

impede um acompanhamento de perto e ao minuto de qualquer situação que justifique 

tal comportamento. Quando é necessário que isso aconteça, essa é uma situação de 

“excepção”. 

O cenário mostra, pois, que a Antena 1 estava, em 2011, mais atrasada no uso e 

aproveitamento do site do que estavam Rádio Renascença e TSF, no ano 2006.  

As únicas semelhanças entre estes e outros sites da rádios portugueses é a falta 

de ferramentas online que permitam a maior interacção entre o utilizador e a rádio. Em 

nenhuma das notícias existem gráficos e os únicos vídeos são os que dizem respeito a 

reportagens especiais. Na secção das notícias diárias, não existe a possibilidade de 

recorrer a um fórum, a um chat ou mesmo deixar um comentário, porque esses meios 

interactivos, que fazem valer a característica de bidireccionalidade da Internet, não estão 

disponíveis.  

Foram colocadas algumas perguntas a João Barreiros, o director de informação 

da RDP à data do estágio em que se baseia este relatório. Porém, o agora ex-director de 

informação não o fez a tempo de integrar as respostas neste trabalho. 

Todavia, em 2006, no estudo do OberCom que analisou o comportamento da 

Rádio Renascença e da TSF, João Barreiros deixou claro qual o interesse da RDP na 

Internet: “Eu julgo que na RDP não é possível estarmos muito mais tempo sem uma presença sólida na 

Internet”, mas acrescenta: “Nós não temos interesses comerciais na Internet”, deixando claro que a 

entrada da Antena 1 na Internet não pode ser um negócio devido às suas características 

de rádio pública. (OberCom, 2006: 29) 

Quando questionado sobre se a rádio continuava igual desde a sua criação, João 

Barreiros foi perentório:  

“A rádio tornou-se um meio diferente daquela da nossa infância e 

juventude. Há 10 ou 15 anos, nós se quiséssemos ver um programa 

tínhamos que estar à espera desse programa. Mas hoje isso não acontece 
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porque hoje com a Internet temos lá a gravação do programa e se não o 

quisermos ouvir à 1h ouvimos às 2h”. (OberCom, 2006: 29) 

Em relação à questão de fundo deste relatório, o facto da rádio ainda não utilizar 

todas as potencialidades da Internet para se fazer ainda mais próxima dos ouvintes e 

lhes permitir uma melhor, mais completa e mais rica possibilidade de informação, João 

Barreiros relembra os media e as suas evoluções devem ser vistos à luz das condições 

políticas e sócio-económicas de cada país e considera “uma utopia esperar que os media 

portugueses na Internet ofereçam aos utilizadores as mesmas possibilidades que os seus congéneres 

internacionais”(OberCom, 2006: 29), devido à capacidade e qualidade dos recursos humanos 

e tecnológicos necessários para formar uma equipa editorial exclusivamente dedicada à 

Internet.  

Embora a Antena 1 não tenha espaço para ferramentas interactivas como caixas 

de comentários, utilização de infografias, gráficos, fóruns, chats e blogs associados, 

disponível online a possibilidade de se ouvir a emissão tradicional em directo. Para 

além disso, também existe a possibilidade de procurar por notícias, o que demonstra a 

existência de um arquivo noticioso. Esta possibilidade de voltar a ouvir uma notícia que 

já passou em antena, através da Internet, acaba com o conceito de instantaneidade da 

rádio tradicional, onde não era possível qualquer tipo de repetição do que já tinha sido 

dito. Paula Cordeiro explica isso mesmo: 

“Os conteúdos das rádios na Internet enquadram-se numa estrutura 

tecnológica que lhe permite diversas ligações, numa extensão de um 

mundo de informação ilimitada, delimitada e de fácil acesso a bases de 

dados especializadas. A ligação ao arquivo é uma nova esfera da 

comunicação, possibilitada pelo online e que vem desvirtuar a 

instantaneidade da comunicação radiofónica”. (Cordeiro, “Rádio e 

Internet: novas perspectivas para um velho meio”,pág. 6) 

Porém, se perde uma das suas principais características, a rádio também 

evidencia outras, mais ligadas à Internet, como seja a ligação de intimidade que o 

utilizador estabelece com a estação de rádio, através dos recursos hipermediáticos. A 

investigadora Paula Cordeiro escreve que tudo se deve à capacidade de interacção entre 

ouvinte/utilizador e estação que a Internet permite, graças às suas ferramentas 

bidirecionais e interactivas: 
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“Os recursos hipermédia representam a possibilidade de interagir com o 

público e a estação, num processo de intercâmbio que recorre aos fóruns 

de discussão, salas de conversação, correio electrónico, votações e 

comentário de notícias, para tornar o ouvinte num elemento que passa a 

poder fazer parte da construção das emissões”. (Cordeiro, “Rádio e 

Internet: novas perspectivas para um velho meio”,pág. 6) 

 

É esta interactividade que ainda falta no site da Antena 1. Embora a rádio seja 

talvez o meio que consegue com mais facilidade garantir uma informação actualizada ao 

minuto, as pessoas que ouvem rádio segundo o conceito tradicional ainda não estão 

capacitadas de que na Internet também podem ter acesso a notícias actualizadas. Isso 

talvez aconteça porque o conceito estabelecido é o de que o site serve para poder ouvir 

aquilo a que não se foi capaz de ter acesso através da edição tradicional.  

É importante que se mude a política hipermediática neste caso. Se o site passasse 

a funcionar como um verdadeiro meio complementar em relação à rádio, ainda que o 

meio tradicional corresse o risco de perder alguma das suas características no processo 

de transição para a Internet, é importante perceber que a transmissão hertziana iria 

continuar a existir.  

Portanto, faz muito mais sentido encarar a Internet como um mundo de 

possibilidades para dar aos ouvintes/utilizadores mais e melhor informação, sempre 

actualizada, independentemente de já ido para o ar na emissão hertziana. Um tratamento 

cuidado do site, uma atenção ao melhor uso possível das ferramentas interactivas vai 

permitir chamar novos utilizadores ao site e, quem sabe, levá-los depois a interessarem-

se pela emissão tradicional.  

Só com uma melhor complementaridade entre estes dois meios, que se podem 

entreajudar bastante, será possível à Antena 1 melhorar a sua audiência na Internet e 

alcançar um maior número de público, dentro e fora de Portugal, como é pedido a uma 

rádio pública e que tem como prioridade um serviço público de informação de 

qualidade. Só é preciso que o faça nas várias vertentes – tradicional e cibernética.   
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Conclusão 

Este relatório teve o propósito de chamar a atenção para a realidade existente no 

panorama das rádios portuguesas, em particular as de espectro nacional, que apesar de 

alcançarem uma grande audiência na sua emissão tradicional continuam a ter falhas no 

que respeita ao uso da Internet e dos sites  por que são responsáveis. Isso está presente 

nos dias de hoje, no exemplo da rádio Antena 1, que usa o site como um “arquivo” ou 

apenas mais uma base para descarregar informação já utilizada. Pedro Portela, na sua 

tese de Mestrado, em 2006, deixou isso claro: 

“[As rádios] encaram a rede como uma espécie de rede de maior 

alcance, não tirando partindo da sua natureza mais ampla. Uma leitura 

global permite afirmar que, na sua generalidade, as estações de rádio 

não usam a Internet para darem aos seus ouvintes um conhecimento 

mais aprofundado da sua história e objectivos, nem da sua oferta em 

termos de programação radiofónica”. (Portela, 2006:134) 

Além disso, nesta rádio como noutras ainda não se usam as ferramentas digitais 

em toda a sua capacidade: 

“Outros dois aspectos a destacar são a incipiente adopção de múltiplos 

meios para a construção de uma mesma mensagem e a não utilização de 

estruturas de comunicação hipermédia, duas das principais 

características da Internet. Nota-se que apenas o texto, principalmente, e 

a imagem são usados nos web-sites das estações de rádio e, mesmo 

assim, poucas vezes enquanto peças contribuintes para um discurso 

multimédia”. (Portela, 2006:135) 

A Antena 1 é a expressão clara desta análise feita por Pedro Ermida. Seja por 

dificuldades de mercado, seja por inexistência de condições financeiras ou porque a 

própria realidade sócio-económica não permite ter uma equipa muito alargada e 

especializada, o que é certo é que a Antena1 não utiliza vídeos, infografias, gráficos ou 

quaisquer outras ferramentas hipermédias que a Internet tem à disposição para 

enriquecer e aprofundar mais as notícias que, na emissão tradicional, são forçadas a 

passarem de forma muito mais concisa e abreviada, dada a limitação de tempo que 

existe na grelha para a realização do espaço informativo. Em relação a conceder ao 

utilizador forma de interagir com a estação, a Antena 1 também não disponibiliza 
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muitas formas. Não tem chats, fóruns ou blogs onde os utilizadores possam escrever, 

nem espaço para comentar as notícias. Porém, há a realçar uma ferramenta que permite 

aos utilizadores corrigirem qualquer eventual erro que exista na informação que está 

patente, bem como o facto de disponibilizarem em podcast uma grande de programas 

que passam diariamente em antena. Ainda assim não deixa de fazer sentido a afirmação 

de Pedro Portela, quando diz que “no que respeita à interacção, podemos resumir as 

principais constatações reveladas pela análise dos dados disponíveis afirmando que ela é 

muito pouco utilizada pelas rádios online”. (Portela, 2006: 135)  

Numa rádio pública, com o objectivo de fazer e divulgar informação de interesse 

público e que envolva toda a sociedade, não deixa de ser contraditório o site da Antena 

1 ser praticamente fechado à interacção com os utilizadores e, assim, não permitir a sua 

participação na rádio.  

Claro que existem factores que podem levar a que as rádios não possam investir 

profundamente na Internet, como o working report de 2006 do OberCom realçou: 

“1) (…) é a rentabilidade económica que, tendencialmente, determina as 

opções tomadas e não a disponibilidade tecnológica; 

2) as audiências da emissão tradicional das rádios são 

significativamente superiores às audiências online, não obstante estas 

tenderem a crescer; 

3) o crescente número de utilizadores não é por si só sinónimo de maior 

participação. Para esta ocorrer tem de ser potenciada pela rádio; 

4) as representações e as práticas profissionais tradicionais não se 

alteram apenas pelo surgir de uma nova tecnologia; 

5) as emissões radiofónicas tradicionais possibilitam a interacção no 

âmbito de alguns programas de informação noticiosa e de 

entretenimento”. (OberCom,2006: 38) 

Porém, e apesar de todos estes condicionalismos e de a rádio não, 

provavelmente, ainda hoje vocacionada para a construção e divulgação de conteúdos 

online, é cada vez mais necessário que comece a saber posicionar-se no meio 
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cibernético, porque a Internet dá-lhe a oportunidade de alargar a sua oferta de conteúdos 

e de tornar a sua área de abrangência maior.  

A juntar a isso temos ainda a questão dos novos ouvintes. O jovens que hoje em 

dia vivem no mundo digital podem ser a grande mais-valia das rádios, porque dada a 

maior familiarização dos jovens com as ferramentas interactivas, serão eles a grande 

maioria dos utilizadores destes novos instrumentos. O working report do OberCom 

salienta isso mesmo: 

“ (…) É visível um esforço notável de potenciar diversas 

formas/ferramentas de interactividade, sob a lógica da 

complementaridade entre o site e a emissão offline, numa clara 

estratégia de fidelização de um público jovem já familiarizado com as 

novas tecnologias da informação e da comunicação e, por isso mesmo, 

mais susceptível de aderir a novos formatos e modelos de 

comunicação”. (OberCom, 2006: 38) 

Assim, a rádio de hoje em dia deve avaliar bem os prós e os contras de entrar ou 

não no mundo digital. Percebendo que a Internet tem vantagem sobre ela, na medida em 

que a informação circula livre, rápida, actualizada ao segundo e com todos os 

pormenores possíveis. A juntar a isso, a Internet pode utilizar as ferramentas de vídeo, 

áudio, imagem e hipermédias interactivas para complementar mais os artigos noticiosos.  

Quando os sites da rádio forem capazes de juntar tudo isso, a última batalha, no 

campo informativo, estará ganha. Juntando rádio e Internet enquanto dois meios 

complementares, e não individualizados entre si, isso reforça a posição da rádio 

enquanto o meio de comunicação mais intimista e imediato de todos e em simultâneo 

aquele que corresponde aos anseios cada vez maiores dos ouvintes/utilizadores que 

procuram informação e procuram interagir com ela. O working report do OberCom 

conclui:  

“ No campo da informação falta ainda à rádio vencer uma batalha. Essa 

é a de convencer os que apenas a ouvem fora da Internet e navegam na 

web regularmente em busca de notícias que os sites da rádio são os que 

melhor servem o propósito da rapidez, complementaridade e 

aprofundamento de informação no mundo online”. (OberCom, 2006:39) 
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Dito isto, quando a rádio se complementar com a Internet, sairá reforçada na sua 

posição no mercado offline e será, provavelmente, líder nos sites de informação, 

deixando para trás a imprensa escrita e a televisão, cujas características não permitem 

um encaixe tão bom com a Internet como a rádio é capaz de fazer, se ousar.  
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Anexos 

Anexo 1: E-mails trocados com João Barreiros, ex-director de informação da RDP 

(informação organizada do e-mail mais recente para o mais antigo) 

 

Perguntas para Relatório  

De: Sara Brilhante Freixo (sabri_freixo@hotmail.com) 

Enviada: quarta-feira, 21 de março de 2012 19:50:27 

Para:  joao.barreiros@rtp.pt 

 

Olá João, 

Seguem as perguntas que preciso de ver respondidas para o relatório: 

 

 1 - Como está neste momento a política de colocação de notícias o site da Antena 1? e 

eu falo exclusivamente da Antena 1 (rtp.pt/antena1) 

 

 2 - Que lhe parece a evolução que o site da Antena 1 fez desde o início da sua criação? 

 

 3 - Parece-lhe que a Internet está a ser bem aproveitada pelas rádios nacionais? 

Nomeadamente Antena 1 (e mesmo por comparação directa, a TSF?) 

 

 4 - Que tipo de recursos que a Internet tem podiam ser mais-valias para o site da 

Antena 1 e que não estão a ser utilizados? 

 

 5 - Portugal tem capacidade para uma Antena 1 tradicional e um site mais avançado, 

mais completo e capaz de acrescentar coisas à programação hertziana? 

 

 6 - Por que não investe mais a Antena 1 no seu site, snedo ainda para mais uma rádio 

nacional e com o acréscimo de ser pública? 

 

  

Obrigada João... 

Cumprimentos 

PS: Leia-se que estas perguntas estão a ser feitas imaginando que ainda está na direção 

de informação. Porque só assim seria possível...  
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From: joao.barreiros@rtp.pt 

To: sabri_freixo@hotmail.com 

Subject: RE: perguntas 

Date: Wed, 21 Mar 2012 08:56:09 +0000 

Ok, quando quiseres manda então as tuas perguntas 

  

De: Sara Brilhante Freixo [mailto:sabri_freixo@hotmail.com] 

Enviada: segunda-feira, 19 de Março de 2012 22:01 

Para: João Barreiros 

Assunto: RE: perguntas 

  

Olá João, 

Muuuuuito obrigada! Envio-lhe as perguntas que preciso e depois o João, se não se importar, 
envia-me as respostas. Assim, isto permite-me anexar as perguntas e respostas integrais 

enquanto anexo e usar a informação que me dará ao longo da construção do relatório.  
 

Obrigada! 
 

Cumprimentos, 

Sara Freixo 

 

From: joao.barreiros@rtp.pt 

To: sabri_freixo@hotmail.com 

Subject: perguntas 

Date: Mon, 19 Mar 2012 15:58:36 +0000 

Olá Sara, 

Claro que me lembro de ti! E claro que posso ajudar no que quiseres. Amanhã estou todo o dia 
no Porto, mas 4ª e 5ª ando por aqui. 

Se quiseres mandar as perguntas por email, eu mando as respostas, se quiseres conversar 

também pode ser. Se preferires ligar manda um sms primeiro para eu saber que es tu, ok? 

Obg 

JBarreiros 

mailto:[mailto:sabri_freixo@hotmail.com]
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Anexo 2: Noticiários integrais da Antena 1, na sua versão tradicional,durante a semana 

de 19 a 25 de Março de 2012. Os horários analisados foram os das 12, 13, 14, 15, 16 e 

17 horas  

Na semana de 19 a 25 de Março, foram compiladas e analisadas todas as notícias que 

fizeram parte de seis noticiários diários da rádio Antena 1. O período de tempo 

analisado foi constante, sendo que o primeiro bloco de notícias a ser analisado foi o das 

12 horas, seguindo –se o das 13, 14, 15, 16 e 17 horas.  

Em baixo estão descritas exaustivamente as notícias apresentadas em cada um dos 

blocos informativos, ao longo dos sete dias da semana. 

 

Segunda-feira, 19 de Março de 2012 

Jornal das 12 horas, com edição de Maria de S. José 

- Os trabalhadores dos estaleiros de Viana do Castelo lembram que há muito tempo que 

pretendiam a privatização da empresa. Declarações de António Barbosa, da comissão de 

trabalhadores dos estaleiros de Viana do Castelo 

- A empresa Douro Azul revelou à Antena 1 que apresentou ao governo, no ano de 

2011, uma proposta de compra dos estaleiros navais de Viana do Castelo, onde não 

estava previsto o despedimento de nenhum trabalhador. Declarações de Mário Ferreira, 

da empresa Douro Azul. 

- A Martifer, empresa que apresentou em conjunto com a Douro Azul a proposta de 

compra dos estaleiros de Viana do Castelo ao governo, não confirma agora que o tenha 

feito. 

- Os dados estatísticos sobre a actividade económica e o clima económico foram 

revelados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística. 

- Ataque a uma escola judaica em Toulouse, na França, fez 4 mortos. Declarações de 

Durão Barroso, presidente da Comissão Europeia  e de Nicolas Sarkozy, Presidente da 

República francês, ambos a condenarem o ataque. 

- O homem que atacou a escola judaica é supeito de ter assassinado três militares 

franceses na semana anterior. Declarações do correspondente da Antena 1 em França, 

Daniel Ribeiro. 

- O vinho Porto Vintage nacional Quinta do Noval de 2003 foi considerado o melhor 

vinho do mundo ,pelo maior especialista Luca Gardini. Peça da jornalista  Raquel 
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Morão Lopes, com declarações de Luca Gardini e de António Agrelos, responsável da 

Quinta do Noval 

- O comércio mundial de armas cresceu 24%. Os EUA e a Rússia são, respectivamente, 

os 1º e 2º classificados, com base num estudo do CIPRI , Instituto para a Paz, sediado 

em Estocolmo. Peça do jornalista Frederico Moreno, com declarações do investigador 

do SIPRI Mike Bromwich 

- O poeta João Rui de Sousa ganhou o prémio Vida Literária, no valor de 25 mil euros, 

atribuído pela Associação Portuguesa de Escritores. 

 

Jornal das 13 horas, com edição de Maria de S. José 

- O Primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, garante que o governo acautelou os postos 

de trabalho dos funcionários dos estaleiros de Viana do Castelo. Papel do jornalista 

Joaquim Reis, sobre as declarações de Pedro Passos Coelho. Reposição das declarações 

de António Barbosa, da comissão de trabalhadores dos estaleiros de Viana do Castelo, 

sobre o desejo já manifestado pelos funcionários de privatizar a empresa. 

- Empresa Douro Azul revelou que em Agosto de 2011 apresentou uma proposta ao 

governo para adquirir os estaleiros, sem que isso implicasse qualquer despedimento. 

Reposição das declarações de Mário Ferreira, da empresa Douro Azul 

- Dados do Instituto Nacional de Estatística sobre a actividade económica. 

- A frente sindical liderada pelo Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado quer subida 

de salários e de categorias profissionais para aqueles funcionários que aceitarem 

integrar o regime de mobilidade que o governo quer adoptar. Peça da jornalista Natércia 

Simões, com declarações do sindicalista Bettencourt Picanço 

- Ataque a escola judaica em Toulouse, na França. Declarações de Durão Barroso, 

presidente da Comissão Europeia e de Nicolas Sarkozy, Presidente da República 

francês, ambos a condenarem o ataque. Peça do correspondente da Antena 1 em França, 

Daniel Ribeiro, sobre o suspeito do ataque ser o mesmo que na semana anterior 

assassinara três polícias franceses. 

- O poeta João Rui de Sousa foi distinguido com o prémio Vida Literária, da Associação 

Portuguesa de Escritores, no valor de 25 mil euros. O presidente da Associação 

Portuguesa de Escritores, José Manuel Mendes, explica o porquê da escolha de João Rui 

de Sousa. Declarações de José Manuel Mendes à Antena 1 

 

Jornal das 14 horas, com edição de Maria de S. José 

- O Primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, diz que na privatização dos estaleiros de 

Viana do Castelo vão ser salvaguardados os postos de trabalho, mas a privatização deve 
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avançar o mais rápido possível porque o governo não reúne condições para fazer mais 

injecções de capital na empresa. Declarações de Pedro Passos Coelho. 

- Nova subida de preços da gasolina e do gasóleo. Os preços dos combustíveis já 

aumentaram 9% desde Janeiro de 2012 

- Dados do Instituto Nacional de Estatística sobre a actividade económica e o clima 

económico foram revelados hoje 

- A frente sindical liderada pelo Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado quer subida 

de salários e de categorias profissionais para os trabalhadores que aceitarem entrar no 

regime de mobilidade que o governo quer adoptar. Peça da jornalista Natércia Simões, 

com declarações do sindicalista Bettencourt Picanço 

- O poeta João Rui de Sousa sente-se reconhecido pelo prémio de 25 mil euros que lhe 

foi atribuído pela Associação Portuguesa de Escritores. Declarações do escritor à 

Antena 1. 

- O presidente da Associação Portuguesa de Escritores, José Manuel Mendes, explica o 

porquê da escolha de João Rui de Sousa para vencedor do prémio Vida Literária. 

Declarações de José Manuel Mendes à Antena 1 

- A Associação Portuguesa de Escritores defende a criação de uma “Casa do escritor”, 

como explicou à Antena 1 o presidente deste organismo. Peça da jornalista Arlinda 

Brandão, com declarações de José Manuel Mendes 

- A Comissão Europeia quer criar uma legislação que controle o sistema bancário 

paralelo, designadamente os sistemas de intermediação de crédito, tais como fundos de 

investimento e empresas de seguros. Peça do correspondente Antena1 em Bruxelas Luís 

Ochoa, com declarações do comissário europeu para os assuntos económicos Michel 

Barnier. 

 

Jornal das 15 horas, com edição de Maria de S. José 

- Governo avança para a privatização dos estaleiros de Viana do Castelo. Reposição das 

declarações do Primeiro-ministro 

- Aumento do preço dos combustíveis, que desde Janeiro já subiram 9%. Declarações 

novas do Primeiro-ministro sobre o facto da subida dos combustíveis não ajudar na 

recuperação económica 

-Associação Portuguesa do Escritor quer abrir a “casa do escritor”, para desempenhar 

funções semelhantes à actual “casa do artista”. Peça da jornalista Arlinda Brandão, com 

declarações de José Manuel Mendes, o presidente da Associação Portuguesa de 

Escritores 
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- O poeta João Rui de Sousa foi distinguido com o prémio Vida Literária, da Associação 

Portuguesa de Escritores, no valor de 25 mil euros. À Antena 1 o escritor falou das 

dificuldades da carreira. Declarações de João Rui de Sousa 

- Pomares de citrinos do Algarve e produção de alfarroba afectados pela falta de água na 

zona sul do país. Peça com declarações de produtores e empresários ligados aos sectores 

afectados 

- O vinho Porto Vintage nacional Quinta do Noval de 2003 foi considerado o melhor 

vinho do mundo ,pelo maior especialista Luca Gardini. Peça da jornalista  Raquel 

Morão Lopes, com declarações de Luca Gardini e de António Agrelos, responsável da 

Quinta do Noval 

- Jogo da Taça da Liga, entre Benfica e F.C.Porto será arbitrado por Artur Soares Dias 

 

Jornal das 16 horas, com edição de Daniel Belo 

- Não há dinheiro para mais injecções de capital nos estaleiros de Viana do Castelo, por 

isso o governo quer privatizar a empresa. Peça, com declarações de Pedro Passos 

Coelho 

- Em França, confirmou-se que a arma usada para matar as quatro pessoas numa escola 

judaica foi a mesma que na semana anterior foi usada para assassinar três militares 

franceses. Declarações do Presidente da República francês, Nicolas Sarkozy 

- Primeiro-ministro Pedro Passos Coelho falou sobre o preço dos combustíveis e disse 

que a subida constante do gasóleo e da gasolina não são favoráveis à economia. 

Declarações de Pedro Passos Coelho. 

- Consultora Ernst & Young diz que há dois tipos de países na União Europeia: aqueles 

que se irão desenvolver economicamente e os que se vão atrasar na recuperação 

económica. 

- Agricultores algarvios estão com problemas devido à falta de chuva. Produção de 

citrinos e de alfarroba já foram afectadas. Peça com declarações de alguns produtores  

- O jogador do Bolton Patrice Muamba está ligeiramente melhor, segundo os médicos 

ingleses 

- Artur Soares Dias é o árbitro que vai dirigir o jogo Benfica – F.C.Porto, para a Taça da 

Liga. Declarações dos treinadores do Benfica e do F.C.Porto, Jorge Jesus e Vítor 

Pereira, respectivamente 
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Jornal das 17 horas, com edição de Daniel Belo 

- Em França, está confirmado que a arma e a moto são as mesmas que foram usadas 

num ataque a uma escola judaica e num outro assassinato, na semana anterior, de três 

militares franceses. Papel do correspondente da Antena1 em França, Daniel Ribeiro 

- Confederação Nacional da Agricultura anunciou que vai protestar nas ruas dia 4 de 

Maio. Peça, com declarações do dirigente da Confederação Nacional da Agricultura 

João Dinis 

- Os estaleiros de Viana do castelo terão que ser privatizados. Peça do jornalista 

Joaquim Reis, com declarações do Primeiro-ministro Pedro Passos Coelho 

- Bloco de Esquerda acusa governo de tentar vender os estaleiros, que são viáveis. 

Declarações da deputada Mariana Aiveca 

- Primeiro-ministro falou sobre o aumento dos combustíveis. Declarações de Pedro 

Passos Coelho 

- Consultora Ernst & Young diz que União Europeia vai ter países de 1ª e de 2ª, a nível 

de recuperação económica. Papel da jornalista Paula Barata. 

- Detenção por corrupção e lavagem de dinheiro em Nápoles. 

- Artur Soares Dias é o árbitro do jogo da Taça da Liga que opõe Benfica e F.C.Porto. 

- Autoridades estão preparadas para o jogo no estádio da Luz. Peça do jornalista João 

Pedro Martins, com declaração do subintendente Costa Ramos 

- O jogador do Bolton Patrice Muamba está a melhor mas devagar, segundo dizem os 

médicos. 

 

Terça-feira, 20 de Março de 2012 

Jornal das 12 horas, com edição de Maria de S. José 

- Quem mentir às Finanças passa a incorrer numa pena de prisão até um ano. 

Declarações de advogado Marinho Falcão e de Rui Rangel, da Associação de Juízes 

pela Cidadania 

- Presidente da Câmara de Viana do Castelo saiu preocupado da reunião com o ministro 

da Defesa, sobre a privatização dos estaleiros. Declarações de José Maria Costa, 

presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo.  Declarações de Francisco Louçã, 

do Bloco de Esquerda, sobre a perda dos postos de trabalho dos funcionários 

-  Francisco Louçã denunciou o mau uso de dinheiros públicos na Saúde. Peça do 

jornalista Nuno Felício, com declarações de Francisco Louçã. 
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- Ministro da Solidariedade vai pedir fundos comunitários para a parceria com os 

“empresários para a inclusão social”. Peça da jornalista Natércia Simões, com 

declarações do ministro da Solidariedade Social, Pedro Mota Soares 

- França está com o nível máximo de alerta terrorista, depois dos ataques à escola 

judaica em Toulouse . Papel do correspondente da Antena 1 em França, Daniel Ribeiro 

 

Jornal das 13 horas, com edição de Maria de S. José 

- Juiz e advogado têm dúvidas sobre as novas regras de pena de prisão para quem mentir 

ao Fisco. Declarações do advogado Marinho Falcão e do juiz Rui Rangel, da 

Associação dos Juízes pela Cidadania 

- O Presidente da Câmara de Viana do Castelo saiu preocupado da reunião com o 

ministro da Defesa, José Pedro Aguiar Branco. Declarações de José Maria Costa. 

Declarações de Francisco Louçã sobre o possível despedimento dos trabalhadores do 

estaleiro, com a privatização 

- Ministro da Solidariedade vai pedir ajuda à União Europeia para financiar a parte que 

cabe ao governo na parceria com os “empresários para a inclusão social”, num projecto 

que pretende colocar jovens com dificuldades novamente na escola. Peça da jornalista 

Natércia Simões, com declarações de Pedro Mota Soares 

- Pintura de Van Gogh foi descoberta. Papel da jornalista Alexandra Sofia Costa. 

 

Jornal das 14 horas, com edição de Maria de S. José   

- Ministro da Saúde diz que já vai ter dinheiro, cerca de 1500 milhões , metade do valor 

da dívida que o Estado tem para com a indústria farmacêutica, para poder começar a 

saldar dívidas a partir de Abril. Peça do jornalista  Jorge Correia, com declarações do 

ministro da Saúde, Miguel Macedo 

- PS estranha demora do governo em relação aos novos projectos dos estaleiros de 

Viana. Peça da jornalista Natália Carvalho, com declarações de Eduardo Teixeira 

(PSD). Declarações de António Barbosa, da comissão de trabalhadores dos estaleiros de 

Viana do Castelo. Declarações do presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, 

José Maria Costa, após a reunião com o ministro da Defesa, Aguiar Branco 

- Portugal vai receber antecipação de 300 milhões de euros, metade do pacote de 600 

milhões que é a ajuda reservada para as situações de seca, na União Europeia. A 

informação foi dada pelo secretário de Estado da Agricultura, José Diogo Albuquerque 

(declarações). 
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- O constitucionalista Jorge Miranda concorda com alterações à Constituição, mas não 

nesta altura, em que existem problemas mais graves a resolver. Declarações de Jorge 

Miranda e de António Vitorino 

- O centro hospitalar de Lisboa não tem qualquer problema de funcionamento. Apenas 

pequenas alterações no serviço. Papel da jornalista Arlinda Brandão. 

 

Jornal das 15 horas, com edição de Maria de S. José 

- Ministério da Saúde vai pagar 1500 milhões de euros aos fornecedores do serviço 

nacional de saúde, mas não vai esquecer o que a empresa Roche fez. Peça do jornalista 

Jorge Correia, com declarações do ministro da Saúde, Paulo Macedo 

- PS estranha demora do governo e quer respostas quanto a novos projectos dos 

estaleiros de Viana do Castelo. Peça da jornalista Natália Carvalho , com declarações de 

Eduardo Teixeira (PSD) e de António Barbosa, da Comissão de Trabalhadores dos 

estaleiros de Viana do Castelo 

- O secretário de Estado da Agricultura conseguiu antecipação de 300 milhões de euros 

para Outubro, metade do valor da ajuda total europeia aos agricultores portugueses, a 

passar dificuldades devido à falta de chuva. Os restantes 300 milhões chegam em 

Dezembro. Declarações de José Diogo Albuquerque 

- Confederação Nacional da Agricultura avisa que as candidaturas para a entrega aos 

agricultores do valor de 300 milhões de euros têm que começar já. Declarações de João 

Machado, da Confederação Nacional da Agricultura 

- O constitucionalista Jorge Miranda diz que é um atentado avançar com uma revisão da 

Constituição agora, já que Portugal tem problemas mais graves para resolver no 

momento.  Declarações de Jorge Miranda. Peça da jornalista Célia de Sousa, com 

declarações de Jaime Gama.  

- Manifestação dos estudantes do ensino superior hoje nas ruas. Peça da jornalista Paula 

Véran, com declarações de vários estudantes 

  

Jornal das 16 horas, com edição de Daniel Belo 

- 1500 milhões de euros é quanto o governo tem disponível para começar a pagar as 

dívidas da Saúde, já a partir de Abril. Peça do jornalista Jorge Correia, com declarações 

do ministro da saúde, Paulo Macedo 

- Audições no Parlamento aos administradores e ao ex-administrador dos estaleiros de 

Viana do Castelo. Declarações de Luís Novais, o ex-administrador dos estaleiros e peça 

da jornalista Anabela Carvalho, com declarações de deputados do PS e do PSD 



32 
 

- O PSD chama ao Parlamento o presidente da Autoridade da Concorrência. 

Declarações do deputado Luís Meneses, do PSD 

- Portugal vai receber 300 milhões de euros para fazer face aos prejuízos provocados 

pela falta de chuva neste Inverno . O dinheiro chega em Outubro. Declarações do 

secretário de Estado da Agricultura, José Diogo Albuquerque. Peça do correspondente 

da Antena1 em Bruxelas, Luís Ochoa, com declarações do comissário europeu para a 

Agricultura 

- Confederação da Agricultura Portuguesa está satisfeita com a chegada de metade dos 

600 milhões de euros para a ajuda aos agricultores portugueses mas avisa que as 

inscrições têm que ser abertas pelo ministério da Agricultura desde já. Declarações de 

João Machado, da Confederação da Agricultura Portuguesa 

- Protestos junto à Assembleia da República, que resultam da manifestação dos 

estudantes do ensino superior, em Lisboa. Peça da jornalista Paula Véran, com 

declarações de estudantes. 

 

Jornal das 17 horas, com edição de Daniel Belo 

-  Estádio da Luz vai receber final da Liga dos Campeões em 2014. Declarações de 

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol. 

- PSD chamou presidente da Autoridade da Concorrência para saber o que está a ser 

feito sobre a subida do preço dos combustíveis. Declarações do deputado do PSD Luís 

Meneses. 

- Até ao fim de Março serão decididas as isenções na Saúde. Declarações do ministro da 

Saúde Paulo Macedo. 

- 1500 milhões de euros para pagar a fornecedores do serviço nacional de saúde estarão 

disponíveis a partir de Abril 

- Os administradores e o ex-administrador Luís Novais, da Empordef, empresa que 

administra os estaleiros de Viana do Castelo, estão a ser ouvidos no Parlamento. 

Declarações de Luís Novais. 

- Protesto de 150 estudantes universitários em Lisboa, em frente à Assembleia da 

República. Repórter Paula Véran, em directo. 

- Portugal vai receberem antecipado metade do valor da verba europeia para os 

agricultores em dificuldade.300 milhões de euros vão chegar já em Outubro. 

Declarações do secretário de Estado da Agricultura, José Diogo Albuquerque. Peça do 

correspondente Antena 1 em Bruxelas, Luís Ochoa, com declarações do comissário 

europeu da Agricultura. 
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- Confederação da Agricultura Portuguesa diz que é importante começar já com as 

inscrições e registos dos agricultores em dificuldades 

- Presidente da Associação Nacional de Municípios diz que o valor da dívida dos 

municípios deve ser conhecida com exactidão. Declarações de Fernando Ruas. 

- Trabalhadores da TAM Madeira vão ser dispensados. 

 

Quarta-feira, 21 de Março de 2012 

Jornal das 12 horas, com edição de Maria de S. José  

- Portugal foi hoje ao mercado e pagou os juros mais baixos a um ano. A procura 

superou a oferta. Declarações de Pedro Nuno Santos (PS), sobre a constante súbita do 

défice. Declarações de Pedro Sá (PCP), que afirma que a oposição está a agravar-se 

devido à política de austeridade do governo. Declarações de Pedro Filipe Soares (BE), 

sobre o aumento dos impostos. 

- Autor dos ataques de Toulouse – ultra-radical islâmico, tinha anunciado que se iria 

render mas rompeu, entretanto, as negociações. Declarações da comentadora de política 

internacional da Antena1 Teresa de Sousa.  Correspondente da Antena1 em França, 

Daniel Ribeiro, em directo. 

- Comissão Nacional de Protecção de Dados abriu inquérito porque existem dados 

pessoais de árbitros portugueses a circular na Internet . Declarações de Clara Guerra, da 

Comissão Nacional de Protecção de Dados 

- Ministro da Defesa, Aguiar Branco, anunciou a nomeação de Marçal Grilo para a 

liderança de uma equipa de reestruturação do ensino militar. Declarações de José Pedro 

Aguiar Branco. 

 

Jornal das 13 horas, com edição de Maria de S. José  

- Portugal foi ao mercado e pagou os juros mais baixos de sempre. Portugal encaixa 

assim 2 mil milhões de euros. Declarações do comentador Antena1 e director- adjunto 

do semanário Expresso, Nicolau Santos. 

- Estratégia de austeridade foi comentada pelos principais partidos: Pedro Nuno Santos, 

pelo PS, Pedro Sá, do PCP e Pedro Filipe Soares, do BE. 

- Bruxelas tem dúvidas sobre a reprivatização do BPN. Peça da jornalista Madalena 

Salema, com declarações de João Semedo, do BE, Honório Novo (PCP), Basílio Horta 

(PS) e Carlos Abreu Amorim (PSD). 
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- Comissão Nacional de Protecção de Dados abriu inquérito porque existem dados 

pessoais de árbitros portugueses a circular na Internet . Declarações de Clara Guerra, da 

Comissão Nacional de Protecção de Dados. Declarações de Vítor Pereira, presidente do 

Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol 

- Autor do ataque a escola judaica em frança rompeu as negociações com a polícia. 

Declarações retiradas do directo do jornal das 12 horas, do correspondente da Antena1 

em França, Daniel Ribeiro. 

 

Jornal das 14 horas, com edição de Maria de S. José 

- Aumento do tempo de espera para cirurgias. Declarações de Pedro Gomes, 

coordenador das listas de espera cirúrgicas e declarações de Manuel Pizarro, do PS, 

sobre a redução do número de cirurgias realizadas em Portugal. 

- Ministro da Saúde está no distrito do Porto, onde deu a conhecer que o serviço 

nacional de saúde poderá ter sido lesado em 7 milhões de euros, só em fraudes com 

medicamentos. Peça da jornalista Cláudia Costa, com declarações do ministro da Saúde 

Paulo Macedo. 

- Morte de bebé de seis depois de ter sido vacinada levou a que os lotes das respectivas 

vacinas já fossem suspensos. Declarações de Paulo Macedo, ministro da Saúde. 

- Denúncia do Sindicato dos Enfermeiros sobre material não reutilizável que está a ser 

usado duas vezes. Declaração de Paulo Macedo, ministro da Saúde. 

- António José Seguro quer o caso BPN investigado até ao fim. Declaração do líder do 

PS sobre o caso BPN e sobre a subida da despesa do governo e a diminuição do défice. 

- Presidente do Instituto de Gestão do Crédito Público diz que não se justifica mais 

ajuda financeira europeia a Portugal. Declaração de Alberto Soares.  

- Portugal foi ao mercado vender dívida a quatro e doze meses. Declaração do 

comentador Antena1 e director-adjunto do semanário Expresso Nicolau Santos. 

- Trabalhadores da EDP vão ser aumentados 1,7% no salário base.  

 

Jornal das 15 horas, com edição de Maria de S. José 

- Aumento do tempo de espera para cirurgias. Peça do jornalista Jorge Correia com 

declarações de Pedro Gomes, coordenador das listas de espera cirúrgicas. Declarações 

de Manuel Pizarro, do PS, sobre a redução do número de cirurgias realizadas em 

Portugal. 
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- Ministro da Saúde está no distrito do Porto, onde deu a conhecer que o serviço 

nacional de saúde poderá ter sido lesado em 7 milhões de euros, só em fraudes com 

medicamentos. Peça da jornalista Cláudia Costa, com declarações do ministro da Saúde 

Paulo Macedo. 

- Morte de bebé de seis depois de ter sido vacinada levou a que os lotes das respectivas 

vacinas já fossem suspensos. Declarações de Paulo Macedo, ministro da Saúde. 

- António José Seguro diz que governo foi descontrolado com as despesas. Declaração 

do líder do PS. 

-Descongelamento das promoções nas Forças Armadas. Peça do jornalista Ilídio 

Trindade, com declarações do ministro da Defesa, Aguiar Branco. 

- Associação dos Sindicatos de Polícia avisa que se o diálogo com o governo não 

resultar, os protestos vão sair à rua. Peça da jornalista Natércia Simões, com declarações 

de Paulo Rodrigues, da Associação dos Sindicatos de Polícia. Declarações de Magina 

da Silva, da Direcção Nacional da Polícia de Segurança Pública. 

- Secretário de Estado das Florestas disse que Portugal deve apostar na prevenção 

porque não tem muitos meios para o combate aos incêndios florestais. Declarações de 

Daniel Campelo. 

 

Jornal das 16 horas, com edição de Daniel Belo 

- Ministro da Saúde está no distrito do Porto, onde deu a conhecer que o serviço 

nacional de saúde poderá ter sido lesado em 7 milhões de euros, só em fraudes com 

medicamentos. Peça da jornalista Cláudia Costa, com declarações do ministro da Saúde 

Paulo Macedo. 

- Morte de bebé de seis depois de ter sido vacinada levou a que os lotes das respectivas 

vacinas já fossem suspensos. Declarações de Paulo Macedo, ministro da Saúde. 

- Denúncia do Sindicato dos Enfermeiros sobre material não reutilizável que está a ser 

usado duas vezes. 

- PSD acusa PCP de fazer agendamento para falar das contas públicas propositadamente 

antes da greve de 22 de Março. Peça da jornalista Célia de Sousa, com declarações de 

Nuno Encarnação (PSD), Miguel Tiago (PCP), ministro Miguel Relvas, Bernardino 

Soares (PCP)e João Galamba (PS). 

- Trabalhadores da AutoEuropa aderem à greve mas a fábrica não vai parar. Declarações 

de António Chora, coordenador da comissão de trabalhadores da empresa e de António 

Melo Pires, director da AutoEuropa. 

- Jorge Jesus ouvido no conselho de disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. 
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Jornal das 17 horas, com edição de Daniel Belo 

- Departamento de Investigação e Acção Penal abriu inquérito a 14 ministros do 

governo de José Sócrates, depois de uma denúncia da Associação de Juízes. Papel do 

jornalista Miguel Videira. 

- Pediatra Ana Leça, da Direcção-Geral de Saúde, diz que não há relação causa-efeito 

entre a vacina e a morte de uma bebé de seis meses. Declaração de Ana Leça. 

- O Primeiro-ministro Pedro Passos Coelho diz que a execução orçamental está a correr 

bem, mas só se saberá com maior certeza em Maio. Declarações de Pedro Passos 

Coelho. 

- António José Seguro diz que governo foi descontrolado com as despesas. Peça da 

jornalista Célia de Sousa, com declarações de Catarina Martins, do BE e do ministro 

Miguel Relvas. 

- No Parlamento discutiu-se a privatização dos estaleiros de Viana do Castelo. 

Declarações de Honório Novo, do PCP e do ministro da Defesa, Aguiar Branco. 

-Em relação aos números das listas de espera para cirurgias, que voltaram a números de 

2008, o PS reagiu dizendo que a política do governo PSD para a Saúde está a prejudicar 

o país. Declarações de Manuel Pizarro (PS). 

- Em França, o responsável pelo ataque a uma escola judaica talvez se entregue ao final 

da tarde de hoje. Declarações do procurador de Paris e de Nicolas Sarkozy. 

 

Quinta-feira, 22 de Março de 2012 

Jornal das 12 horas, com edição de Maria de S. José 

- Terminou o cerco ao terrorista francês. O homem que atacou uma escola judaica 

atirou-se pela janela e acabou morto depois de uma intensa troca de tiros. Declarações 

do ministro francês do interior, que explicou o que se tinha passado. Declarações do 

correspondente da Antena1 em frança Daniel Ribeiro. 

- Greve Geral – o secretário-geral da CGTP diz que a greve mostra a indignação cada 

vez mais evidente da população, porque o governo está a negar direitos aos 

trabalhadores e recusa-se a negociar. Declarações de Arménio Carlos. 

- UGT não aderiu à greve. Ex -secretário-geral da UGT  diz que a greve é o último 

recurso e que o 1º de Maio teria sido uma melhor altura para convocar a greve. 

Declarações de Torres Couto. 
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- Federação Nacional dos Médicos e Sindicato dos Enfermeiros entregaram avisos de 

greve mas no hospital de Santa Maria não se sente o efeito da greve. Peça de Frederico 

Moreno, com declarações de Guadalupe Simões, do Sindicato dos Enfermeiros e 

também alguns utentes. No Porto, a adesão dos enfermeiros é superior a 50%. Peça da 

jornalista Rosa Azevedo, com declarações de Fátima Monteiro, do Sindicato dos 

Enfermeiros. 

- No sector dos transportes, a FECTRANS garante que todos os transportes foram 

afectados. 

 

Jornal das 13 horas, com edição de Maria de S. José 

- O terrorista francês que atacou uma escola judaica em Toulouse morreu e Nicolas 

Sarkozy já começou a propor medidas anti-terroristas. Declarações do ministro francês 

do interior e papel do correspondente francês da Antena1 Daniel Ribeiro 

- Greve Geral – o secretário-geral da CGTP diz que a greve mostra a indignação cada 

vez mais evidente da população, porque o governo está a negar direitos aos 

trabalhadores e recusa-se a negociar. Declarações de Arménio Carlos. 

- UGT não aderiu à greve. Ex -secretário-geral da UGT  diz que a greve é o último 

recurso e que o 1º de Maio teria sido uma melhor altura para convocar a greve. 

Declarações de Torres Couto. 

- Transportes – a FECTRANS garante que a greve é de 70 a 100% 

- CGTP diz que balanço da greve é positivo, mas governo não vai apresentar números 

- Trabalhadores precários – muitos queriam fazer greve mas não podem porque a 

situação é má. Peça da jornalista Raquel Morão Lopes, com declarações de 

trabalhadores precários 

- Exposição sobre videojogos. Peça da jornalista Alexandra Sofia Costa, com 

declarações de responsáveis de empresas de videojogos. 

 

Jornal das 14 horas, com edição de Maria de S. José  

- Balanço da CGTP sobre a greve, com uma adesão “significativa”. Declarações de 

Arménio Carlos, secretário-geral da CGTP 

- Governo não fala em números, só quando se processarem os salários no final do mês. 

Declarações de Hélder Rosalino, secretário de Estado da Administração Pública 
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- Deputada do PS diz que o Estado deveria recorrer da decisão do Tribunal de Contas, 

sobre o abandono da linha de alta velocidade Poceirão – Caia. Declarações de Ana 

Paula Vitorino. 

- Deputado do CDP-PP diz que é importante o projecto do TGV pare de vez porque 

Portugal não podia pagar o TGV, embora acabe por se ter que pagar as indemnizações. 

Declarações de Hélder Amaral. 

- Reacção de Carlos Zorrinho à abertura do inquérito a 14 ministros de José Sócrates. 

Peça da jornalista Maria Flor Pedroso, com declarações de Carlos Zorrinho (PS). 

- Em França, Nicolas Sarkozy propõe medidas anti-terroristas e anti-fundamentalistas. 

Papel do correspondente da Antena1 em frança, Daniel Ribeiro. 

- Em Bruxelas, o ministro da Defesa Aguiar Branco espera que Portugal consiga manter 

as forças militares no exterior, mas precisa de fazer contas ao orçamento para 2013. 

Peça do correspondente da Antena1 em Bruxelas Luís Ochoa, com declarações de 

Aguiar Branco. 

 

Jornal das 15 horas, com edição de Maria de S. José 

- Greve – precários e idosos em luta, com a repórter Paula Véran. Directo com a 

jornalista Paula Véran e declarações de idosos e trabalhadores precários. 

- Balanço da CGTP sobre a greve, com uma adesão “significativa”. Declarações de 

Arménio Carlos, secretário-geral da CGTP 

- Governo não fala em números, só quando se processarem os salários no final do mês. 

Declarações de Hélder Rosalino, secretário de Estado da Administração Pública 

-O secretário de Estado Marques Guedes diz que greve pouco resolverá. Declarações de 

Marques Guedes sobre a greve e sobre o TGV 

- Deputada do PS diz que o Estado deveria recorrer da decisão do Tribunal de Contas, 

sobre o abandono da linha de alta velocidade Poceirão – Caia. Declarações de Ana 

Paula Vitorino. 

- TAP: um avião da companhia aérea portuguesa não pôde aterrar no Mali, devido ao 

golpe de Estado no país. 

 

Jornal das 16 horas, com edição de Luís Soares 

- Casa soterrada por uma derrocada em Ponta Delgada, nos Açores, devido ao mau 

tempo que se faz sentir. 
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- Greve geral: CGTP convocou manifestações no Porto e em Lisboa. Directos do Porto 

com a jornalista Alexandra Madeira e de Lisboa com a jornalista Paula Véran 

 - Balanço da CGTP sobre a greve, com uma adesão “significativa”. Declarações de 

Arménio Carlos, secretário-geral da CGTP 

- Governo não fala em números, só quando se processarem os salários no final do mês. 

Declarações de Hélder Rosalino, secretário de Estado da Administração Pública 

- Greve no sector dos transportes: há barcos a fazerem a travessia do Tejo no Montijo e 

no Barreiro, mas sem horários definidos. Tudo vai depender da procura da população. 

- Governo aprovou em Conselho de Ministros a criação de uma unidade no Ministério 

das Finanças para estudos e trabalhos de gestão das parcerias público-privadas. Peça da 

jornalista Madalena Salema, com declarações do secretário de Estado Hélder Rosalino. 

- Comissário Europeu dos Transportes diz que talvez nem seja racional implementar o 

TGV em toda a Europa. 

- TAP: um avião da companhia aérea portuguesa não pôde aterrar no Mali, devido ao 

golpe de Estado no país. 

 

Jornal das 17 horas, com edição de Luís Soares 

- Nos Açores , uma criança morreu hoje, quando a casa onde se encontrava desabafou, 

em consequência de uma derrocada provocada pelo mau tempo, em Ponta Delgada. 

Directo do jornalista António Gil 

- Lisboa: durante o discurso de Arménio Carlos, em frente à Assembleia da República, 

houve distúrbios na multidão que assistia. Directo com a jornalista Paula Véran 

- No Porto, Pedro Passos Coelho ouviu os manifestantes que se concentraram em frente 

à universidade do Porto. Peça da jornalista Alexandra Madeira, com declarações de João 

Torres, da União de Sindicatos do Porto 

- Os transportes fluviais estão a funcionar mas sem horário. Estão dependentes da 

procura dos passageiros. Declarações de Cristina Ramos, porta-voz da Soflusa e 

Transtejo. 

- Houve pequenos desacatos entre piquetes de greve e funcionários que queriam 

trabalhar, em Coimbra. 

- Algarve: a função pública não fez greve. Papel da jornalista Sílvia Mestrinho. 

- Governo aprovou em Conselho de Ministros a criação de uma unidade no Ministério 

das Finanças para estudos e trabalhos de gestão das parcerias público-privadas. Peça da 

jornalista Madalena Salema, com declarações do secretário de Estado Hélder Rosalino. 
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- Governos de Espanha e França querem saber qual é a ideia de Lisboa para o 

empreendimento do TGV, que agora foi cancelado pelo Tribunal de Contas português. 

Os três governos vão reunir-se brevemente. Papel do correspondente da Antena1 em 

Bruxelas Luís Ochoa 

 

Sexta-feira, 23 de Março de 2012 

Jornal das 12 horas, com edição de Maria de S. José 

- Congresso do PSD: em declarações à Antena1, António Capucho diz que não vai ao 

congresso porque não se sente motivado. Declarações de António Capucho, em 

entrevista a Maria Flor Pedroso. 

- Descontentamento dos autarcas devido à reforma das freguesias de Miguel Relvas.  

- Nova “equipa para assuntos do território” vai estudar alternativas à ideia de extinção 

de freguesias. Declarações de Jaime Marta Soares, presidente da Câmara de Vila Nova 

de Poiares. 

- Jorge Sampaio aconselha o governo a ter calma com as reformas profundas, como as 

da extinção de freguesias. Declarações de Jorge Sampaio, em conversa com Maria Flor 

Pedroso.  

- Comemoração do dia do estudante – 50 anos desde que os estudantes abalaram a 

ditadura de Salazar. Peça de Joaquim Reis, com declarações de um estudante de 1962, 

Rui Namorado e um actual, Ricardo Morgado. 

 

Jornal das 13 horas, com edição de Maria de S. José 

- Ministério da Administração Interna – comunicado a lamentar os acontecimentos de 

agressões durante a manifestação do Chiado 

- O Bloco de Esquerda quer o ministro da Administração Interna no Parlamento, para 

explicar agressões. Declarações da deputada Cecília Honório. 

- Movimento espontâneo simbólico de jornalistas da agência de notícias LUSA em 

frente à sede nacional da PSP em Lisboa. Declarações de Sandra Moutinho, jornalista 

da LUSA. 

- Actividade económica em queda mas com um comportamento melhor desde 

Fevereiro. O consumo privado também está em queda. 

- Descontentamento dos autarcas devido à reforma das freguesias de Miguel Relvas. 

Declarações de Jaime Marta Soares, presidente da Câmara de Vila Nova de Poiares. 
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- Os presidentes das distritais podem ter um papel preponderante para serenar ânimos. O 

presidente da distrital de Faro fala numa reforma autárquica clara e equilibrada. 

Declarações de Luís Gomes. 

 

Jornal das 14 horas, com edição de Maria de s. José  

- Ministro da Administração Interna lamenta incidentes de ontem no Chiado. Para a 

semana haverá reuniões com o Sindicato dos Jornalistas e com os directores dos órgãos 

de comunicação social 

- Presidente do Sindicato dos Jornalistas diz que o facto dos jornalistas estarem do lado 

da polícia pode dar a entender que escolheram um lado do “conflito”. Declarações de 

Alfredo Maia. 

- O Bloco de Esquerda quer o ministro da Administração Interna no Parlamento, para 

explicar agressões. Declarações da deputada Cecília Honório. 

- Ministro da Economia confirma que o TGV acabou porque não houve cuidado com as 

disponibilidades financeiras de Portugal. Declarações de Álvaro Santos Pereira. 

- Actividade económica em queda mas com um comportamento melhor desde 

Fevereiro. O consumo privado também está em queda. 

- Recados ao governo em dia de congresso do PSD: Declarações de Jaime Marta Soares, 

presidente da Câmara de Vila Nova de Poiares. Declarações de Luís Gomes. 

Declarações de Virgílio Macedo, líder distrital PSD Porto. 

 

Jornal das 15 horas, com edição de Maria de S. José 

- Governo está a desmantelar irresponsabilidades do passado. Declarações de Álvaro 

Santos Pereira, sobre a indemnização de menos de 300 milhões de euros. 

- Abertura de novos concursos para exploração mineira e prospeção. Peça do jornalista 

Mário Rui Cardoso, com declarações de Álvaro Santos Pereira. 

 - Actividade económica em queda mas com um comportamento melhor desde 

Fevereiro. O consumo privado também está em queda. 

- PS quer manter diálogo com Presidente da República mas diz que não se vai inibir de 

criticar. Declarações de António José Seguro.  

- Jorge Sampaio diz que PS deve arrumar passado e seguir em frente. Declarações de 

Jorge Sampaio. 

- António José Seguro responde a Jorge Sampaio e diz-se focado no futuro. Declarações 

de António José Seguro  
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- Ministro da Administração Interna lamenta incidentes de ontem no Chiado. Para a 

semana haverá reuniões com o Sindicato dos Jornalistas e com os directores dos órgãos 

de comunicação social 

- Presidente do Sindicato dos Jornalistas diz que o facto dos jornalistas estarem do lado 

da polícia pode dar a entender que escolheram um lado do “conflito”. Declarações de 

Alfredo Maia. 

- O Bloco de Esquerda quer o ministro da Administração Interna no Parlamento, para 

explicar agressões. Declarações da deputada Cecília Honório. 

- Presidente do Governo Regional dos Açores foi recebido pelo Presidente da República 

e pediu uma maior participação do ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas, na 

negociação com os EUA em relação à utilização da base das Lajes. Peça de Célia de 

Sousa, com declarações de Carlos César. 

 

Jornal das 16 horas, com edição de Daniel Belo 

- Ministro da Economia confirma que o TGV acabou porque não houve cuidado com as 

disponibilidades financeiras de Portugal. Declarações de Álvaro Santos Pereira. 

- Movimento espontâneo simbólico de jornalistas da agência de notícias LUSA em 

frente à sede nacional da PSP em Lisboa. Declarações de Sandra Moutinho, jornalista 

da LUSA. 

- Ministro da Administração Interna já veio dizer que serão tomadas medidas para 

prevenir mais situações de confrontos como as de ontem, no Chiado. 

- Situações de stress e frustração podem explicar comportamento da polícia ontem no 

Chiado. Declarações de António Ramos, do Sindicato dos Profissionais de Polícia. 

- Presidente do Sindicato dos Jornalistas diz que o facto dos jornalistas estarem do lado 

da polícia pode dar a entender que escolheram um lado do “conflito”. Declarações de 

Alfredo Maia. 

- O Bloco de Esquerda quer o ministro da Administração Interna no Parlamento, para 

explicar agressões. Declarações da deputada Cecília Honório. 

-Relatório Anual de Segurança Interna está fechado e a criminalidade grave desceu. 

Papel da jornalista Patrícia Cerdeira. 

- Abertura de novos concursos para exploração mineira e prospeção. Peça do jornalista 

Mário Rui Cardoso, com declarações de Álvaro Santos Pereira. 

- Presidente do Governo Regional dos Açores foi recebido pelo Presidente da República 

e pediu uma maior participação do ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas, na 
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negociação com os EUA em relação à utilização da base das Lajes. Peça de Célia de 

Sousa, com declarações de Carlos César. 

-Importação de energia eléctrica aumentou cerca de 450%, devido a uma quedada 

produção hidroelétrica causada pela falta de chuva no território português. 

 

Jornal das 17 horas, com edição de Daniel Belo 

- Associação de Imprensa Estrangeira em Portugal está preocupada com o tratamento 

dado à classe jornalística 

- Movimento espontâneo simbólico de jornalistas da agência de notícias LUSA em 

frente à sede nacional da PSP em Lisboa. Declarações de Sandra Moutinho, jornalista 

da LUSA. 

- Convocado protesto para as 19 horas, em frente ao edifício do Ministério da 

Administração Interna 

- Situações de stress e frustração podem explicar comportamento da polícia ontem no 

Chiado. Declarações de António Ramos, do Sindicato dos Profissionais de Polícia. 

- Ministro da Economia falou sobre carga policial no Chiado e disse que Portugal não é 

igual à Grécia. Declarações de Álvaro Santos Pereira. 

- Ministro da Administração Interna quer os jornalistas resguardados no cordão policial 

mas o presidente do Sindicato dos Jornalistas, Alfredo Maia diz que tal não é correcto. 

Declarações de Alfredo Maia 

-Relatório Anual de Segurança Interna está fechado e a criminalidade grave desceu. 

Papel da jornalista Patrícia Cerdeira. 

- Governo está a desmantelar irresponsabilidades do passado. Declarações de Álvaro 

Santos Pereira, sobre a indemnização de menos de 300 milhões de euros. 

- Há fogos activos em Portugal. Declarações do comandante das operações municipal, 

Licínio Santos. 

 

Sábado, 24 de Março de 2012 

Jornal das 12 horas, com edição de Eduarda Maio 

- Pedro Passos Coelho quer um PSD com mais protagonismo e solto do governo. 

Declarações de Pedro Passos Coelho 

- Mota Amaral falou no congresso do PSD sobre a reforma autárquica. Declarações de 

Mota Amaral. 
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- Manhã de congresso: votação das propostas de alteração dos estatutos. Peça da editora 

de política da Antena 1 Maria Flor Pedroso 

- Dificuldades dos centros de tratamento para a toxicodependência, devido à falta de 

subsídios do governo já estão resolvidas. Declarações de João Goulão, presidente do 

Instituto da Droga e da Toxicodependência. 

- Sete mil casas devolvidas aos bancos em 2011 

- Faz hoje 50 anos que começou a revolta estudantil na universidade de Lisboa. 

Reportagem da jornalista Rosário Lira, no local. 

 

Jornal das 13 horas, com edição de Eduarda Maio 

- Pedro Passos Coelho quer um PSD com mais protagonismo e solto do governo. 

Declarações de Pedro Passos Coelho 

- Contagem de votos sobre as propostas de alteração dos estatutos. Papel daeditora de 

política da Antena 1, Maria Flor Pedroso. 

- Mota Amaral falou no congresso do PSD sobre a reforma autárquica. Declarações de 

Mota Amaral. 

- Sete mil casas devolvidas aos bancos em 2011. Declarações de Luís Lima, da 

associação de imobiliárias. 

- Dificuldades dos centros de tratamento para a toxicodependência, devido à falta de 

subsídios do governo já estão resolvidas. Declarações de João Goulão, presidente do 

Instituto da Droga e da Toxicodependência. 

- Guimarães, capital da Cultura recebe evento. Peça da jornalista Isabel Cunha, com 

declarações de Carlos Martins, o presidente da capital Europeia da Cultura. 

- Pedro Passos Coelho fala aos congressistas para explicar bem aquilo que está em 

votação – directo de Maria Flor Pedroso. 

 

Jornal das 14 horas, com edição de Rita Roque 

- Directo do congresso do PSD, com a editora de política da Antena 1,Maria Flor 

Pedroso. Congresso quase aprovou a ideia de eleger de forma indirecta os órgãos do 

partido. Declarações de Pedro Passos Coelho e de Duarte Marques, da JSD. 

- PSD e CDS avançam já na próxima semana com uma comissão de inquérito às 

parcerias público-privadas no sector rodoviário. Declarações do deputado Luís 

Montenegro (PSD) 
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- Acção nacional, com concentrações e marchas, para manifestar o descontentamento 

com a política da Saúde do governo social-democrata. Declarações de Carlos Braga, do 

Movimento de Utentes dos Serviços Públicos. 

- Motorista do autocarro que se despistou em Tondela está em estado crítico. 

Declarações do chefe de equipa das urgências do hospital de Viseu, Adelino Carragoso. 

 

 

 

Jornal das 15 horas, com edição de Rita Roque  

- Pedro Passos Coelho desvaloriza o incidente que ocorreu quando os congressistas 

votaram a não decisão dos órgãos do partido através de eleições directas. Declarações 

de Pedro Passos Coelho 

- PSD e CDS avançam já na próxima semana com uma comissão de inquérito às 

parcerias público-privadas no sector rodoviário. Declarações do deputado Luís 

Montenegro (PSD) e de Nuno Magalhães, do CDS-PP. 

- Governo está a tentar desviar atenções políticas neo-liberais que desvalorizam a escola 

pública. Declarações do secretário nacional do PS, José Luís Carneiro 

- Sábado, 14 de Abril, é dia de luta contra a política de saúde do governo. Declarações 

de Carlos Braga, do Movimento dos Utentes dos Serviços Públicos. 

- Motorista de autocarro que se despistou em Tondela ainda está em estado crítico. 

-Chamada de Fernando ao onze do F.C.Porto é novidade. 

 

Jornal das 16 horas, com edição de Rita Roque 

- Depois do incidente da manhã, os trabalhos decorrem com as aprovações das moções, 

no Parlamento. Directo com Maria Flor Pedroso e declarações de Alberto João Jardim, 

que discursou no congresso. 

- Pedro Passos Coelho desvaloriza o incidente que ocorreu quando os congressistas 

votaram a não decisão dos órgãos do partido através de eleições directas. Declarações 

de Pedro Passos Coelho 

- Congresso rejeitou proposta de primárias. 

- PS defende sempre a transparência. Esta é a reacção do partido à comissão de 

inquérito que PSD e CDS-PP querem criar já na próxima semana para analisar as 
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parcerias público-privadas no sector dos transportes. Declarações de José Luís carneiro, 

secretário nacional do PS. 

- Governo está a tentar desviar atenções políticas neo-liberais que desvalorizam a escola 

pública. Declarações do secretário nacional do PS, José Luís Carneiro 

- Sábado, 14 de Abril, é dia de luta contra a política de saúde do governo. Declarações 

de Carlos Braga, do Movimento dos Utentes dos Serviços Públicos. 

- 166 pessoas detidas e mais de 1000 autuadas, no âmbito da operação “Portugal é um 

país seguro”. 

 

 

Jornal das 17 horas, com edição de Rita Roque 

- Garantias do ministro da Administração Interna, Miguel Macedo, sobre manifestação 

no Chiado e a carga policial. Peça da jornalista Natália Carvalho, com declarações de 

Miguel Macedo 

- Moção de repúdio a actos de violência aprovada 

- Alberto João Jardim deixou apelo à união e ao fim dos egoísmos. Peça de Maria Flor 

Pedroso, com declarações de Alberto João Jardim 

- Obras do Parque Escolar vão continuar, apesar do relatório desfavorável. Declarações 

do ministro da Educação Nuno Crato. 

- PS defende sempre a transparência. Esta é a reacção do partido à comissão de 

inquérito que PSD e CDS-PP querem criar já na próxima semana para analisar as 

parcerias público-privadas no sector dos transportes. Declarações de José Luís carneiro, 

secretário nacional do PS. 

- 166 pessoas detidas e mais de 1000 autuadas, no âmbito da operação “Portugal é um 

país seguro”. 

 

Domingo, 24 de Março de 2012 

Jornal das 12 horas, com edição de Eduarda Maio 

- Terminou a meia maratona internacional de Lisboa. Peça do jornalista Eduardo 

Gonçalves, com declarações de Dulce Félix e Rui Silva, os dois melhores portugueses 

- Irmão do assassino de Toulouse vai ser interrogado. Papel do correspondente da 

Antena1 em França Daniel Ribeiro 
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- Pedro Passos Coelho recebeu o líder do partido grego Nova Democracia. Declarações 

do líder grego. 

- Congresso PSD: novos órgãos do partido. Declarações de José Luís Arnaut, do PSD 

- Comissão Europeia colocou contas de Espanha sobre vigilância. 

 

Jornal das 13 horas, com edição de Eduarda Maio 

- No Pavilhão Atlântico, o congresso do PSD termina com o discurso de encerramento 

de Pedro Passos Coelho. Repórter Natália Carvalho, com declarações de Jorge Vieira da 

Silva, primeiro vice-presidente do PSD. Repórter Susana Barros, com declarações de 

Pedro Santana Lopes 

- Árbitro Bruno Paixão comentou a notícia de que estava a ser alvo de ameaças e que 

por isso mesmo tinha saído da sua casa. Declaração de Bruno Paixão. 

- Comissão Europeia colocou contas de Espanha sobre vigilância. Papel do 

correspondente da Antena 1 em Espanha, António Sampaio 

- Terminou a meia maratona internacional de Lisboa. Papel do jornalista Eduardo 

Gonçalves. 

 

Jornal das 14 horas, com edição de Maria Flor Pedroso (momento em directo do 

congresso do PSD. A emissão foi dirigida por Maria Flor Pedroso, a editora de política 

da Antena1) 

- Morreu António Tabucchi, um escritor italiano residente há muitos anos em Portugal. 

- Discurso de encerramento do congresso do PSD, feito por Pedro Passos Coelho  

 

Jornal das 15 horas, com edição de Rita Roque 

- Morreu o escritor António Tabucchi. Declarações de António Tabucchi para a Antena 

2 e declarações da pintora Graça Morais, sobre a morte do escritor. Papel da jornalista 

Patrícia Cerdeira. Declarações de Vasco Graça Moura e de Inês Pedrosa, ambas sobre a 

morte de Tabucchi 

 

Jornal das 16 horas, com edição de Rita Roque 

- Na próxima segunda-feira, AntónioTabucchi será homenageado 
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- Pedro Passos Coelho afirmou no discurso de encerramento que o projecto do PSD para 

o país é “realista” e “aberto a todos” 

- Reacções ao congresso e ao discurso do PSD: PS – Carlos Zorrinho, em declarações, 

falou num congresso virado para o passado. O PCP disse que o discurso não trazia 

qualquer novidade e o CDS-PP frisou a “marca patriótica” no discurso do Primeiro-

ministro. BE ainda não analisou o discurso. 

 

 

 

Jornal das 17 horas, com edição de Rita Roque 

- Secretário de Estado da Cultura fala sobre a morte de António Tabucchi. Declarações 

de Francisco José Viegas 

- O Primeiro-ministro desafia o PS a apoiar a ideia de inscrever na Constituição um 

limite ao défice. Declarações de Pedro Passos Coelho. 

- Reacções dos partidos ao discurso de encerramento do congresso do PSD, feito por 

Pedro Passos Coelho. Declarações de Carlos Zorrinho, do PS, que fala num discurso 

virado para o passado. O PCP disse que o discurso não trazia qualquer novidade e o 

CDS-PP frisou a “marca patriótica” no discurso do Primeiro-ministro. BE ainda não 

analisou o discurso. 

  

 

 


