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RESUMO 

 

O jornalismo e os meios de comunicação adquiriram uma importância social muito 
relevante na construção social da realidade. É fundamental discutir o papel dos 
media como um dos principais fóruns de discussão em sociedades democráticas. 
Desde o advento da democracia moderna, os meios de comunicação têm assumido 
grande destaque no que diz respeito à constituição de espaços para o exercício da 
cidadania. Alguns autores quase que fundem as ideias de espaço público e media, em 
função de a sociedade se ter tornado extraordinariamente complexa, não sendo mais 
possível, fisicamente, assegurar um processo “efetivamente” democrático através de 
espaços físicos comunicacionais (de discussão e interação sociais face a face). Os 
media, nomeadamente através do jornalismo, podem contribuir para o 
desenvolvimento da sociedade com a difusão de informações, a troca de opiniões e a 
promoção de debates. Podem, desta forma, contribuir para a construção da 
cidadania por meio de ações educativas e informativas que conduzam o sujeito à 
reflexão e à ação. Partindo da compreensão de que a cidadania é construída no 
âmbito da relação das pessoas com a sociedade em que vivem, entendemos que a 
base para o exercício da cidadania é a formulação de opiniões sobre os assuntos 
relevantes para a vida dos indivíduos. No nosso trabalho analisamos exatamente a 
relação entre cidadania e rádio. A escolha deste medium deve-se ao facto de a rádio 
ser um dos primeiros veículos de comunicação de massa e, embora alguns teóricos 
tenham declarado a sua morte, a rádio sobrevive e continua a ter uma presença 
importante nas sociedades. Para além disso, consideramos a rádio como um veículo 
privilegiado para a promoção da cidadania, uma vez que reúne um conjunto de 
elementos favoráveis a esse fim, dentre eles: a proximidade com o público e a 
linguagem utilizada. Assim, a nossa intenção foi compreender como a rádio, hoje, 
manifesta o seu potencial, enquanto parte integrante dos mass media, de modo a 
prestar o seu contributo ao desenvolvimento da cidadania. A sua programação 
contribui para o entendimento do mundo indispensável à formação de opiniões 
sobre questões relevantes ao exercício a cidadania? Para responder a essa questão 
estudámos as grelhas de programação de rádios em Lisboa e em Brasília, nos anos 
2011 e 2012, e realizámos entrevistas com os respetivos diretores. Também 
realizámos grupos de focos, no contexto de diversas organizações sociais, para 
compreender a relação dos cidadãos com a rádio. O nosso objetivo foi analisar a 



 

 

contribuição da rádio para o processo de formação de opinião sobre temas sociais 
relevantes à cidadania, através de um estudo comparado nas cidades de Brasília e 
Lisboa, assim como verificar se a programação quotidiana das rádios em estudo 
promove uma aproximação aos cidadãos e se os mesmos reconhecem e definem a 
programação como correspondendo às suas necessidades de informação. 
Observámos que a rádio continua a ter um grande potencial cívico, mas neste 
momento, de um modo geral, a sua programação pouco contribui para a promoção 
de uma cidadania efetiva – ou, para sermos mais incisivos, ela desmerece mesmo 
esse seu potencial. 
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ABSTRACT 

 

The media and journalism have acquired a relevant importance on the social 
construction of reality. It is fundamental to discuss the role of the media as one of 
the main debate forums in democratic societies. Since the advent of modern 
democracy, the media has been increasingly essential to the constitution of spaces 
for the practice of citizenship. Some authors almost blend the ideas of public space 
and media. This is due to the fact that society has become extraordinarily complex. 
Thus, it is no longer physically possible to ensure a process that can be “effectively” 
democratic through physical communicational spaces (of face to face social 
discussion and interaction). The media, in particular journalism, can contribute to the 
development of the society through the dissemination of information, the exchange 
of opinions and the promotion of debates. Thus, they may contribute to the 
configuration of citizenship through educational and informative actions, which lead 
citizens to reflection and action. Considering that citizenship is built in the scope of 
the relationship between people and the society where they live, it is implied that the 
basis for its practice is the statement of opinions about the relevant issues for the life 
of individuals. This research precisely analyzes the relation between citizenship and 
radio. The choice for this medium is due to the fact that the radio is one of the first 
means of mass communication and, although some researchers have predicted its 
death, the radio survives and continues to be widely present in the communities. 
Furthermore, we consider the radio as a privileged channel for the encouragement of 
citizenship, since it gathers a set of elements that are favorable to that purpose, 
among them: the proximity with the audience and the language adopted. Therefore, 
our intention was to comprehend, nowadays, how the radio as a mass media product 
reveals its potential to contribute to the development of the citizenship. Does its 
programming increase the understanding of the world, which is indispensable to the 
delineation of opinions concerning pertinent issues on the practice of citizenship? To 
answer that question, we studied the programming guides of some of Lisbon`s and 
Brasilia’s radios, in 2011 and 2012, as well as interviewed their respective directors. 
In addition, focus groups were also conducted in the context of different social 
organizations, in order to understand the connection between the citizens and the 
radio. The aim was to analyze the contribution of the radio on the process of opinion 
formation about social matters, which are relevant to the citizenship, through a 



 

 

comparative study in the cities of Lisbon and Brasilia. It also attempted to verify if the 
daily programming guides of the analyzed radios promote an approach with the 
citizens and if the audience recognizes and defines the programming as appropriate 
to their needs of information. In general, we’ve noticed that the radio still has a great 
civic potential, but currently, its programming doesn’t contribute much to the 
stimulation of an effective citizenship or, being even more incisive, it ignores this 
potential. 
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INTRODUÇÃO 

 

Pensar a contribuição da rádio para a cidadania é pensar em sujeitos, em 

homens e mulheres como cidadãos e cidadãs. Mas o que é ser cidadão/cidadã? Como 

podemos exercer a nossa cidadania? De acordo com Raddatz (2006: 1), esta é uma 

questão difícil de responder diante das diferentes conceções presentes na sociedade 

contemporânea. A autora refere que hoje se discute a questão da cidadania 

interplanetária e as relações cada vez mais estreitas de cidadãos de diversas partes do 

mundo, mas ao mesmo tempo, continua o conceito de cidadão brasileiro, português, 

americano, japonês, etc. Ou seja, apesar desta ideia global permanece a convicção de 

que temos uma identidade ligada a uma nação. 

Habermas (2007: 35), inclusive, argumenta que é necessário para a 

compreensão do ser cidadão e da cidadania, considerar que os cidadãos são pessoas 

que desenvolvem a sua identidade pessoal em determinados contextos, tradições e 

ambientes culturais específicos, e que precisam desses contextos para conservar a sua 

identidade. Cecília Peruzzo (1998: 158) entende a cidadania como um aprimoramento 

contínuo vinculado à aprendizagem propiciada pela vida quotidiana. Para a autora, a 

cidadania é uma construção social. E como construção social, considerar-nos-emos 

cidadãos à medida que tivermos consciência dessa mesma nossa condição social. Para 

se discutir cidadania é necessário ter consciência dela, esta é a primeira condição: 

reconhecer os direitos e deveres dos e para com os outros cidadãos. E o primeiro 

passo para essa tomada de consciência, conforme o ensinamento de Freire (1977: 66), 

é a coparticipação dos sujeitos no processo de conhecimento, que se dá através de 

uma dinâmica dialógica, que permite aos sujeitos refletirem sobre a realidade, de 

modo a compreenderem a sua situação na sociedade. Esta coparticipação dos sujeitos 

no ato de pensar dá-se de forma bastante enfática através da comunicação. 

 

[…] cidadania é aqui compreendida como a dimensão ou capacitação 
humana que permite intervenção na realidade. Cidadão é aquele 
que, portanto, intervém na realidade. Ora, essa intervenção é 
possível, entre outros fatores, pela identificação ou não com esta 
realidade. Alguém que viva à margem, ou alheio à realidade que o 
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cerca, não tem como nem porquês para intervir. Não estar alheio ou 
estar imerso na realidade depende, então, de reconhecê-la, saber 
dela, estar informado sobre ela. Assim temos, muito resumidamente, 
a importância da informação e a necessidade de se comunicar essa 
informação (Tavares, 2008: 72). 

 

Esta dimensão da cidadania, na qual os indivíduos reconhecem no próximo um 

portador de elementos identitários comuns, construídos ao longo de muitas gerações, 

resulta em formas de vida compartilhada, como membros de comunidades, “[...] 

constituídas em torno de sentidos fortes. Ou seja, sujeitos que se assumem como 

detentores de identidades sociais específicas” (Esteves, 2008: 11). Para o autor, o 

entendimento do cidadão como membro de uma sociedade que possui uma 

identidade específica constitui uma condição importante para que o exercício da 

cidadania não seja assente na noção de sujeito com direitos individuais abstratos, mas 

de um sujeito capaz de participar na construção de formas de entendimento comum e 

de planos coordenados de ação. 

Essa convivência comunitária e o reconhecimento do próximo possibilitam uma 

coletivização de questões individuais e a individualização de questões coletivas. Ou 

seja, coloca a descoberto que problemas individuais são mais gerais do que se imagina 

entre os membros de uma comunidade mais ou menos homogénea, o que torna mais 

intensa a internalização dos problemas coletivos. A interação e a comunicação, 

enquanto fenómenos sociais de construção coletiva, são requisitos importantes para a 

formação da consciência, condição indispensável para que o conhecimento 

desencadeie atitudes práticas no sentido de perseguir o atendimento de determinados 

interesses. Essa consciencialização transformadora é, assim, produto da aprendizagem 

coletiva no processo de identificação, construção e utilização dos instrumentos sociais, 

permitindo aos grupos sociais melhorar a sua capacidade de tematizar questões 

relevantes para o seu bem-estar, identificar obstáculos e procurar soluções, tornando 

os seus membros sujeitos participantes da história. Essa participação ativa dos 

cidadãos como sujeitos formadores da história acontece através do acesso ao processo 

político, que se dá na esfera pública, e que no contexto das sociedades complexas e 

pluralistas atuais nos coloca algumas questões sobre como e em que medida os media, 

e no contexto desta pesquisa a rádio, especialmente no seu papel jornalístico, podem 
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ajudar os cidadãos a aprender sobre o mundo, sobre o debate e a tomar decisões 

informadas (Dahlgren, 1997: 1). 

Ao compreendermos que a cidadania é construída através da relação das 

pessoas com a sociedade em que vivem, entendemos que o fundamento do exercício 

da cidadania é a formulação de opiniões sobre os assuntos relevantes para a vida dos 

indivíduos. Estas opiniões derivam do seu entendimento do mundo e o indivíduo é um 

cidadão na medida em que é parte integrante desta mesma sociedade. No nosso 

trabalho analisamos exatamente a relação entre cidadania e rádio. A escolha deste 

medium deve-se ao facto de a rádio ser um dos primeiros veículos de comunicação de 

massa, hoje já com mais de 120 anos de existência, e embora alguns teóricos tenham 

proclamado o seu fim, a rádio sobrevive e continua a desempenhar um papel 

importante nas sociedades. Consideramos a rádio como um veículo privilegiado para a 

promoção da cidadania. A nossa intenção foi, então, compreender como a rádio, hoje, 

manifesta o seu potencial, enquanto parte integrante dos mass media, de promoção 

do desenvolvimento da cidadania. A sua programação contribui para o entendimento 

de mundo indispensável à formação de opiniões sobre questões relevantes ao 

exercício da cidadania? O nosso objetivo foi analisar a contribuição da rádio para o 

processo de formação de opinião sobre temas sociais relevantes relacionados com a 

cidadania, através de um estudo comparado nas cidades de Brasília e Lisboa, assim 

como verificar se a programação quotidiana das rádios em estudo promove uma 

aproximação aos cidadãos e se estes reconhecem e definem a programação 

radiofónica como correspondendo às suas necessidades de informação e de 

conhecimento. 

Na procura de uma melhor compreensão desta questão, no primeiro capítulo, 

“A Cidadania e o Seu Atual Contexto”, discutimos o conceito de cidadania presente no 

contexto das sociedades democráticas dos nossos dias. Para isso, realizamos um 

resgate histórico desde as primeiras compreensões de cidadão e cidadania na 

Antiguidade Greco-Romana até ao alargamento deste conceito tal como o 

compreendemos hoje. A cidadania é dos conceitos mais importantes e ao mesmo 

tempo complexos no discurso e na prática política. A cidadania determina a política 

das pessoas, os direitos legais e sociais e a participação dos indivíduos nas 
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comunidades políticas. A noção de cidadania possui vários significados, tem uma 

ligação com o contexto, constrói-se em vários níveis e de forma diversa. A cidadania é 

um processo flexível e indeterminado, pois pode sempre mudar (e inclusive regredir). 

Outro ponto que discutimos neste capítulo, é a contribuição (ou não) dos media, 

nomeadamente da rádio, para a cidadania. É fundamental discutir o papel dos media, 

como um dos principais fóruns de discussão em sociedades democráticas, para a 

construção da cidadania. 

No segundo capítulo, “Os Media Como Instrumentos Deliberativos em 

Sociedades Democráticas”, a nossa discussão tem por objetivo compreender o papel 

dos mass media enquanto instrumentos deliberativos no confronto de ideias. Os 

media podem contribuir para o alargamento de atividades das instituições e das 

organizações sociais e políticas de um modo geral, através da divulgação de assuntos 

públicos e da expressão de diferentes pontos de vista. Podem, ainda, facilitar a 

participação dos cidadãos na vida social e política. O ato de deliberar implica o 

investimento e a mobilização numa dinâmica que permite definir e redefinir 

constantemente a estrutura dos vínculos sociais, que possibilita aos cidadãos atualizar 

e perpetuar as suas práticas comunicativas. Na opinião de Ângela Marques (2008: 28), 

a atuação dos meios de comunicação torna-se fundamental porque estes constituem 

uma nova dimensão de deliberação. Ainda neste capítulo, discutimos as 

transformações do espaço público, tendo como contexto a complexificação das 

sociedades, tanto em número de indivíduos quanto em heterogeneidade dos grupos e 

formas de vida que as constituem. A questão da cidadania está intimamente ligada à 

questão do espaço público, que pode ser entendido como o espaço entre o governo e 

a sociedade civil. Os media desempenham um importante papel na mediação entre 

essas duas instâncias, na medida em que podem estimular o diálogo e o debate. E 

como possibilidade para tornar esta prática mais efetiva, apresentamos a discussão 

sobre o jornalismo cívico, cujo objetivo é, precisamente, ajudar os meios de 

comunicação a aproximarem-se mais da comunidade, de modo a que os cidadãos se 

envolvam na procura de soluções para as questões relevantes (Eksterowicz; Roberts; 

Clark, 2003: 85). Há uma preocupação do jornalismo cívico em reavivar o conceito e as 
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práticas da cidadania, enquanto uma nova forma de compreensão do processo 

democrático atual. 

Em “A Investigação: Escolhas e Procedimentos Metodológicos”, apresentamos 

os caminhos percorridos na investigação empírica. A escolha da metodologia, 

enquanto caminho que possibilita uma certa apreensão da realidade, passou por uma 

abordagem qualitativa e quantitativa, sendo desenvolvida nas seguintes etapas: 

entrevistas com os diretores das rádios escolhidas para a pesquisa; análise da grelha 

de programação dessas mesmas rádios; e realização de grupos de foco, com aplicação 

de um inquérito socioeconómico, com o objetivo de identificar o perfil dos 

participantes. Como primeiro passo, escolhemos cinco rádios de Lisboa e cinco rádios 

de Brasília para compor a nossa amostra. A escolha foi pautada pela diversidade, o 

nosso objetivo foi trabalhar com rádios de vários segmentos, privilegiando assim uma 

maior representatividade social. Também consideramos as audiências, embora este 

não tenha sido um fator determinante; as pesquisas de audiência serviram-nos para 

identificar as rádios mais ouvidas em Lisboa e em Brasília. Após estas considerações, a 

nossa amostra ficou assim definida: em Lisboa – Rádio Renascença, Cidade FM, TSF, 

Antena 1 e RDP África; em Brasília – Rádio Clube FM, Jovem Pan FM, CBN FM, Cultura 

FM e Canção Nova. 

Após esta etapa, entramos em contacto com os respetivos diretores solicitando 

a concessão da gravação das emissões das rádios durante o período de uma semana 

(as 24 horas, de segunda a domingo), assim como de uma entrevista. Em Lisboa, a 

semana de gravação solicitada aos diretores foi de 10 a 16 de outubro de 2011 e em 

Brasília, de 12 a 18 de março de 2012. As entrevistas com os diretores das rádios de 

Lisboa foram realizadas em outubro de 2011 e as entrevistas com os diretores das 

rádios de Brasília, em março de 2012. Seguindo as etapas da metodologia 

estabelecida, realizámos os grupos de foco em Lisboa e em Brasília. A estratégia para a 

formação dos grupos de foco assumiu a opção de contatar grupos sociais já 

constituídos, como sindicatos, associações, Juntas de Freguesia, etc. A escolha desta 

estratégia acompanha de perto a forma como a sociedade civil se encontra constituída 

(associações, organizações, movimentos, etc.) – sociedade civil considerada por 

Habermas (2003c: 99) como a base social de uma esfera pública autónoma. Este autor 
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defende, inclusive, que a democracia deliberativa tem como sua base de sustentação a 

capacidade dos movimentos sociais, enquanto sensores dispersos na esfera pública, de 

detetarem preocupações que se encontram fora da agenda pública, de proporem 

novas soluções e, com isso, influenciarem o poder legislativo e a administração de um 

modo geral. 

Conseguimos, assim, realizar cinco debates em Lisboa e quatro debates em 

Brasília. Em Lisboa, os debates aconteceram com a Associação dos Alunos da 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Universidade Nova de Lisboa; com a 

Associação Cabo-Verdiana em Lisboa; com a Federação dos Taxistas de Portugal; com 

o Grupo Carismático de Benfica; e com as Associadas do Viva Fit da Pontinha. 

Conseguimos um total de 48 participantes. Em Brasília, reunimos com o Diretório 

Central dos Estudantes da Universidade de Brasília; com a Associação de Vicente Pires; 

com o Sindicato dos Condomínios Residenciais de Brasília; e com o Sindicato dos 

Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal, totalizando 43 

participantes. Tanto em Lisboa, como em Brasília, os participantes primeiro 

responderam ao inquérito socioeconómico e depois integraram-se no debate, o qual 

foi gravado e transcrito. Em Lisboa, o período de realização das reuniões com os 

grupos de foco foi de outubro a dezembro de 2011 e em Brasília foi em março de 

2012. 

No quarto capítulo, “A Contribuição das Rádios Para o Desenvolvimento da 

Cidadania: Análise das Rádios do Brasil e de Portugal”, apresentamos os dados da 

pesquisa, que foram recolhidos ao longo de dois anos. Com recurso a quadros e 

elementos estatísticos, evidenciamos a atuação das rádios em Brasília e em Lisboa. É 

descrita e analisada a programação das rádios, assim como as entrevistas com os 

diretores dessas mesmas rádios e, ainda, as discussões realizadas com os grupos de 

foco. Foi possível identificar que as rádios, tanto brasileiras como portuguesas, 

apresentam uma programação que não chega perto dos ouvintes. De uma maneira 

geral, os diretores reconhecem as falhas, posicionam-se próximo dos anseios dos 

ouvintes, mas as programações oferecidas atualmente não correspondem às 

necessidades de informação expressas pelos participantes dos grupos de foco. 
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Assumimos a posição de que a via de resgate do papel da rádio enquanto 

veículo próximo dos cidadãos, principalmente nas grandes cidades, está no que hoje 

alguns autores denominam por jornalismo cívico, que na verdade é, acima de tudo, 

uma forma de requalificação dos fundamentos éticos, morais e deontológicos do 

próprio jornalismo. Trata-se, também, e principalmente, do regaste do princípio 

constituinte das rádios, que nasceram com este foco especial no cidadão. De todos os 

veículos de comunicação, a rádio é aquele com maior potencial para um tal 

desenvolvimento. Com menos recursos dos exigidos por quase todos os outros 

veículos de comunicação, é possível desenvolver essa ligação com o ouvinte. Mas falta, 

neste momento, esse olhar nas redações radiofónicas. E com uma crise que atravessa 

o próprio jornalismo, em resultado de um conflito de interesses entre mercado e 

serviço público, com as rádios não é diferente. Há uma produção distanciada dos 

ouvintes, um “jornalismo sentado”, com reportagens realizadas dentro das próprias 

redações, na base de press releases e takes enviados pelas agências de notícias 

mundiais. É indispensável que aconteça uma mudança de orientação das rádios nas 

sociedades democráticas, para dar lugar a um verdadeiro debate público de ideias e à 

promoção de uma democracia mais ativa. Assim como Keane (2010), acreditamos num 

processo participativo alargado, no qual todos os envolvidos são corresponsáveis pelo 

desempenho dos outros atores. 
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CAPÍTULO I 

A CIDADANIA E O SEU ATUAL CONTEXTO 

 

Neste capítulo a nossa proposta é discutir o conceito de cidadania presente no 

atual contexto das sociedades democráticas. Para isso realizamos um resgate histórico 

desde as primeiras conceções de cidadão e cidadania na realidade greco-romana até 

ao alargamento destes conceitos como os compreendemos hoje. A cidadania é dos 

conceitos e fenómenos mais importantes e ao mesmo tempo complexos no discurso e 

na práxis política. A cidadania determina a política das pessoas, os direitos legais e 

sociais e a participação dos indivíduos nas comunidades políticas. A palavra cidadania 

possui vários significados, dependentes do contexto, construindo-se em vários níveis e 

de forma diversa. A cidadania é um processo flexível e reversível, pois pode mudar a 

qualquer momento e, também, sofrer regressões. Um outro ponto que abordaremos 

neste capítulo é a contribuição dos media, nomeadamente da rádio, para a cidadania. 

É fundamental discutir o papel dos media, como um dos principais fóruns de discussão 

em sociedades democráticas, para a construção da cidadania. 

 

I.1 A cidadania e sua origem 

 

O aparecimento do conceito de cidadania é algo complexo e difícil de fixar 

numa data determinada. Sabemos que cidadania é um termo ligado à vida em 

sociedade. A cidadania no seu significado clássico remete-nos para a participação 

política. A primeira ideia de cidadão surgiu como aquele que vive na cidade e tem voz 

entre os seus iguais. Cidadania surge como a vontade de pertença, de 

consciencialização da territorialidade das relações humanas, de participação e inserção 

ativa nos diferentes espaços. Cidadania pressupõe um sentimento de participação na 

comunidade baseado na lealdade a esta. 

A origem do termo cidadania está ligada ao desenvolvimento da polis grega 

entre os séculos VIII e VII a.C. Durante este período, a noção de cidadania esteve 
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associada à ideia de privilégio, pois os direitos de cidadania eram explicitamente 

restritos a determinados indivíduos. Eram considerados cidadãos apenas os homens, e 

nem todos eles, apenas os livres. As mulheres, as crianças, os escravos e os 

estrangeiros – os trabalhadores e os grupos sociais de menores recursos – eram 

excluídos da vida política, não sendo reconhecidos como cidadãos. Designados por 

Benhabib (2005: 42) como os excluídos historicamente do projeto de cidadania. 

Os gregos entendiam a polis como uma associação (koinomia) constituída com 

o objetivo de alcançar a virtude (areté). Duas virtudes são essenciais para os cidadãos 

gregos: a justiça e o espírito cívico (León, 2000: 44). A polis é a sede da política e da 

atividade pública. Era o espaço social onde se expressavam os cidadãos livres, em 

contraposição ao oikos, espaço doméstico, onde permaneciam as mulheres, as 

crianças e os escravos – sob o domínio do oikos despota (Astelarra, 2000: 341). 

A situação em Roma não era muito diferente. A sociedade romana era 

esclavagista e fazia discriminações, separando as pessoas por classes sociais, baseadas 

nas “gens” (famílias). A primeira divisão estabelecida foi entre os romanos e os 

estrangeiros, e entre os livres e os escravos (os estrangeiros e os escravos não tinham 

qualquer tipo de direito). Mas entre os próprios romanos livres também se fazia 

diferença: entre os patrícios (membros das famílias mais importantes e fundadoras da 

cidade de Roma, estes é que eram os detentores da cidadania e dos direitos políticos) 

e os plebeus (pessoas comuns que não tinham o direito a ocupar todos os cargos 

políticos). 

O Direito Romano, apesar de proteger as liberdades individuais e de reconhecer 

a autonomia da família, não assegurava a perfeita igualdade entre os homens, pelo 

contrário, admitia a escravidão e discriminava os sem posse. Ao lado da desigualdade 

extrema entre os homens livres e os escravos, também admitia a desigualdade entre 

os próprios indivíduos livres, institucionalizando a exclusão social. O fundamento não 

era o ideal coletivo (no sentido que hoje lhe atribuímos), mas uma limitação de direitos 

por parte dos membros da sociedade. 

Com a decadência do Império Romano ocorreram alterações profundas nas 

estruturas sociais do Mundo Ocidental. As relações cidadão-Estado, antes reguladas 

pelo Império, passam a ser controladas pelos ditames da Igreja Cristã. Clero e Nobreza 
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detinham, respetivamente, saber e poder, e os direitos advindos do termo cidadania. 

O homem medieval era vassalo, ou servo, ou suserano; mas jamais foi um cidadão. Os 

princípios de cidadania e de nacionalidade dos gregos e romanos foram como que 

suspensos, sendo apenas retomados muito mais tarde, com a formação dos Estados 

modernos. 

O processo de formação dos Estados Nacionais conheceu a consolidação da 

burguesia como classe atuante, tanto política quanto economicamente, e permitiu a 

transformação do homem em cidadão (Soromenho-Marques, 1996: 63). A cidadania 

desenvolveu-se dentro do contexto do Estado-Nação e a luta pelos direitos aconteceu 

nas fronteiras geográficas e políticas deste mesmo Estado-Nação. “Era uma luta 

política nacional, e o cidadão que dela surgia era também nacional. Isto quer dizer que 

a construção da cidadania tem a ver com a relação das pessoas com o Estado e com a 

nação” (Carvalho, 2013: 12). 

Ponto que discutiremos mais à frente, ainda neste capítulo. 

 

I.2 Cidadania: movimento pela igualdade e reconhecimento 

 

A história da cidadania confunde-se com as lutas humanas na procura de um 

reconhecimento de direitos de homens e mulheres como cidadãos e cidadãs. Da 

ampliação do número dos que eram considerados cidadãos, do reconhecimento da 

diferença enquanto seres humanos particulares, mas iguais diante do Estado. A 

cidadania confunde-se com a incessante luta pela igualdade entre os seres humanos, 

que brota da própria condição humana, mas como afirma Soromenho-Marques: 

 

A nossa condição humana não integra como um predicado simples o 
nosso estatuto de cidadãos. Nascemos homens, mas tornámo-nos 
cidadãos. A cidadania não se trata de um dado natural, mas de um 
processo onde intervêm a vontade e a razão, conduzindo a uma 
aquisição artificial (1996: 63, grifo do autor). 
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Por isso, a compreensão da evolução do conceito e da prática de cidadania, 

como um processo social em que indivíduos e grupos sociais se mobilizam e 

reivindicam os seus direitos, só é possível através do acompanhamento das mudanças 

socioeconómicas e estruturais de cada época histórica. 

As revoluções sociais, a luta social entendida como um “processo prático em 

que experiências individuais de desrespeito são interpretadas como vivências-chave 

típicas de todo um grupo, de modo que elas podem confluir, enquanto motivos 

orientadores da ação, para reivindicações coletivas de um alargamento das relações de 

reconhecimento” (Honneth, 2011: 218), as transformações políticas e económicas, as 

criações artísticas, o desenvolvimento das ciências, a disseminação do conhecimento, 

a perseguição da liberdade de pensamento e da igualdade entre os indivíduos e o 

nascimento do ideal de liberdade foram o marco para a conceção de cidadania que 

temos hoje. 

É comum atribuir à Revolução Francesa de 1789 a “invenção” da cidadania 

moderna (Ledesma, 2000: 11; Carvalho, 2013: 12). Mas antes dela, esta nova conceção 

de cidadania apareceu nos Estados Unidos, na luta pela independência deste país. Isso 

graças a uma mudança na atitude dos habitantes das colónias do Novo Mundo, rumo à 

independência e à república. Uma transição do estatuto de súbditos britânicos 

oprimidos para a condição de cidadãos de uma república livre, abrindo assim um novo 

começo, não apenas para si próprios, mas também para a história universal 

(Soromenho-Marques, 1996: 167). 

Tanto a Revolução Americana como a Revolução Francesa acabaram por 

delinear um novo tipo de Estado, com a construção da nação e da democracia (Puhle, 

2000: 26). Contribuíram para a inclusão de um maior número de indivíduos no corpus 

político das sociedades. Iniciaram um legado de lutas sociais observadas ao longo dos 

séculos XIX e XX, gerando esse carácter reivindicativo da cidadania, fazendo esta 

confundir-se com as lutas da humanidade pelo reconhecimento. 

Reconhecimento não apenas dos excluídos como cidadãos dignos de direitos e 

liberdades políticas, sociais e económicas, mas também o reconhecimento de todo um 

processo reflexivo, do plano do sentimento ao plano político. Com relação ao 

sentimento, podemos exemplificar com a igualdade de todos os membros da espécie 
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humana, somos humanos “sem que ninguém seja exatamente igual a qualquer pessoa 

que tenha existido, exista ou venha a existir” (Arendt, 2007b: 16), na admiração ou 

amizade por alguém, na fé religiosa. Já com relação à política, refere-se à garantia de 

cada ser humano ao reconhecimento a que tem direito. Arendt (2007a) afirma, 

inclusive, que o reconhecimento do direito é o único e verdadeiro reconhecimento. 

Para a autora, o primeiro direito é o direito a ter direitos, significa a pessoa ter um 

lugar no mundo por meio jurídico e político. Para Arendt, a cidadania é o direito a ter 

direitos. 

Honneth (2011: 229-233) entende a luta pelo reconhecimento como um 

quadro interpretativo crítico de processos de desenvolvimento social e propõe três 

formas de reconhecimento: o amor, o direito e a solidariedade. Estas três esferas 

formam dispositivos de proteção intersubjetivos que asseguram condições de 

liberdade exterior e interior. Cada uma funda uma relação através da qual o si constrói 

positivamente a sua subjetividade através da mediação da aprovação dos outros. O 

amor funda a confiança em si, o direito o respeito e a solidariedade a estima. 

Maria Lucília Marcos e A. Reis Monteiro afirmam que 

 

um ser humano vale por ser humano, mas só o é se for reconhecido 
como tal pelos outros seres humanos. A sua humanidade consiste 
mais na sua qualidade ética que na sua realidade biológica. A 
dignidade subjectiva é intersubjectiva. É por isso que ser reconhecido 
é uma vital necessidade-desejo de todo o ser humano. Na expressão 
mais intensa, é desejo do desejo do outro (2008: 11). 

 

João Pissarra Esteves complementa ao afirmar que “o reconhecimento é o 

mecanismo por excelência da intersubjectividade” (2002: 557). E para Honneth (2011: 

248), os indivíduos apenas podem tornar-se membros de uma sociedade ao 

adquirirem, sob a forma de uma experiência de reconhecimento mútuo, uma 

consciência dos seus direitos e deveres. Uma comunidade de cidadãos e cidadãs livres 

apenas é possível através de relações de reconhecimento eticamente amadurecidas. 

Honneth (2011: 83-87) ao analisar a proposta de reconhecimento de Hegel – 

que associa o reconhecimento à ideia de luta e afirmação da individualidade como 
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resultado de um combate que cada um é chamado a travar pela sua própria afirmação, 

ou seja, os sujeitos para formarem as suas identidades dependem de uma aceitação 

em termos normativos por parte dos outros, na medida em que eles só podem afirmar 

as suas pretensões com base numa reação positiva dos seus semelhantes – entende, 

também, que o reconhecimento reconstrói o processo de formação moral da espécie 

humana como um fenómeno em que através dos níveis de um conflito se alcança a 

concretização de um potencial moral, que se encontra estruturalmente ancorado nas 

relações de comunicação estabelecidas entre os sujeitos. Afirma que o conceito de 

eticidade1, com base no reconhecimento, parte da premissa de que a integração social 

de uma coletividade política apenas poderá ser bem sucedida na medida em que por 

parte dos membros da sociedade haja benevolência nos seus hábitos culturais para 

com o modo do seu tratamento recíproco. A consciência de si do cidadão forma-se na 

relação reflexiva do sujeito. A construção do mundo social é como um processo de 

aprendizagem moral, que conduz, através de diversos níveis de uma luta, a relações 

cada vez mais exigentes de reconhecimento recíproco. 

O reconhecimento como luta não tem a finalidade de aniquilação do outro, mas 

uma defesa fundamental da vida que depende inteiramente do outro. O 

reconhecimento promove um sentido ético fundamental da existência humana, 

estabelece as relações sociais de reconhecimento mútuo numa base moral, cuja 

finalidade é obter uma reparação (Esteves, 2008: 61-63). O reconhecimento torna-se, 

assim, uma condição necessária da autonomia individual das pessoas, no dizer de 

Honneth (2011: 270). 

A necessidade do reconhecimento tem origem, exatamente, na condição do ser 

humano de viver em relação. “[...] os seres humanos necessitam da experiência do 

reconhecimento para se poderem relacionar com as suas capacidades e 

potencialidades, de um modo que permita uma realização livre, isenta de 

constrangimentos, da sua personalidade” (Ibidem: 268). A experiência humana é uma 

experiência relacional e o princípio da relação é a condição de possibilidade da 

comunicação. O ser humano é formador de mundo. Pensamos, imaginamos, 

                                                        
1 Qualidade ou caráter do que é condizente com a moral. [Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa 
(2001). Rio de Janeiro: Editora Objetiva]. 
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significamos estabelecendo relações. Nenhuma atividade humana é isolada. Até a 

relação com Deus é uma forma de estabelecer relações com um mundo que não 

conhecemos. 

É a partir desta relação com o mundo e com o outro, de reconhecimento, de 

respeito ao outro, que podemos falar de relações sociais e consequentemente de 

cidadania. É através do relacionamento com o mundo e com o outro que construímos 

as nossas conceções de realidade. “Nenhuma vida humana […] é possível sem um 

mundo que, direta ou indiretamente, testemunhe a presença de outros seres 

humanos” (Arendt, 2007a: 31). O ser humano é a totalidade das suas interações sociais 

e esta interação é plenamente recíproca. Embora as ações pareçam ser individuais, 

elas afetam sempre outros membros do grupo ou da sociedade. O ser humano é um 

ser comunicante, as relações preenchem as nossas necessidades de afeto, de inclusão, 

de amor, de lazer e de partilha. E tudo isso faz parte do que entendemos por 

cidadania. 

A relação com o outro é, de certo modo, a dimensão social da mediação. A 

busca do outro constitui-se, assim, num elemento estruturante da mediação, na 

medida em que a congregação que esta implica exige o reconhecimento mútuo das 

identidades e a partilha do significado das ações. O projeto aparentemente 

particularista e individualizado que é a constituição do self contém em si mesmo a 

dimensão de universalidade que se manifesta na reciprocidade generalizada que esse 

mesmo projeto implica (Correia, 2004: 19). O self torna-se num projeto reflexivo de 

ligação entre a mudança pessoal e a mudança social. A consciência reflexiva é a 

característica de toda a ação humana e é parte integrante do monitoramento reflexivo 

da ação. O projeto reflexivo do self consiste na manutenção de narrativas biográficas 

coerentes (Giddens, 1994: 29-31). 

Nas palavras de Thompson o “self é um projeto simbólico que o indivíduo 

constrói ativamente. É um projeto que o indivíduo constrói com materiais simbólicos 

que lhe são disponíveis, materiais com que ele vai tecendo uma narrativa coerente da 

própria identidade” (2012: 268). E estes materiais foram ampliados, enriquecidos e 

transformados com o aparecimento e desenvolvimento dos meios de comunicação, na 

medida em que os materiais simbólicos que antes eram adquiridos essencialmente 
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através de uma interação face a face, hoje contam com a fundamental intervenção dos 

media. “O processo de formação do self se torna mais e mais dependente do acesso às 

formas mediadas de comunicação” (Ibidem: 269). 

Os media enriqueceram a organização reflexiva do self, na medida em que os 

indivíduos passaram a ter acesso a formas mediadas de comunicação, tornando-se 

assim capazes de usar um mais extenso leque de recursos simbólicos para a 

construção do self. Com essa expansão de recursos, os indivíduos passam a ter cada 

vez mais novas possibilidades e horizontes mais alargados, assim, “a organização 

reflexiva do self se torna cada vez mais importante como uma característica da vida 

social – não porque ela não existisse antes, mas porque a tremenda expansão dos 

materiais simbólicos mediados abriu novas possibilidades para a formação do self” 

(Thompson, 2012: 270). 

Nas sociedades da modernidade tardia2, termo utilizado por Giddens, a questão 

da identidade, ou auto-identidade, torna-se fulcral. Trata-se de um novo processo de 

intervenção ativa e de transformação. As mudanças não são apenas exteriores ao 

indivíduo; a auto-identidade deve ser compreendida tendo em conta uma imagem da 

totalidade da constituição psicológica do indivíduo. Ou seja, “o self não é, na 

modernidade tardia, um self minimal, mas sim o ponto de intersecção da experiência 

de vastas arenas de segurança com fontes generalizadas de inquietação” (Giddens, 

1994: 163). 

Ao tratarmos aqui a questão da identidade pensamos na construção de 

significados através de todo um arcabouço cultural. A questão da identidade assume 

                                                        
2 Giddens (1994) define modernidade tardia como a presente fase de desenvolvimento das instituições 
modernas, marcada pela radicalização e globalização de traços básicos da modernidade, tais como: a) 
separação de tempo e espaço, que é a condição para a articulação das relações sociais ao longo de 
amplos intervalos de espaço-tempo, incluindo sistemas globais; b) mecanismos de desencaixe das 
instituições sociais, que para o autor é a chave para a imensa aceleração no distanciamento entre tempo 
e espaço trazido pela modernidade; e c) reflexividade institucional, que é o uso regularizado de 
conhecimento sobre as circunstâncias da vida social como elemento constitutivo da sua organização e 
transformação. Na modernidade tardia, a questão da identidade ganha um novo olhar, muito mais 
complexo e multifacetado. A modernidade tardia indica uma mudança no modo de vivenciar as 
relações. As divisões tradicionais perdem sentido e o indivíduo passa a definir-se pelo seu caráter 
híbrido, a partir da radicalização da reflexividade, que é a constante análise e reformulação de práticas 
sociais. Para o autor, modernidade é uma ordem pós-tradicional e a sua utilização do termo é para se 
referir às instituições e modos de comportamentos, costumes de vida ou organizações sociais, 
estabelecidos primeiramente na Europa pós-feudal, a partir do século XVII. 
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uma dimensão política complexa, quer individual quer coletiva. O fenómeno da 

identidade é inerente à sociedade, é uma realidade presente nas sociedades humanas. 

A identidade (definição de si – autodefinição – e definição do outro – identidade 

atribuída) é formada pela existência de um reconhecimento por parte dos outros e 

depende das relações dialógicas com os outros. O movimento de constituição da 

identidade passa em grande parte pela possibilidade de se conceber a si mesmo a 

partir do ponto de vista de outro (Correia, 2004: 140-141). 

E é nesta dimensão política da identidade que procuramos o reconhecimento 

da cidadania: o ser cidadão, ser reconhecido(a), reconhecer-se, reconhecer. O 

reconhecimento do próximo como portador de elementos identitários comuns, 

construídos ao longo de muitas gerações, resulta em formas de vida compartilhada, de 

indivíduos como membros de comunidades, “[...] constituídas em torno de sentidos 

fortes. Ou seja, sujeitos que se assumem como detentores de identidades sociais 

específicas” (Esteves, 2008: 11). Para o autor, o entendimento do cidadão como 

participante social que possui identidades específicas constitui uma condição 

importante para que o exercício da cidadania não seja apenas assente na noção de 

sujeitos com direitos individuais abstratos, mas sujeitos que sejam capazes de 

participar na construção de formas de entendimento comum e de planos de ação 

coordenados. 

O atual debate sobre a cidadania está intrinsecamente ligado ao debate sobre a 

identidade que tem em vista alcançar novas formas de inclusão, o combate à 

discriminação social e racial, e por uma expansão de direitos. As novas identidades 

sociais constituem um importante fator de mudança social (Esteves, 2003: 80; 2008: 

27). A integração de minorias com tradições culturais diversas constitui novas 

categorias/identidades como etnia/raça, religião, género, sexualidade (Esteves, 2003: 

91; Correia, 2004: 148-149); e contribui para que indivíduos com diferentes 

identidades culturais possam reconhecer-se como iguais e sentirem que pertencem à 

mesma sociedade/comunidade. Ou seja, é o seu reconhecimento como 

cidadãos/cidadãs possuidores de direitos e deveres para com aquela mesma 

sociedade/comunidade. 
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A natureza da pertença social em sociedades altamente diferenciadas em 

termos culturais e funcionalmente complexas constitui um dos temas centrais da 

questão da cidadania nos dias de hoje, que por um lado surge como consciência 

coletiva e, por outro, é a base de um conflito social. A cidadania enfrenta o desafio de 

possuir uma dimensão harmoniosa e integradora, e uma outra dimensão conflitual 

caracterizada pelas lutas de inclusão (Correia, 2004: 147-148). As lutas pelo 

reconhecimento constituem, assim, o meio pelo qual os excluídos reivindicam novas 

formas de inclusão. 

E estas novas formas de inclusão correspondem aos conflitos sociais, que hoje 

se desenvolvem principalmente no plano da linguagem, a qual assume 

simultaneamente uma função de violência simbólica e de meio privilegiado para se 

obter a reparação. “[...] é pelo discurso, prioritariamente, e também através de outras 

formas de representação simbólica que o Self pode construir comunicacionalmente as 

suas reivindicações de reconhecimento igualitário” (Esteves, 2008: 66). A linguagem 

torna-se o medium possível da identidade, da intersubjetividade, da socialização e da 

transmissão geracional. Assim, considera Correia, “a linguagem afirma-se como espaço 

de luta pelo reconhecimento” (2004: 23). 

Neste processo, os media adquirem uma importância fundamental e 

desenvolvem um trabalho ativo com relação às identidades, sendo considerados por 

Baudrilllard (1988) como uma das mais importantes mudanças sociais e culturais do 

nosso tempo. Giddens (1994: 4) classifica também como central o papel dos media na 

modernidade tardia, onde a influência dos acontecimentos distantes sobre os eventos 

próximos se torna cada vez mais comum. 

Para Thompson (2012: 266), o desenvolvimento dos media tanto produz uma 

nova forma de intimidade não recíproca, como cria uma nova e distinta experiência 

mista, que vai em sentido contrário às tendências características das sociedades 

modernas. O autor (Ibidem: 271-278) apresenta os aspetos positivos do 

desenvolvimento dos media neste processo, como pontuámos nos parágrafos 

anteriores, mas apresenta também outros aspetos que podemos considerar como 

negativos. 
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O primeiro define como a intrusão mediada de mensagens ideológicas. 

Thompson afirma que o desenvolvimento dos media aumentou a capacidade de 

transmitir potencialmente mensagens ideológicas, criando condições para a intrusão 

mediada deste tipo de mensagens nos contextos práticos da vida diária. 

 

[…] é importante enfatizar o caráter contextual da ideologia: 
mensagens mediadas podem ser ideológicas, dependendo de como 
serão recebidas pelo indivíduo e incorporadas reflexivamente em sua 
vida. Textos e programas da mídia repletos de imagens 
estereotipadas, mensagens tranquilizadoras, etc., podem de fato ser 
recebidas pelos receptores e usadas de maneiras as mais 
inesperadas. […] as mensagens da mídia podem assumir um papel 
ideológico bastante poderoso (Ibidem: 272). 

 

O segundo aspeto a que o autor se refere pode ser designado por dupla 

dependência mediada, considerando que “enquanto a disponibilidade dos produtos da 

mídia serve para enriquecer e acentuar a organização reflexiva do self, ao mesmo 

tempo a torna extremamente dependente de sistemas sobre os quais o indivíduo tem 

relativamente pouco controle” (Ibidem: 273). Thompson enfatiza que esta dupla 

dependência faz parte da tendência característica mais geral das sociedades 

modernas, que obriga os indivíduos a recorrerem a si mesmos para construírem, com 

os recursos materiais e simbólicos, um coerente projeto de vida, mas ao mesmo 

tempo, os indivíduos tornam-se cada vez mais dependentes de um leque de 

instituições e sistemas sociais que lhes proporcionam os meios de construção dos seus 

projetos de vida. 

Já o terceiro aspeto refere-se ao efeito desorientador da sobrecarga simbólica. 

Thompson refere que a crescente disponibilidade de materiais simbólicos mediados 

pode criar também um efeito desorientador. 

 

A enorme variedade e multiplicidade de mensagens disponíveis pela 
mídia pode provocar um tipo de ‘sobrecarga simbólica’. […] eles se 
confrontam com inúmeras narrativas autobiográficas, inúmeras 
cosmovisões, inúmeras formas de informação e comunicação que 
dificilmente poderiam ser coerente e efetivamente assimiladas 
(Ibidem: 274). 
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 O último aspeto negativo apresentado diz respeito à absorção do self na 

interação quase mediada. Os  

 

[…] materiais simbólicos mediados são recursos ricos e variados para 
o processo de formação do self, embora não sejam os únicos nem os 
principais. […] O caráter reflexivo do self, pelo qual elas (pessoas) são 
capazes de incorporar materiais simbólicos (mediados ou de alguma 
outra maneira) num processo relativamente autônomo de formação 
do self, desaparece quase imperceptivelmente em alguma outra 
coisa: o self é absorvido por uma forma de quase-interação mediada 
(Ibidem: 277). 

 

Esteves (2008: 42-67) também atribui um papel aos media neste processo de 

carácter ambivalente. Para o autor, é claro o profundo paradoxo dos media. Se por um 

lado desenvolvem sociedades fortemente ligadas por redes de informação, por outro, 

também desenvolvem uma crise de sentido. Mas em função do importante papel dos 

media na comunicação pública, o autor afirma que eles constituem um gigantesco 

palco3 das lutas pelo reconhecimento e o seu desafio é “contribuir para uma 

construção da linguagem como medium de comunicação, que possa garantir a todos 

os seus utilizadores um reconhecimento recíproco em condições de igual dignidade de 

estatuto social” (Ibidem: 77). Isso porque o exercício pleno da cidadania só será 

possível quando, de facto, nos reconhecermos enquanto cidadão e adquirirmos 

consciência deste nosso papel na sociedade; e, ao mesmo tempo, reconhecermos 

também os outros como cidadãos e formos por eles também reconhecidos. A 

cidadania é um movimento em relação ao outro. Não para uma apropriação do outro, 

mas para uma transformação de si. É uma abertura constante ao outro. 

 

                                                        
3 Por palco o autor entende: por um lado, um ambiente simbólico específico constituído pelos próprios 
media para o desenvolvimento de processos de reconhecimento; e, por outro lado, um dispositivo 
simbólico, uma vez que os media têm uma intervenção direta sobre os próprios processos de 
reconhecimento (Esteves, 2008: 67). 
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I.3 Por uma cidadania para além dos direitos civis, políticos e sociais 

 

A cidadania é construída através da relação das pessoas com a sociedade em 

que vivem. O indivíduo é um cidadão na medida em que é parte integrante da sua 

sociedade. Nesta perspetiva, Seyla Benhabib (2005: 106) define o cidadão como o 

indivíduo que tem direitos de participação, de residir dentro de um território, que está 

sujeito à jurisprudência administrativa do Estado e que, idealmente, é membro de um 

Estado soberano democrático em nome do qual se promulgam leis e se exerce a 

administração. Tornou-se costume desdobrar a cidadania em direitos civis, políticos e 

sociais, como por exemplo, educação, saúde, cultura, lazer, transporte, liberdade 

individual e igualdade perante a lei. “O cidadão pleno seria aquele que fosse titular dos 

três direitos. Cidadãos incompletos seriam os que possuíssem apenas alguns dos 

direitos. Os que não se beneficiassem de nenhum direito seriam não cidadãos” 

(Carvalho, 2013: 9). 

O primeiro autor a trabalhar a cidadania nesta perspetiva mais abrangente e a 

classificar o Direito nestas três ordens foi o sociólogo britânico Thomas H. Marshall 

(1992). Para o autor, cidadania é um status concedido àqueles que são membros de 

pleno direito de uma comunidade. Todos os que possuem o status são iguais com 

respeito aos direitos e deveres com os quais o Estado é dotado (Ibidem: 28-29). 

Ao estabelecer o conceito de cidadania, Marshall divide-o em três dimensões: 

civil, política e social. O direito civil está relacionado com o exercício da liberdade 

individual (liberdade de movimento, liberdade de imprensa, de pensamento e de fé, 

de propriedade e justiça). São os direitos fundamentais à vida, à liberdade, à 

propriedade, à igualdade perante a lei. O direito político está ligado à possibilidade de 

participar no exercício do poder político, seja como membro eleito, seja como eleitor. 

Refere-se à participação do cidadão no governo da sociedade. De maneira geral, 

refere-se ao direito de voto. Já os direitos sociais garantem um mínimo de bem-estar 

económico, ao reduzir os excessos de desigualdade produzidos pelo capitalismo, e o 

direito de participar, por completo, na herança social e levar a vida de um ser civilizado 

de acordo com os padrões que prevalecem na sociedade. Esses direitos garantem a 
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participação na riqueza coletiva. Incluem o direito à educação, ao trabalho, ao salário 

justo, à saúde, à aposentação (Marshall, 1992: 63-64; Carvalho, 2013: 9-10). 

Marshall utilizou como modelo para o desenvolvimento das suas reflexões 

sobre cidadania a sociedade inglesa e os processos de conquista de direitos civis, 

políticos e sociais naquele país. Historicamente surgem primeiro os direitos civis 

(século XVIII), depois os direitos políticos (século XIX) e, por fim, os direitos sociais 

(século XX) (Peyrou, 2006: 3-4; Carvalho, 2013: 10). Os direitos civis e políticos são 

considerados como direitos de primeira geração. E os direitos sociais são os de 

segunda geração. Para Marshall, a cidadania é um estatuto que universaliza os direitos 

e deveres dos membros de uma comunidade e constitui a base de igualdade. 

As reflexões de Marshall sobre a cidadania até hoje marcam presença nos 

debates sobre a questão. Mas a compreensão atual de cidadania questiona e amplia a 

sua conceção como meramente um status. Hoje incluem-se as várias batalhas políticas 

e sociais pelo reconhecimento e redistribuição como instâncias do direito de 

reivindicação, o qual tem sido modificado pelos apelos da pós-modernidade e 

globalização. Como, por exemplo, enfatiza Puhle (2000: 31), ao afirmar que no final do 

século XX podemos acrescentar às três dimensões da cidadania apresentada por 

Marshall uma quarta dimensão: a cidadania ambiental, relativa às responsabilidades 

mundiais e intergeracionais. 

As grandes transformações pelas quais vem passando a humanidade, 

reconhecidas, nomeadamente, como processo de globalização mundial, que deve ser 

entendido de acordo com Giddens (1994: 19) como um fenómeno dialético – a 

dialética do local e do global –, trazem novos desafios para se pensar a relação do 

sujeito com o seu contexto social. As sociedades contemporâneas estão diante de 

mudanças significativas na cultura política e económica. Novos tipos de cidadania 

relacionados com o surgimento de novos direitos ou novas formas de participação dão 

à cidadania uma dimensão cultural. 

E essa dimensão cultural, na opinião de Scherer-Warren (2000: 43-45), tem 

uma dimensão ética e outra política. A autora introduz nesta perspetiva o princípio de 

“justiça social” nas relações societárias. Justiça social que se constrói através de 

processos coletivos de intersubjetividades nos planos da ética e da política, de forma a 
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permitir o desenvolvimento de cidadanias de múltiplas lealdades, baseadas em 

princípios éticos que operam para a construção de uma cidadania plena quando se 

associam a um conjunto de princípios de ordem política, a serem incorporados nas 

práticas associativistas. 

A construção da cidadania na sua dimensão mais ampliada, enquanto conceção 

cultural (Habermas, 2007: 35), só será possível através de princípios de 

responsabilidade e solidariedade, assim como dos princípios de inclusão e integração 

social, capazes de restituir a dignidade a todos os cidadãos. O direito de integração 

implica o direito à subsistência e a obrigação de prestar um contributo social, de 

acordo com o princípio de que todos os indivíduos devem ser considerados cidadãos 

ativos. Nesta perspetiva, Giddens (1994: 188-189) define uma política emancipadora 

como um ponto de vista genérico preocupado com a libertação dos indivíduos e dos 

grupos de constrangimentos que afetam adversamente as suas hipóteses vidas. E para 

isso a política emancipadora torna primordiais os princípios de justiça, igualdade e 

participação. 

A questão da participação dos cidadãos na vida ativa da cidade/comunidade 

torna-se fundamental para o exercício da cidadania, principalmente em sociedades 

democráticas, que têm como princípio de legitimidade e vitalidade da democracia o 

envolvimento dos cidadãos (Dahlgren, 2009: 12). A democracia necessita de 

participação e intervenção dos cidadãos, que proponham, recusem, denunciem, 

defendam o património e o bem comum. Essa participação ativa (que significa 

liberdade de escolha, autonomia, comunicação, poder de decisão) dos cidadãos como 

sujeitos formadores da história acontece através do acesso ao processo político, o que 

nos faz designar os cidadãos como ativos (que gozam de todos os direitos políticos) ou 

passivos (menores, incapazes ou os que mesmo tendo as capacidades de gozar todos 

os direitos abrem mão de o fazer). 

Diogo Amaral (2007: 33-35), ao analisar esta tradicional dicotomia, propõe 

aprofundar esta distinção (entre cidadãos ativos e passivos), considerando-a 

insuficiente para caracterizar a participação dos cidadãos em sociedades democráticas. 

E assim, na sua análise estabelece 10 graus da cidadania, a saber: 

 



24 

 

1º grau: o dos cidadãos puramente passivos – os que não têm direito a voto, e 

que se presume serem “representados” pelos que têm; 

2º grau: o dos cidadãos abstencionistas – os que, tendo direito a voto, nunca 

ou raramente o exercem. Inclui também, num sentido amplo, os que votam em branco 

ou nulo; 

3º grau: o dos cidadãos votantes – os que, não sendo filiados em nenhum 

partido, nem intervindo noutras modalidades de participação política, exercem sempre 

ou quase sempre o direito de voto; 

4º grau: o dos cidadãos participativos – os que, além de votarem, tomam parte 

em outras modalidades de participação política: assinam petições coletivas, vão a 

comícios ou manifestações de rua, intervêm nos “inquéritos públicos” que precedem a 

aprovação de planos urbanísticos ou ambientais, etc.; 

5º grau: o dos cidadãos militantes sociais – os que, além das anteriores formas 

de cidadania, são ativistas em movimentos de carácter social, tais como sindicatos, 

instituições particulares de solidariedade social, ONG, etc.; 

6º grau: o dos cidadãos militantes políticos – os que, além das modalidades 

anteriores, também são ativistas em partidos políticos ou associações cívicas, 

juventudes partidárias, logística de campanhas eleitorais, etc.; 

7º grau: o dos cidadãos líderes de opinião – os que além de algumas das formas 

anteriores, também são analistas políticos, autores de crónicas de opinião, promotores 

de programas políticos-sociais na televisão ou na rádio, entrevistadores e 

entrevistados, dirigentes de corporações, lóbis e grupos de pressão, etc. 

8º grau: a dos cidadãos dirigentes e magistrados públicos – os que, além de 

algumas das formas anteriores, assumem, por eleição ou nomeação, cargos dirigentes 

de natureza administrativa no Estado ou noutras entidades públicas; 

9º grau: o dos cidadãos dirigentes políticos – os que assumem por eleição 

cargos dirigentes nos partidos políticos a nível nacional, regional ou local; 
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10º grau: o dos cidadãos governantes – os que assumem por eleição tarefas 

governativas; quer no Estado central, quer nas Regiões Autónomas, quer nas 

autarquias locais. 

 

Através desta compreensão mais alargada (não apenas através da dicotomia 

ativo e passivo) da participação dos cidadãos nas sociedades é possível identificar e 

classificar melhor a própria compreensão de cada cidadão e do que seja a cidadania na 

sua relação com a sociedade da qual faz parte. Podemos compreender a participação 

cidadã num processo eleitoral, o uso da liberdade e autonomia individuais de 

expressão e defesa das suas próprias opiniões e ações, como também a 

consciencialização individual sobre o papel de cada cidadão e do Estado na sociedade, 

ao observar as relações entre ambos e a distinção entre direitos e deveres, porque 

cidadania não significa apenas concessão de direitos, mas também de obrigações 

cívicas, os chamados deveres de cidadania. 

Ao procurarmos essa compreensão da cidadania, encontramos a crítica de 

Martins (2000: 108-115) ao que ele designa por pluralidade de significados; e afirma 

que o termo cidadania tem servido para justificar diferentes posições, finalidades e 

princípios.  

Assim, pontua dois dos significados que ele considera serem os mais 

amplamente utilizados, a saber: a cidadania como valor económico e a cidadania como 

valor gnosiológico (conhecimento). A cidadania como valor económico entende o 

cidadão como um cliente. De uma maneira geral, os indivíduos acreditam que para 

fazer parte da sociedade precisam participar nos padrões de consumo. O Estado, 

então, torna-se o fornecedor e o cidadão, o cliente. Já a cidadania como valor 

gnosiológico olha o cidadão como aquele que conhece os seus direitos e deveres. A 

palavra cidadania é utilizada como sinónimo do conhecimento de direitos e deveres. 

Ao considerar estes dois significados como insuficientes e percebendo a necessidade 

de superar o conceito de cidadania restringido às suas dimensões económica e 

gnosiológica, Martins propõe: “Ao cidadão-cliente e àquele que é conhecedor de seus 

direitos e deveres, apresenta-se a cidadania enquanto participação e o cidadão como 
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aquele que é capaz de, com sua ação consciente, forjar seu próprio destino histórico” 

(2000: 114). 

Martins (2000: 115-117) apresenta, então, o seu próprio significado de 

cidadania: a cidadania como valor ético-político. De acordo com o ponto de vista do 

autor, o valor ético-político desenvolve no indivíduo a necessidade de exigir o seu 

direito à participação na riqueza da sociedade, e isso acontece através do acesso à 

informação e participação na sociedade. Assim, conclui: 

 

A efetivação desse conceito caracteriza-se como uma práxis, uma 
ação transformadora da sociedade e do homem, que poderá resultar 
em uma nova situação social, na qual o indivíduo passará a ser 
governo ou terá condições, abstratas e concretas, de coordenar 
quem dirige o coletivo social. O cidadão, portanto, para além do 
cliente e do que é conhecedor de seus direitos e deveres, será aquele 
com um papel ético-político definido […] (Ibidem: 117). 

 

A partir desta análise é possível perceber se o cidadão consegue identificar-se 

enquanto sujeito portador de direitos, bem como reconhecer o Estado não apenas 

como um regulador, mas também como instituição que possui obrigações perante a 

sociedade civil. Defendemos, então, uma compreensão de cidadania que se constrói 

no dia-a-dia e não apenas em momentos ou situações excecionais. Como entende 

Cecília Peruzzo, a cidadania como um aprimoramento contínuo vinculado à 

aprendizagem propiciada pela vida quotidiana. Ser cidadão é uma construção social e 

 

significa aprender a participar politicamente da leitura do bairro e da 
escola para os filhos, a apresentar sua canção e seu desejo de 
mudança, a denunciar condições indignas, a exigir seus direitos de 
usufruir da riqueza gerada por todos, por meio de melhores 
benefícios sociais e salários mais justos, a organizar-se e a trabalhar 
coletivamente (1998: 158). 

 

A condição para aceder a esta cidadania está na educação. Como explica 

Carvalho (2013: 11), é através da educação que as pessoas tomam conhecimento dos 

seus direitos e se organizam para lutar por eles. Para o autor, “a ausência de uma 
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população educada tem sido sempre um dos principais obstáculos à construção da 

cidadania civil e política” (Ibidem: 11). Por isso é preciso pensar numa educação cívica, 

voltada para a cidadania como caminho de socialização e de construção de 

sentimentos de pertença responsável. A formação cultural é um pressuposto 

necessário para um exercício em pé de igualdade dos direitos de cidadania, como já 

enfatiza Honneth (2011: 159). A educação é um processo fundamental para ajudar os 

sujeitos a promoverem o processo de mudança nas suas vidas, e deve iniciar-se pela 

experiência que o sujeito tem da sua própria situação num “contexto real”. Benhabib 

(2005: 130) caracteriza estas novas tendências políticas através do conceito de 

iterações democráticas, que ela entende como processos complexos de argumentação, 

deliberação, aprendizagem pública e intercâmbio público, através dos quais se 

questionam e contextualizam, afirmam e posicionam reivindicações e princípios de 

direitos universais, tanto nas instituições legais e políticas como nas associações da 

sociedade civil. 

Dentro desta conceção mais alargada do conceito de cidadania, amplia-se 

também a compreensão de território e o conceito de cidadania ligado ao Estado-nação 

tem deixado de ser a única base de referência para os direitos. “A internacionalização 

do sistema capitalista, iniciada há séculos, mas muito acelerada pelos avanços 

tecnológicos recentes, e a criação de blocos económicos e políticos têm causado uma 

redução do poder dos Estados e uma mudança das identidades nacionais existentes” 

(Carvalho, 2013: 13). A eficácia e a relevância normativa soberana de pertença a um 

território estão a ser questionadas devido às tendências de globalização que se 

registam através da formação de mercados livres, da internacionalização da 

comunicação e das tecnologias informativas, por exemplo. Para Benhabib (2005: 15), a 

globalização coloca as funções administrativas do Estado em contextos 

crescentemente voláteis que excedem a capacidade de qualquer Estado individual de 

influir em decisões e resultados. O debate atual sobre a chamada cidadania mundial 

acontece através da tensão entre as reivindicações de direitos humanos universais e as 

identidades particulares culturais e nacionais. Ponto que discutiremos no próximo 

tópico. 
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I.4 Cidadão do mundo: é possível falar de uma cidadania mundial ou universal? 

 

O debate que está presente é sobre a questão do cidadão do mundo e das 

relações cada vez mais estreitas entre estes nas mais diversas partes do planeta, ao 

mesmo tempo que continuamos com o conceito de cidadão brasileiro, português, 

americano, japonês. Como afirma Benhabib (2005: 54), os cidadãos do Estado 

moderno são sempre membros de uma nação, de um grupo humano particular, que 

compartilha certa história, língua e tradição, por mais problemática que possa ser a 

constituição desta identidade. Ou seja, apesar desta ideia global permanece o conceito 

de que temos uma identidade ligada a uma nação. 

De acordo com Silva, 

 

se a metáfora do ‘cidadão do mundo’ pode ser sugestiva, no sentido 
de que não há fronteiras para aquele que se sente pleno de 
humanidade – nas palavras de Terêncio, ‘sou homem e não me sinto 
estranho a nada do que seja humano’ –, ainda assim, ela pressupõe 
um lugar de onde se partiu e onde se pode sempre voltar. O ‘cidadão 
do mundo’ não é, pois, um ‘cidadão de parte nenhuma’ (2004: 21). 

 

Habermas (2007: 35), inclusive, argumenta que é necessário para a 

compreensão do ser cidadão e da cidadania, considerar que os cidadãos são pessoas 

que desenvolveram a sua identidade pessoal em determinados contextos, tradições e 

ambientes culturais específicos, e que precisam desses contextos para conservar a sua 

identidade. 

Carvalho (2013: 225) também enfatiza que o cenário internacional traz alguns 

desafios para a construção da cidadania. A globalização acelerada da economia 

provocou, e continua a provocar, mudanças importantes nas relações entre Estado, 

Sociedade e Nação, provocando “a redução do papel central do Estado como fonte de 

direitos e como arena de participação, e o deslocamento da nação como principal 

fonte de identidade coletiva” (Ibidem: 225). 
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Seyla Benhabib (2005: 14-15) reconhece que não há soluções fáceis para os 

dilemas de territorialidade. Ela não se pronuncia a favor de terminar com o sistema 

estatal, nem com o sistema de cidadania mundial. A autora, seguindo a tradição 

kantiana do federalismo cosmopolita, destaca a significação da pertença dentro de 

comunidades delimitadas por fronteiras e defende a necessidade de “adesões 

democráticas”, que podem não estar dirigidas apenas às estruturas de Estados-Nações 

existentes. Sustenta que uma teoria cosmopolita da justiça deve ter uma visão de 

participação justa. Tal participação justa implica: reconhecer o direito moral dos 

refugiados e asilados a uma primeira admissão; um regime de fronteiras porosas para 

os imigrantes; um mandato contra a desnacionalização e perda de direitos de 

cidadania, e a reivindicação do direito de todo o ser humano “a ter direitos”4. Desta 

forma, pronuncia-se pelo universalismo moral e pelo federalismo cosmopolita. Através 

do conceito de iterações democráticas sustenta que a cidadania cosmopolita implica a 

recuperação e o reposicionamento do serviço universal. Para isso, a sua estratégia é 

incorporar os direitos de cidadania num regime universal de direitos humanos (Ibidem: 

131). 

O primeiro passo para essa universalização de direitos foi dado pela Declaração 

Universal dos Direitos Humanos de 1948, que instituiu normas de direitos humanos 

internacionais e impulsionou as discussões acerca da cidadania universal. Três áreas 

foram desenvolvidas e de forma crescente os Estados-Nação começam a estar sujeitos 

a normas internacionalmente reconhecidas. A primeira área diz respeito aos crimes 

contra a humanidade, genocídio e crimes de guerra. A segunda corresponde às 

intervenções humanitárias e a terceira à migração transnacional, o direito a emigrar. 

As intervenções humanitárias estão relacionadas com o tratamento dado pelos 

Estados aos seus cidadãos ou residentes. Os crimes contra a humanidade ou de guerra 

concentram-se nas relações entre inimigos ou oponentes. Já as migrações 

                                                        
4 “O direito a ter direitos” é uma expressão de Arendt. Aqui Seyla Benhabib analisa sob duas vertentes o 
uso da palavra direito. O primeiro uso dirige-se à humanidade, evocando um imperativo moral. Todo o 
ser humano deve ser tratado como pessoa pertencente à algum grupo humano. O segundo refere-se ao 
uso jurídico-civil, quando já se pertence a algum grupo. Os direitos autorizam as pessoas a tomar ou não 
um curso de ação e tais autorizações criam obrigações recíprocas. Sugere uma relação triangular entre a 
pessoa a quem correspondem os direitos; outros para quem esta obrigação cria um dever; e a proteção 
destes direitos e sua imposição através de algum órgão legal estabelecido, geralmente o Estado e o seu 
aparato (Benhabib, 2005: 50-51). 
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transnacionais, em contrapartida, correspondem aos direitos de indivíduos que entram 

em contacto com comunidades delimitadas territorialmente, procuram aceder a esses 

territórios ou querem converter-se em seus membros (Benhabib, 2005: 17-19). 

Nesta perspetiva, Seyla Benhabib (Ibidem: 20-21) aborda a participação política 

a partir do ponto de vista da ética discursiva e de uma teoria de democracia 

deliberativa5. Chama ao princípio da teoria discursiva de metanorma, no sentido de 

que as normas específicas, que podem ser consideradas válidas, devem ser aprovadas 

através de procedimentos e regras institucionais acordadas entre os interessados. 

Interpreta que esta metanorma pressupõe os princípios de respeito moral universal e 

reciprocidade igualitária. O respeito universal significa que reconhecemos os direitos 

de todos os seres capazes de falar e agir como participantes na conversação moral; o 

princípio de reciprocidade igualitária estipula que cada um deveria ter os mesmos 

direitos nos atos de fala, ou seja, a iniciar novos temas e reclamar a justificação dos 

pressupostos das conversações. 

Os paradigmas de ter cidadania e de ser cidadão encontram-se hoje em fase de 

mudança. As novas teorias da cidadania procuram novos esquemas de inclusão cidadã, 

pois os conceitos de cidadão e de cidadania são relativamente recentes à escala global. 

A globalização implica questões que dizem respeito a um novo espaço eminentemente 

cívico e político. Esta perspetiva de que as pessoas devem atuar como cidadãs ao nível 

da sociedade global ainda gera algumas perplexidades, pois ao mesmo tempo que 

surge o conceito de cidadania mundial, continuam como traços essenciais ao conceito 

a pertença política a uma comunidade. Um bom exemplo desta contradição é a 

situação europeia apresentada por Esteves (2008: 43): se, por um lado, há uma linha 

de orientação que demonstra um esforço notável para consolidar uma dinâmica de 

maior globalização; por outro lado, há uma resistência à programação globalizada da 

cultura, à homogeneização e padronização das identidades que lhe estão associadas. 

Carvalho complementa ao afirmar que a criação de blocos económicos e 

políticos têm causado uma redução do poder dos Estados e uma mudança das 

identidades nacionais existentes e  

                                                        
5 Ver capítulo sobre a democracia deliberativa neste trabalho. 
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no caso da Europa Ocidental, os vários Estado-nação se fundem em 
um grande Estado multinacional. A redução do poder do Estado afeta 
a natureza dos antigos direitos, sobretudo dos direitos políticos e 
sociais. Se os direitos políticos significam participação no governo, 
uma diminuição no poder do governo reduz também a relevância do 
direito de participar. Por outro lado, a ampliação da competição 
internacional coloca pressão sobre o custo da mão de obra e sobre as 
finanças estatais, o que acaba afetando o emprego e os gastos do 
governo, do qual dependem os direitos sociais. Desse modo, as 
mudanças recentes têm recolocado em pauta o debate sobre o 
problema da cidadania (2013: 13). 

 

Carvalho ainda enfatiza que “na União Europeia, os governos nacionais perdem 

poder e relevância diante dos órgãos políticos e burocráticos supranacionais. Os 

cidadãos ficam cada vez mais distantes de seus representantes reunidos em Bruxelas. 

Grandes decisões políticas e económicas são tomadas fora do âmbito nacional” 

(Ibidem: 225). 

Como podemos observar, ao lado das discussões sobre cidadania mundial, 

surge o conceito de cidadania europeia ou de cidadão europeu. Da mesma forma que 

há contradições no conceito de cidadania mundial, com relação à cidadania europeia 

não é diferente. Algumas críticas aparecem pelo simbolismo da cidadania europeia, 

uma vez que a sua intenção não é substituir as cidadanias nacionais. A cidadania 

europeia é complementar à cidadania nacional e não a substitui. Possui a cidadania da 

União todo o nacional de um Estado membro (Silva, 2004: 61; Perales, 2000: 306; 

Benhabib, 2005: 108). Mas o carácter multicultural que a população europeia adquiriu 

faz reconhecer as dificuldades para construir um espaço mais completo e concreto da 

cidadania europeia e os direitos sociais dela derivados. É necessário reconhecer as 

diferenças de identidade e cultura como elementos básicos a serem respeitados 

(Alonso, 2000: 180-181). Nesta perspetiva, Miranda afirma que o alcance desta 

cidadania é bastante limitado porque “a cidadania europeia é de segundo grau 

(decorre da cidadania de qualquer dos Estados-membros) e não se apresenta 

suficientemente denso e abrangente o elenco dos direitos a que se refere” (2007: 

147), e traz uma questão ainda sem resposta: quem são os cidadãos da União, para 

além de continuarem a ser cidadãos dos respetivos Estados da nacionalidade? 
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Ferreira (2008: 84) afirma que se, por um lado, a União Europeia estimula o 

questionamento dos critérios de elegibilidade e os verdadeiros significados de ser 

“europeu”, por outro lado, é acusada de continuar ainda longe de fornecer um 

mecanismo de identificação que afete o corpo cívico enquanto todo. O problema 

fulcral reside nas dificuldades inerentes à passagem de um nível de integração ao 

outro. Deste modo, acrescenta o mesmo autor, “o traço fundamental de uma 

identidade europeia deveria espelhar a diversidade das culturas políticas no quadro de 

uma democracia universal, isto é, satisfazer, ao mesmo tempo, as pretensões 

universalistas e o enraizamento substancial das identidades particulares” (Ibidem: 98). 

Os direitos de cidadania são decisivos para a integração dos indivíduos na 

comunidade em que vivem, porque ninguém sente pertencer a uma comunidade se 

não puder participar ativamente na definição do seu rumo. Os direitos de cidadania 

representam relações e processos que necessitam de constante exercício para se 

perceberem e se constituírem socialmente. A cidadania é uma relação social de 

obrigações e direitos mútuos entre governantes e governados (Cruz, 2000: 264-265). 

Ao compreendermos o exercício de cidadania através da participação dos 

membros da comunidade, se entendemos que a cidadania é construída através da 

relação das pessoas com a sociedade em que vivem; que o indivíduo é um cidadão na 

medida em que é parte integrante da mesma sociedade, percebemos a dificuldade de 

ações tão globais. Embora já seja um facto a construção da União Europeia, ela define-

se ainda muito mais por razões económicas, do que sociais, das relações dos sujeitos 

que a constituem. “Os cidadãos europeus seguem sem se sentirem protagonistas da 

União Europeia; [...] os europeus seguem sendo basicamente súbditos, sujeitos 

passivos” (Perales, 2000: 337). Este autor complementa o seu argumento afirmando 

que a cidadania europeia é mais um potencial do que já uma realidade atual, é mais 

uma promessa de futuro (Ibidem: 338). 

Para que esta promessa de futuro aconteça é necessário, como nos aponta 

Ferreira (2008: 100), (re)construir a condição moderna de cidadania de acordo com as 

condições sociais, históricas e peculiares do espaço em que se vive. Para o autor, a 

comunicação assume nesta missão um papel essencial e possui três dimensões de 

grande importância para a constituição de uma identidade europeia. Em primeiro 
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lugar, por permitir a participação nas escolhas coletivas. Em segundo, por tornar 

possível a produção, a reprodução ou a transformação do imaginário social. E em 

terceiro lugar, por ser um meio de integração social e de formação identitária. Estas 

questões apresentadas serão melhor discutidas no tópico seguinte. 

 

I.5 Os media e a cidadania: podemos falar de uma relação de cumplicidade? 

 

Ao refletirmos sobre a questão da cidadania em pleno século XXI não 

poderíamos deixar de analisar a relação dos media com a cidadania. Como e em que 

medida os media, e no contexto desta pesquisa a rádio, especialmente no seu papel 

jornalístico, podem ajudar os cidadãos numa aprendizagem sobre o mundo, na 

realização de debates e a tomar decisões informadas? (Dahlgren, 1997: 1). 

Wahl-Jorgensen (2008: viii) argumenta que se entendemos a cidadania como 

uma espécie de camaleão que muda para refletir as alterações em cada contexto, isso 

não é menos verdade com relação aos media. Para a autora, a existência dos cidadãos 

nas sociedades contemporâneas não depende apenas de documentos oficiais que os 

identifiquem como tal, depende também dos meios de comunicação de massa, que 

são por excelência locais de luta pelo poder político. Jones (2008: 167) sugere que 

qualquer compreensão de cidadania deve levar em conta que os “media são plurais” – 

que as experiências mediadas da vida política e da cidadania ocorrem por meio de 

vários fóruns e tipos de experiências. 

Pasquali argumenta que a comunicação é a razão de ser das relações humanas 

e “consequentemente, Direitos à Comunicação estão entre os Direitos Humanos mais 

originais e orgânicos. Sem os utilizar [os direitos de comunicação] completamente, o 

ser racional não pode ser um animal político, escolher a modalidade de ser com o 

outro ou garantir a melhor reciprocidade possível” (2005: 31). 

Cecília Peruzzo lembra que: 

 

As liberdades de informação e expressão postas em questão na 
atualidade não dizem respeito apenas ao acesso da pessoa à 
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informação como receptor, nem apenas ao direito de expressar-se 
por ‘quaisquer meios’ – o que soa vago –, mas de assegurar o direito 
de acesso do cidadão e de suas organizações coletivas aos meios de 
comunicação social na condição de emissores – produtores e 
difusores – de conteúdos. Trata-se, pois, de democratizar o poder de 
comunicar (2004: 57). 

 

 Analisamos estas questões como uma condição básica para a ampliação e 

consolidação da democracia, tanto que a importância da comunicação mereceu 

especial atenção, de acordo com Roldão (2008: 157), no Encontro Nacional de Direitos 

Humanos, realizado nos dias 17 e 18 de Agosto de 2005, em Brasília. Tal encontro 

propôs o que ficou conhecido como “Carta de Brasília”, na qual se expressa o direito à 

comunicação como fator primordial na efetiva participação da sociedade na 

construção de políticas públicas. 

 

A comunicação é um direito humano que deve ser tratado no mesmo 
nível e grau de importância que os demais direitos humanos. O 
direito humano à comunicação incorpora a inalienável e fundamental 
liberdade de expressão e o direito à informação, ao acesso pleno e às 
condições de sua produção, e avança para compreender a garantia 
de diversidade e pluralidade de meios e conteúdos, a garantia de 
acesso equitativo às tecnologias da informação e da comunicação, a 
socialização do conhecimento a partir de um regime equilibrado que 
expresse a diversidade cultural, racial e sexual; além da participação 
efetiva da sociedade na construção de políticas públicas, tais como 
conselhos de comunicação, conferências nacionais e regionais e 
locais. A importância do direito humano à comunicação está ligada 
ao papel da comunicação na construção de identidades, 
subjetividades e do imaginário da população, bem como na 
conformação das relações de poder (Ibidem: 157). 

 

A aproximação da cidadania aos media, ou dos media à cidadania, faz com que 

reconheçamos novos cenários para viver em sociedades democráticas e também nos 

permite perceber que não compreenderemos plenamente a cidadania sem olhar 

concretamente para o funcionamento do poder por meio do discurso mediático. Os 

media converteram-se em espaços-chave da recriação do espaço público e de 

mediação entre os cidadãos e as autoridades. A participação do público nos media tem 

as suas origens desde o aparecimento do jornal, mas a sua importância em termos de 
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opinião só acontece de forma mais evidente quando se populariza na rádio o uso do 

telefone (para participação dos ouvintes nas emissões), nos anos 60 do século XX 

(Winocur, 2002: 89). 

O papel dos media na democracia deve ser o de fornecer aos cidadãos as 

informações que necessitam para desempenharem os seus papéis. A forma como 

essas informações afetam o entendimento e o compromisso com a democracia 

moldam a identidade de cada cidadão. Para Cruz (2000: 285), o crescimento da 

importância dos meios de comunicação e a rapidez com que se difunde a informação 

têm aumentado as capacidades e oportunidades para conhecer e definir os conflitos 

sociais. 

Em consequência de a sociedade se ter tornado extraordinariamente complexa 

para não ser mais possível, fisicamente, assegurar um processo “efetivamente” 

democrático através de espaços físicos comunicacionais (de discussão e interação 

sociais), e devido à evolução tecnológica que possibilitou a disseminação da imprensa, 

“os primeiros meios eletrônicos aumentam a complexidade das sociedades e criam um 

novo espaço público: a mídia” (Roldão, 2008: 143). Sem os media não é possível ao 

cidadão concretizar adequadamente os direitos e liberdades de expressão, associação, 

reunião e intervenção em assuntos públicos, assim como avaliar e eleger os seus 

representantes ou ele próprio fazer-se eleger. 

Os media são hoje um pré-requisito, embora de modo algum sejam uma 

garantia, para moldar o caráter democrático da sociedade, pois são os portadores de 

comunicação política para além da comunicação face a face (Dahlgren, 2009: 3). A 

compreensão do sentido social dos media revela as regras que estruturam 

quotidianamente a circulação e resignificação das mensagens. 

Nomeadamente no que diz respeito à rádio, Winocur (2002: 71) afirma que a 

sua programação se ocupa da vida dos habitantes: experiência com o governo da 

cidade, condições de vida e diversos assuntos ligados ao âmbito emotivo-privado. Para 

a autora, a rádio constitui um cenário privilegiado para abordar as necessidades e 

expetativas dos cidadãos. Oferece espaços para o debate e para a livre circulação de 

ideias, com a possibilidade de participação direta do cidadão. 
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Na sua análise, Winocur (2002: 101) destaca a rádio como uma ferramenta 

idónea para facilitar o processo de aprendizagem necessário à tomada de consciência, 

a qual depende do desenvolvimento da capacidade de reflexão crítica sobre a própria 

realidade social, para poder transformá-la. Afirma, ainda, que a rádio ocupa um novo 

lugar nas residências e nos automóveis em função, precisamente, da sua capacidade 

para se diversificar, o que a afasta da televisão, que tende cada vez mais para a 

redução da diversidade, para a uniformização de acordo com uma estética mais ou 

menos previsível. Com a globalização da televisão, a rádio tem a possibilidade de se 

dirigir cada vez mais para as necessidades individuais das pessoas (Kautz apud Ibidem: 

75). 

A rádio, na opinião de Winocur (Ibidem: 97), pode ser considerada como uma 

esfera pública nas novas condições de globalização e desterritoralização da cultura e 

da informação, não no sentido de uma esfera única, homogénea e separada do Estado 

ou da vida privada, mas exatamente pelo contrário, na fragmentação de múltiplos 

espaços de conceção diversa e heterogénea. 

Para Carmo-Roldão (2008: 186), é possível que a rádio propicie aos ouvintes 

programas que tenham um conteúdo que vá além do simples entretenimento ou da 

simples informação, segundo o velho conceito de lead. A rádio deve ser utilizada como 

instrumento de democratização do saber e deve ter por objetivo contribuir para a 

formação de uma visão mais ampla da realidade social, nesta construção de cidadania 

de que estamos a falar. A rádio deve ser um meio de expressão de sujeitos como 

protagonistas, das suas vidas e desejos, com conteúdos variados, tais como: questões 

ambientais, saúde, educação, cultura, desporto, política, economia etc. É importante 

salientar que “na abordagem de qualquer assunto, [se deve] procurar sempre 

priorizar, de fato, o interesse público e além de informar, também instruir o ouvinte 

sobre os temas em debate” (Ibidem: 188).  

Assim, Roldão auxilia-nos a fechar a nossa linha de argumentação ao afirmar 

que: “esses novos conteúdos vão contribuir para a formação de uma nova consciência 

a qual fortalecerá a democracia e, aos poucos, transformará o Estado a fim de atender 

às necessidades da população” (2008: 160). 
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CAPÍTULO II 

OS MEDIA COMO INSTRUMENTOS DELIBERATIVOS EM SOCIEDADES 

DEMOCRÁTICAS 

 

Como afirmámos no capítulo anterior, só compreenderemos a evolução do 

conceito de cidadania atendendo às mudanças socioeconómicas e estruturais próprias 

de cada época. A começar pela transformação das sociedades que viviam em regime 

monárquico e aristocrático em sociedades democráticas, o que ampliou o número de 

pessoas a partir de então reconhecidas como cidadãs, que assim puderam passar a 

participar nas decisões da sociedade. A nossa discussão continua neste segundo 

capítulo com o objetivo de compreender o papel dos mass media enquanto 

instrumentos deliberativos no embate de ideias. Os media podem contribuir para o 

alargamento das atividades das instituições sociais e políticas, através da divulgação de 

assuntos públicos e da expressão de diferentes pontos de vista. Constituem-se, assim, 

hoje, como o palco principal da comunicação pública. Podem, ainda, facilitar a 

participação dos cidadãos na vida social e política. O ato de deliberar implica o 

investimento e o envolvimento numa dinâmica que define e redefine constantemente 

a estrutura dos vínculos sociais que permitem aos cidadãos atualizar e perpetuar as 

suas práticas comunicativas. O que, na opinião de Ângela Marques (2008: 28), torna a 

atuação dos meios de comunicação fundamental. Os media constituem uma nova 

dimensão de deliberação. E enquanto instrumento desta deliberação, e tentativa de 

resposta a uma crise que o jornalismo enfrenta diante do seu afastamento do público 

(ao colocar como sua prioridade as exigências económicas e ao tratar os destinatários 

das suas mensagens como meras audiências, simples consumidores de notícias), surge 

o que muitos autores definem como jornalismo cívico, cujo objetivo é o de ajudar os 

meios de comunicação a se aproximarem mais da comunidade, criando condições para 

que os cidadãos se envolvam na discussão e resolução de questões relevantes 

(Eksterowicz; Roberts; Clark, 2003: 85). O jornalismo cívico é uma tentativa de resgate 

da própria essência, da própria deontologia do jornalismo. Todo o jornalismo que 

contribui para a formação de um espaço público poderia designar-se como jornalismo 
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cívico, cuja proposta é substituir a natureza fragmentária das práticas tradicionais por 

uma nova atitude baseada numa maior atenção concedida a cada tema (Mesquita, 

2003: 19). Pesquisadores e profissionais consideram o jornalismo cívico como uma 

solução para o problema de um maior envolvimento da imprensa com a sociedade, 

assim como para um maior envolvimento das pessoas com os problemas comunitários. 

E para esta pesquisa interessa-nos em particular a rádio, que pelas suas características 

de maior proximidade com os cidadãos poderia desempenhar esta função com maior 

empenho e vigor. 

 

II.1 Democracia, como a compreendemos? 

 

Podemos entender a democracia, da forma mais simples, como o governo do 

povo, partindo da sua origem no termo grego demokratía. “Demos” significa povo e 

“Kratos” significa poder. Nesta conceção, o termo democracia surgiu na Antiguidade 

Clássica, em Atenas, na Grécia, onde o povo se manifestava nas assembleias públicas 

das cidades-estados, reunindo-se para tomar decisões políticas de interesse 

comunitário. 

Keane (2010: 12-13), entretanto, defende que a democracia não foi uma 

invenção grega. Para ele, a palavra democracia é muito mais antiga do que os 

comentaristas clássicos gregos entreviram. Do seu ponto de vista, os gregos não foram 

os inventores da democracia, eles transformaram uma prática já vivida no Oriente e 

tomaram para si o estatuto de inventores. 

 

Graças ao comércio fluvial e às rotas das caravanas que se infiltravam 
através de cidades da Síria-Mesopotâmia como Mari, Tuttual e 
Nabada, o costume das discussões baseadas em assembleias também 
migrou para o ocidente, em direção às costas mediterrâneas que 
passaram a ser controladas pelos ‘povos do mar’ fenícios, bem como 
na direção de povos – nossos primos gregos – que, atrevidamente, 
clamaram para si próprios a honra de inventarem as assembleias 
dando-lhe um novo nome, democracia (Ibidem: 140). 
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Mesmo partindo do princípio de que os gregos não foram os primeiros a 

realizar experiências democráticas, historicamente foi a partir da Grécia, e depois de 

Roma, que o ideal democrático de igualdade e liberdade foi ganhando fôlego e chegou 

até nós. O sistema democrático contrasta com outras formas de governo em que o 

poder é detido por uma única pessoa, como na monarquia, ou é mantido por um 

pequeno número de indivíduos, como nas oligarquias. 

A democracia é entendida como um sistema em que as pessoas podem 

participar na vida política, seja através de participação direta, como acontecia na 

Antiguidade, seja através de eleições, plebiscitos ou referendos, como acontece na era 

moderna. A democracia é o governo que se dá pela discussão pública. Neste sistema, 

as pessoas possuem liberdade de expressão e de manifestação das suas opiniões.  

O princípio básico do funcionamento da democracia é a participação dos 

cidadãos e o modo desta participação define algumas características da própria 

democracia. Na Grécia, por exemplo, todos os cidadãos iguais tinham não só o direito, 

mas o dever, de se manifestar, de expressar a sua opinião, convencendo os outros. 

Mas como já explicitámos no capítulo anterior, ser um cidadão nesta época não era 

uma condição de todos os habitantes de Atenas. Naquela sociedade, as mulheres, os 

escravos, as crianças, os estrangeiros, não eram considerados cidadãos e, por isso, não 

participavam nas assembleias, nem nas decisões políticas de um modo geral. Apenas 

um grupo de elite de homens livres estava habilitada a participar neste processo 

democrático. 

A democracia ateniense tomou a forma de uma democracia direta, as pessoas 

reunidas em assembleias controlavam todo o processo político e aqueles que eram 

considerados cidadãos estavam permanentemente envolvidos nos assuntos públicos. 

“[…] os atenienses ajudaram a formar a regra segundo a qual as democracias 

requerem espaços públicos, abertos a todos, onde os problemas de preocupação 

comum podem ser definidos e vividos por cidadãos que se consideram uns aos outros 

como iguais” (Keane, 2010: 45). Esses fóruns de discussão assumiam a forma de 

encontros públicos na Ágora, considerada como um centro cívico, um espaço 

simultaneamente físico e simbólico. 
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Muitos cidadãos viam a democracia como um tipo de governo no 
qual as pessoas governavam como iguais, graças a seu acesso a uma 
Ágora que funcionava como seu segundo lar, como um espaço no 
qual os cidadãos reuniam-se e resgatavam-se, coletiva e 
individualmente, da ruína ‘natural’ acarretada pelo passar do tempo, 
por sua progressão para a morte. Opondo-se à fragilidade humana, a 
Ágora propiciava-lhes um ninho no mundo, um sentido do que os 
atenienses chamavam aidós: bem-estar significativo e respeito 
mútuo. Era como se a Ágora infundisse nos cidadãos um sentido de 
realidade, confirmado no dia a dia pela presença dos outros. […] eles 
conseguiam sentir seu próprio poder, sua capacidade de falar uns 
com os outros, de agir ao lado dos outros cidadãos e contra eles, em 
busca de fins comumente definidos. A Ágora era seu viagra. Era um 
lugar vibrante, repleto de burburinho dia e noite, com pessoas 
atarefadas que se identificavam orgulhosamente com o demos […] 
(Ibidem: 45, grifos do autor). 

 

Notamos que a principal característica da democracia direta é a participação de 

todos os indivíduos de uma coletividade manifestando a sua opinião sobre os assuntos 

de interesse desta mesma coletividade, votando em assembleias ou reuniões coletivas. 

Na democracia direta, os cidadãos decidem diretamente cada assunto por votação. 

Mas isso só é possível em sociedades pequenas, ou em que o número de pessoas 

consideradas aptas a participar no processo seja reduzido. 

Com a modernidade, o crescimento e a complexidade das sociedades, a 

democracia direta torna-se cada vez mais difícil, como afirma Keane: “À medida que 

essas democracias aumentaram de população e o território se ampliou, a simples 

forma democrática tornou-se difícil de manejar e impraticável” (2010: 174). Com isso, 

a participação popular nas democracias muda e surge a chamada democracia 

representativa, na qual a coletividade elege os seus representantes e a eles delega o 

poder de tomar as decisões. Como explica Keane: “O remédio para a complexidade foi 

a democracia representativa. ‘Ao incorporar a representação na democracia chegamos 

a um sistema de governo capaz de abranger e confederar todos os vários interesses e 

toda a extensão do território e da população’ [Thomas Paine]” (Ibidem: 174). 

Em contraste com a democracia direta, os cidadãos neste caso elegem os seus 

representantes em intervalos de tempo regulares e estes votam e decidem os assuntos 

de interesse público. Embora seja difícil datar esta mudança com precisão, esta 

conceção moderna de democracia ganhou fôlego a partir do Século XVIII, depois 
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principalmente das Revoluções Americana (1776) e Francesa (1789). Como já 

observámos no capítulo primeiro deste trabalho, foi após estas revoluções que o 

princípio de cidadania foi recuperado e o ser o humano deixou de ser súbdito para se 

transformar em cidadão. 

Para Keane, a democracia representativa significa: 

 

[…] um tipo de governo no qual o povo, compreendido como 
eleitores, diante de uma escolha genuína entre ao menos duas 
alternativas, é livre para eleger outros que então agem em defesa de 
seus interesses, isto é, representam-no ao decidirem assuntos em seu 
nome (2010: 172, grifo do autor). 

 

É fácil notarmos que o princípio básico de funcionamento da democracia 

moderna é o direito de voto como instrumento de escolha dos representantes da 

população. Mas de início nem todos tinham esse direito. Durante muito tempo, 

restrições ou critérios censitários impediram que homens e mulheres sem distinção 

pudessem participar no processo eleitoral. 

Muitos grupos foram excluídos abertamente do direito de voto, através de leis 

eleitorais que os impediam de participar no processo. As mulheres, por exemplo, 

estiveram afastadas de votar em todas as sociedades até 1893, quando a Nova 

Zelândia se tornou o primeiro país do mundo a dar às mulheres o direito de voto nos 

mesmos termos dos homens. Foram necessárias muitas lutas para garantir o direito de 

voto sem discriminação de raça, grupo étnico, classe ou sexo. E mesmo assim, o direito 

de voto ainda não é universal, é restrito a pessoas que atingem uma certa idade, 

normalmente os 18 anos. 

A democracia representativa foi, também, um modo de libertar os cidadãos do 

medo dos líderes, pois o representante eleito temporariamente para o cargo era visto 

como um substituto positivo ao poder personificado no corpo de monarcas e tiranos 

não eleitos. Assim como também a democracia representativa era vista como um 

modo de vida definido por constituições e por leis que garantiam procedimentos como 

eleições periódicas, prazos limitados de permanência nos cargos, votação secreta, 
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partidos políticos concorrentes, o direito de reunião e a liberdade de imprensa (Keane, 

2010: 173-174). 

Aqui o poder político deve ser exercido de modo institucional e não pessoal. 

Quem está no poder encontra-se nesta posição enquanto representante do povo. A 

sua posição é transitória, pois está estabelecida a rotatividade dos mandatos políticos. 

Desta forma, a democracia requer a aceitação das regras estabelecidas, embora não 

elimine a existência de discordância sempre que necessário. Uma característica 

essencial da democracia é a aceitação do confronto de ideias divergentes. Faz parte do 

processo a conversação e negociação dos conflitos. 

Por isso se torna necessário a multiplicação de órgãos representativos da 

sociedade civil, tais como: associações de bairro, sindicatos, grupos ecologistas, grupos 

contra a violência, associação de imprensa, etc. Pois estes ampliam e aprofundam o 

regime democrático na medida em que aumentam as formas de participação popular. 

Além de melhorarem o cumprimento da vontade geral e ao mesmo tempo 

colaborarem para a transparência das ações nas diversas instâncias de poder. 

Alexis de Tocqueville, inclusive, ao reconhecer a grande revolução democrática 

em favor da igualdade política e social, compreende a democracia representativa 

como uma autonomia definida também pelo uso das instituições da sociedade civil 

que impedem o despotismo político. Essas instituições colocam um limite ao poder do 

governo em nome da igualdade. E na sua opinião, uma das instituições com 

importante papel neste processo é a imprensa. “Penso que os homens que vivem nas 

aristocracias podem, a rigor, prescindir da liberdade de imprensa; mas os que vivem 

nos países democráticos não o podem fazer. […] A imprensa é, por excelência, o 

instrumento democrático da liberdade” (Tocqueville, 2000 [1835-1840]: 398). 

Reconhecidamente por meio da participação em associações civis, os membros 

de uma sociedade passam a sentir que são cidadãos, aprendem os seus direitos e 

deveres como iguais. Mas é claro que a igualdade política e a igualdade social não são 

fáceis de serem alcançadas. A luta por esta equalização é constante. E a imprensa tem 

um importante papel nesta luta, principalmente nas sociedades atuais, em 

consequência delas se terem tornado extraordinariamente complexas para não ser 

mais possível, fisicamente, assegurar um processo “efetivamente” democrático através 
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de espaços físicos comunicacionais (de discussão e interação sociais). Assim, os meios 

de comunicação, nomeadamente através do jornalismo, podem contribuir para o 

desenvolvimento da sociedade por meio da difusão de informações, da promoção de 

debates e da opinião. Ponto este que aprofundaremos ainda neste capítulo ao 

tratarmos os media como instrumentos deliberativos nas sociedades democráticas. 

Mas antes de chegarmos a este ponto, importa discutir e compreender mais alguns 

aspetos específicos da democracia na atualidade, para o que continuamos a contar 

com a ajuda de John Keane. 

 

II.2 Aspetos importantes da democracia 

 

 Embora a democracia tenha como princípios a igualdade e a liberdade – 

Tocqueville afirma, inclusive, que “a primeira e, de certa forma, única condição  

necessária para se conseguir centralizar o poder público numa sociedade democrática 

é amar a igualdade ou fazer crer nesse amor” (2000 [1835-1840]: 373) –, a sua 

implementação nunca foi plenamente conseguida em termos democráticos. “Registros 

históricos mostram que sua invenção não aconteceu da noite para o dia e que ela teve 

causa e causadores” (Keane, 2010: 36). 

A democracia é: 

 

o resultado de uma variedade de forças e eventos superpostos que 
juntos se combinaram por um tempo – apesar de tudo – para 
disseminar o autogoverno de assembleia como um modo de vida em 
todo o mundo grego mais amplo das cidades-estado (Keane, 2010: 
118). 

 

A transformação das sociedades em sociedades democráticas foi repleta de 

lutas e crescente tensão. Foi de facto o resultado de intensos conflitos. “A revolução 

democrática em favor da representação foi abastecida por lutas arruaceiras e atos 

empolgantes, como as insurreições dos artesãos nos Países Baixos e a execução 

pública, na Inglaterra, do rei Carlos I” (Keane, 2010: 176). 
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Após os acontecimentos de 1789 em França, a linguagem da democracia passa 

a ser um tipo de ordem social, na qual o poder hereditário sobre os outros é abolido e 

as virtudes igualitárias florescem. Lutas pela democracia acontecem e estas lutas 

foram com frequência árduas batalhas. O esforço francês para implantar a democracia 

pela força militar desencadeou reformas e mudou instituições. Mas gerou 

ressentimentos e resistência. “A guerra em nome da democracia promoveu tirania ou 

autoritarismo, bem como restrições e controles em relação à liberdade de imprensa, à 

assembleia pública e a outras liberdades civis” (Ibidem: 443). 

Os altos e baixos da democracia fizeram com que a sua história fosse marcada 

por grandes sobressaltos, com alguns começos, interrupções e fins. É possível definir a 

primeira onda da democratização nas Revoluções Americana e Francesa e um seu fim 

após a Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Esta primeira onda ocorreu no período 

de 1828 a 1926. A segunda onda da democracia foi mesmo muito breve, 

principalmente se a comprarmos com a primeira, corresponde ao período de 1943 a 

1962 (Keane, 2010: 606-608). Mas a democracia reaparece novamente ainda no Século 

XX. Assim: 

 

A terceira onda da democracia moderna podia conservar sua forma e 
rolar indefinidamente. Garantida especialmente por uma ‘maré 
crescente de progresso económico’ e controlada por elites políticas 
que compreendem (como Churchill) que a democracia é a ‘forma 
menos pior de governo para suas sociedades e para elas próprias’, o 
progresso na direção da democracia política era possível no terceiro 
milénio. Isso não significava que a história estivesse 
automaticamente ao lado da democracia, pois a própria história 
requeria a habilidade de descobrir o que acontecerá no futuro. A 
história ‘não se move para frente em linha reta, contudo quando 
líderes hábeis e resolutos usam pressão, ela de fato se move para 
frente’ [Samuel P. Huntington] (Ibidem: 606). 

 

Muitas revoluções foram necessárias para implementação da democracia em 

diversos países. Em Atenas, berço da democracia, por exemplo, em meados de 

novembro de 1973, várias centenas de estudantes da Politécnica usaram a sua estação 

de rádio pirata para protestar contra o governo militar a favor da democracia. Em 

Portugal, após 50 anos de regime salazarista, em 25 de abril de 1974, jovens oficiais 
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organizados no Movimento das Forças Armadas (MFA) tiveram sucesso por meio de 

um golpe de Estado contra o regime político vigente. O Brasil começou a livrar-se da 

mais violenta, longa e criminosa ditadura da sua história e, em 1985, o país é 

reconduzido à democratização. 

Por estas e por outras revoluções chega-se ao final do Século XX com 119 países 

descritos como democracias eleitorais, num total de 192 países existentes em todo o 

mundo, o que corresponde a 58,2% da população mundial. Oitenta e cinco desses 

países, o que representa 38% dos habitantes do globo, vivem em Estados 

democráticos que respeitam os direitos humanos, o que reflete uma consciência 

democrática crescente e global. E o Século XX passa a ser considerado o Século 

Democrático, isso de acordo com o relatório da Freedom House (Keane, 2010: 604). 

As diversas mutações da democracia em ambientes totalmente diferentes 

provocaram uma implicação importante. “O significado e a prática da democracia 

tornaram-se implicados nos sentimentos diários e locais, nas linguagens, nas 

instituições e nas formas mutáveis e contestadas de poder. […] A democracia tornou-

se polivalente” (Ibidem: 617-618). 

Assim Keane (2010) afirma que ainda está para acontecer o nascimento de um 

novo tipo de democracia, uma forma ‘pós-representativa’, distintamente diferente das 

democracias de assembleia e das representativas. 

 

É difícil encontrar um nome elegante para ela e muito menos possível 
descrever em poucas palavras suas operações e implicações políticas. 
O termo de som estranho democracia monitória é o mais exato para 
descrever a grande transformação que está ocorrendo em regiões 
como a Europa e em países tão diferentes como os Estados Unidos e 
a Índia, a Argentina e a Nova Zelândia. A democracia monitória é uma 
nova forma histórica de democracia, uma variedade de política ‘pós-
parlamentar’ definida pelo crescimento rápido de muitos tipos 
diferentes de mecanismos extraparlamentares, de escrutínio de 
poder. Esses corpos monitórios enraízam-se nas áreas ‘internas’ do 
governo e da sociedade civil, bem como em cenários ‘entre 
fronteiras’ outrora controlados por impérios, estados e organizações 
empresariais (Keane, 2010: 619, grifo do autor). 
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Para Keane a democracia monitória é a forma mais complexa de democracia 

até agora. Para o autor, na era da democracia monitória, as regras de representação, 

responsabilidade democrática e participação pública são aplicadas a uma amplitude 

muito maior de cenários do que jamais foi feito antes. Na democracia monitória há 

monitores, ativistas de tribunais, comissões eleitorais e agências de defesa do 

consumidor para proteger as regras do jogo democrático. 

 

A democracia monitória é a era de pesquisas, grupos de foco, 
pesquisa de opinião deliberativa, petições online e votação praticada 
pela audiência e pelo cliente. Intencional ou não, a disseminação da 
cultura da votação, apoiada pelos novos mecanismos de poder 
monitorado, tem o efeito de interromper e com frequência silenciar 
os solilóquios de partidos, políticos e parlamentos. As inovações 
escrutinadoras do poder tendem a dar direito de voto a um número 
muito maior de vozes de cidadãos, algumas vezes por meio de 
representantes não eleitos (tais como as organizações de direitos 
humanos) habilidosos em defender tópicos específicos. O número e a 
amplitude das instituições monitórias aumentam tanto que elas 
apontam para um mundo onde a velha regra de ‘uma pessoa, um 
voto, um representante’ – a demanda central na luta pela 
democracia representativa – é substituída pelo novo princípio da 
democracia monitória: ‘uma pessoa, muitos interesses, muitas vozes, 
votos múltiplos, representantes múltiplos’ (Keane, 2010: 621, grifos 
do autor). 

 

Os mecanismos monitórios operam de modos diferentes, em frentes 

diferentes. Alguns escrutinam o poder primariamente ao nível das informações de 

cidadãos sobre os organismos do governo ou da sociedade civil. As instituições 

monitórias não devem ser confundidas com mecanismos de vigilância de cima para 

baixo, que operam em segredo para fins privados de organizações do governo ou da 

sociedade civil. Estas são organizadas para fornecer pontos de vistas extra e mais e 

melhores informações sobre órgãos governamentais e não governamentais. São “[…] 

definidas por seu compromisso geral de fortalecer a diversidade e a influência das 

vozes e as escolhas dos cidadãos em decisões que afetam suas vidas […]” (Ibidem: 

623). 

A democracia monitória resulta de muitas forças e exige uma mudança de 

mentalidade para compreender a sua geografia política, porque, para Keane, a 
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democracia monitória é o sistema mais profundo e amplo de democracia até ao 

momento conhecido. 

 

A geografia política de mecanismos como comissões de auditoria e 
de integridade, assembleias de cidadãos, parlamentos regionais, 
conferências de cúpula e organizações globais de vigilância desafia as 
descrições simplórias. Assim, também, o faz a geografia política de 
disputa por poder e de organismos de controle do poder, tais como 
redes de direitos humanos, sindicatos e conselhos de consumidores 
destinados a aumentar a responsabilidade pública dos negócios e de 
outros organismo da sociedade civil (Keane, 2010: 627). 

 

Assim, o autor propõe o seguinte gráfico para entendermos a geografia política 

da democracia monitória. 

 

Figura 1: Gráfico da Democracia Monitória de Keane 

 

Fonte: Keane (2010: 627). 
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Como podemos perceber, Keane propõe uma democracia interligada em todos 

os sentidos. Não existe um poder dominador de cima para baixo, assim como também 

não existe apenas um órgão “fiscalizador”. Todos, todas as instâncias promovem ações 

que estão sempre voltadas umas para as outras. “A democracia passa a significar um 

modo de vida e um modo de governo no qual o poder é, em toda parte, sujeito a 

controlos minuciosos, de tal modo que ninguém tem direito de governar sem o 

consentimento dos governados ou de seus representantes” (Ibidem: 635). Os cidadãos 

têm o direito de dizer não aos seus representantes, assim como os representantes 

podem e devem reconsiderar e rever decisões já tomadas, sempre que necessário. Os 

poderes passam a sentir a constante exigência de prestação de contas dos sem poder. 

Assim, Keane coloca como uma das qualidades mais marcantes da democracia 

monitória o modo como procedimentos de deliberação e votação são aplicados a uma 

grande variedade de instituições semigovernamentais e da sociedade civil. Uma outra 

questão é a intensa preocupação pública com a sociedade civil e com o escrutínio 

público. Os media também desenvolvem um papel importante neste processo, o que 

leva Keane a afirmar que se a “abundância comunicativa implodisse, a democracia 

monitória não duraria muito tempo” (Ibidem: 663). Para ele, “[…] se a guerra total [o 

autor analisa a guerra também como uma oportunidade para cidadãos e organizadores 

de instituições passarem a lidar com problemas por conta própria] foi o catalisador 

principal do nascimento da democracia monitória, então, sem dúvida os meios de 

comunicação estão entre os principais veículos de seu crescimento subsequente” 

(Ibidem: 662). 

Ele complementa o seu argumento explicando que a conexão social por meio 

de computadores e de outras possibilidades oferecidas pelos media, e aqui podemos 

enfatizar a rádio, promove uma infindável participação de ‘gente comum’ falando 

publicamente. 

 

Os cidadãos são assim tentados a pensarem por si próprios; a ver o 
mesmo mundo de modos diferentes, de ângulos diferentes; e a 
aguçar todos os seus sentidos na direção das relações de poder 
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prevalecentes lembrando sempre que elas não são ‘naturais’, mas 
contingentes. A abundância comunicativa e as instituições monitórias 
combinam para promover uma espécie de mudança na forma de 
percepção popular do poder (Keane, 2010: 669). 

 

Embora os media tenham um importante papel neste processo democrático, 

concordamos com o autor quanto ao facto de a comunicação estar constantemente 

sujeita a conflitos de simulação, a negociações, a compromisso e a efeitos de poder. O 

que faz com que a abundância comunicativa não assegure automaticamente o triunfo 

“nem do espírito nem das instituições da democracia monitória. As sociedades 

saturadas de mensagens podem e têm efeitos danosos à democracia” (Ibidem: 669-

670). 

Por isso, o ideal da democracia implica: 

 

a capacidade dos cidadãos de apreenderem, como iguais, o mundo a 
seu redor depende crucialmente de seu acesso a recursos 
adequados. Uma educação apropriada, acesso universal aos cuidados 
à saúde e a proteção legal aos direitos humanos básicos são vitais. 
[…] Essa exigência implica que a democracia exige a igualização das 
oportunidades de vida para todos os cidadãos (Ibidem: 769). 

 

Ao concordarmos que a democracia está sempre em movimento e que ela deve 

sempre tornar-se democracia novamente, propomos uma discussão sobre a 

democracia deliberativa, não como uma democracia contrária à proposta de Keane, 

mas sim como complementar. E também propomos ampliar uma discussão sobre os 

media neste processo. Mas antes de partirmos para esta questão é importante, ainda, 

entendermos neste processo democrático algumas transformações que aconteceram 

no espaço público relacionadas com a participação dos meios de comunicação. 

Entendendo o espaço público como o lócus privilegiado da efetivação da democracia, 

da sua manifestação e consolidação, e os media como um dos instrumentos 

fundamentais para reverberar todas as movimentações no interior deste espaço 

público. A questão é em que medida essa dinâmica se tem demonstrado efetivamente 

democrática. 
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II.3 Espaço público: aspetos iniciais e um ponto de vista geral 

 

A complexificação social, marcada pelo advento das sociedades industriais e 

pela sua evolução, acirra as contradições desencadeadas pela liberdade, que tem 

como bandeira a Revolução Francesa do século XVIII. Essas transformações 

apresentam-se como as consequências de um mundo que proclama a modernidade e, 

ao mesmo tempo, são as causas das contradições colocadas por diferenças cada vez 

maiores numa sociedade que se torna mais complexa. 

Juntamente a isto, aumentam os desafios para o estabelecimento da unidade 

necessária à viabilidade da governação democrática. O desenvolvimento dos mass 

media relacionado com o processo das tecnologias de comunicação e informação 

aparece como resposta à necessidade dinâmica de estabelecer e reestabelecer a 

unidade em sociedades nas quais as diferenças religiosas, culturais, sociais e 

ideológicas precisam de ser equacionadas. 

Mas também aparecem para romper essa unidade. Os media procuram 

convencer, mas também questionam. Tornam-se o principal palco da comunicação 

pública, lugar onde os cidadãos são colocados diante do combate retórico travado 

pelos diversos interesses sociais, passando a fazer parte desses processos, discutindo-

os e emitindo opiniões. A força e a legitimidade dos diversos interesses em presença 

passa a depender, em grande medida, da apreciação da sociedade realizada por via 

dos media. A dimensão do conceito de público amplifica-se e diversifica-se, bem assim 

como o seu papel no estabelecimento da verdade. A opinião pública toma conta dos 

mais diversos espaços. 

Ao falarmos em opinião pública podemos rapidamente associar o termo a uma 

opinião generalizada sobre determinado assunto público, como nos alerta Habermas, 

“a palavra carrega tão fortemente o tom significacional de opinião coletiva […]” 

(2003a: 111). Mas, historicamente, “a opinião pública pode ser interpretada como 

‘opinião informada’ ou a visão geral dos membros mais educados e conscientes da 

sociedade” (McQuail, 2003: 507). 
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Habermas afirma que a opinião pública nasce da força do melhor argumento 

(2003a: 72); neste quadro de pensamento, opinião assume o significado de reputação, 

de algo que passa por um julgamento (Ibidem: 110). E este julgamento é importante 

para controlar o exercício do poder político. A função da opinião pública é legitimar o 

domínio político por meio de um processo crítico de comunicação sustentado nos 

princípios de um consenso racionalmente motivado. Habermas considera os sujeitos 

como capazes de construir e manifestar uma opinião sobre assuntos de interesse 

geral; e estes sujeitos só fazem parte de uma esfera pública se forem portadores de 

uma opinião pública. 

 

O ‘público’ seria então o conjunto de procedimentos mediante os 
quais são formuladas, discutidas e adoptadas as decisões políticas 
colectivas. O ‘público’ caracteriza aquilo que é de interesse geral e 
apela para um espaço de acção em que todos os membros de uma 
comunidade política resolvem dialogalmente os assuntos que dizem 
respeito a toda a sociedade (Innerarity, 2010: 10). 

 

Habermas (2003a: 40) admite que existem vários significados para público, mas 

o mais importante é que um público é sempre um público que julga. Desta forma, a 

esfera pública significa um espaço de conversação, no qual assuntos de interesse geral 

são expostos, debatidos, criticados e posteriormente julgados, chegando-se a um 

consenso ou a alguma outra forma de síntese. 

Mas para compreendermos a opinião pública nos nossos dias e as mudanças 

ocorridas desde o surgimento do termo nos séculos XVII e XVIII, torna-se necessário 

compreender as transformações do espaço público. Como afirma Rieffel, “opinião 

pública e espaço público são duas noções estreitamente ligadas: a existência da 

primeira depende do vigor da segunda” (2003: 44). 

Habermas (2003a: 75) retrata o surgimento da esfera pública moderna através 

do advento da sociedade burguesa inglesa no século XVIII, nas “sociedades”, salões e 

cafés, locais onde os indivíduos privados se reuniam para discutir assuntos culturais e 

políticos. Trata-se de um espaço (este conjunto de lugares) destinado ao debate, 

aberto (virtualmente) a todas as pessoas, que aí podiam expressar publicamente as 
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suas opiniões. Para participar, a única condição era a capacidade de dominar uma 

língua. A crítica racional conferia poder ao indivíduo; e o critério preponderante para a 

formação de opinião era o do melhor argumento. 

 

A esfera pública burguesa pode ser entendida inicialmente como a 
esfera das pessoas privadas reunidas em um público; elas reivindicam 
esta esfera pública regulamentada pela autoridade, mas diretamente 
contra a própria autoridade, a fim de discutir com ela as leis gerais da 
troca na esfera fundamentalmente privada, mas publicamente 
relevante, as leis do intercâmbio de mercadorias e do trabalho social 
(Habermas, 2003a: 42). 

 

Por esfera privada, Habermas (2003a: 46) compreende a sociedade civil 

burguesa em sentido restrito: setor da troca de mercadorias e do trabalho social. 

Assim como a família. E quanto à esfera pública política, entende que a mesma provém 

da esfera pública literária; e a sua função fundamental é, através da opinião pública, 

intermediar as relações entre o Estado e as necessidades da sociedade. A esfera 

pública burguesa é, assim, formada pela junção de um conjunto de pessoas privadas, 

reunidas para discutir as questões privadas publicamente relevantes. 

 

A arte do raciocínio público é aprendida pela vanguarda burguesa da 
classe média culta em contato com o “mundo elegante”, na 
sociedade aristocrática da corte que, é verdade, à medida que o 
moderno aparelho de Estado se autonomizava em relação à esfera 
pessoal do monarca, separava-se por sua vez cada vez mais da corte, 
passando a constituir um contrapeso na cidade. A “cidade” não é 
apenas economicamente o centro vital da sociedade burguesa; em 
antítese política e cultural à “corte”, ela caracteriza, antes de mais 
nada, uma primeira esfera pública literária que encontra as suas 
instituições nos coffee-houses, nos salons e nas comunidades de 
comensais (Ibidem: 44-45, grifos do autor). 

 

A cidade ao assumir suas funções culturais, modifica-se tanto como 

sustentáculo da esfera pública como a si mesma. 
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A preponderância da ‘cidade’ é assegurada por aquelas novas 
instituições que, em toda a sua diversidade, assumem na Inglaterra e 
na França funções sociais semelhantes: os cafés em seu período 
áureo de 1680 a 1730, os salões no período entre a Regência e a 
Revolução. Tanto cá quanto lá, são centros de uma crítica 
inicialmente literária e, depois, também política, na qual começa a se 
efetivar uma espécie de paridade entre os homens da sociedade 
aristocrática e da intelectualidade burguesa (Ibidem: 47-48). 

 

Como podemos perceber, o princípio de funcionamento da esfera pública é a 

capacidade de racionalização pública dos assuntos do mundo por parte dos membros 

desta mesma esfera que se encontram entre si ligados nos seus duplos papéis na 

sociedade: enquanto proprietários e enquanto meros seres humanos (Ibidem: 74). 

Essa racionalização é alimentada por opiniões oriundas de todos os espaços da vida 

social frequentados por esses indivíduos, o que restringe a participação popular nesse 

espaço, apesar de Habermas afirmar que um espaço público só é constituído com o 

acesso de todos, de contrário ele nem existe. Mas o “todos” em questão refere-se 

justamente ao burguês do século XVIII: o proprietário e também leitor – como bem 

explicita o próprio Habermas, “[…] conquistar o status de proprietário e, com isso, de 

‘homem’, as qualificações de um homem privado com acesso à esfera pública: 

propriedade e formação educacional” (Ibidem: 107). 

 Habermas (2003a: 51-53) descreve, assim, três critérios que as comunidades 

comensais, salões e cafés, utilizavam para organizar a discussão permanente entre 

pessoas. Em primeiro lugar, é exigida uma espécie de sociabilidade que pressupõe algo 

como a igualdade de status (a paridade argumentativa na dinâmica da comunicação 

pública). Em segundo lugar, a problematização de setores que até então não eram 

considerados questionáveis (uma ampla liberdade de discussão, servida pela 

progressiva laicização da cultura e da política). E em terceiro lugar, o não fechamento 

do público (a sua universalidade, no sentido em que todos devem poder participar). 

Mas este não fechamento do público é, como já referimos, resumido a “todas as 

pessoas privadas que, como leitores, ouvintes e espectadores, pressupondo posses e 

formação acadêmica, podiam, através do mercado, apropriar-se dos objetos em 

discussão” (Ibidem: 53). E esses objetos de discussão, com o desenvolvimento da 

imprensa, passam a ser também (e sobretudo) os materiais publicados em jornais e 
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revistas. “Os artigos de jornais não só são transformados pelo público dos cafés em 

objeto de suas discussões, mas também entendidos como parte integrante deles […]” 

(Ibidem: 59). 

Arendt (2007b) também reconhece a postura dialógica como característica 

fundamental do espaço público. Na sua obra “A Condição Humana”, situa as atividades 

humanas em função de três dimensões da vita activa: o labor, o trabalho e a ação. Na 

dimensão da ação apresenta a vida política como sua atividade por excelência, cuja 

preocupação se pauta pela procura do bem comum. É a condição humana da ação que 

leva em conta a pluralidade e o intercâmbio de ideias orientadas para o interesse 

público. Para Arendt, somente a dimensão da ação contribui teoricamente para o 

entendimento do conceito de espaço público. “É com palavras e atos que nos 

inserimos no mundo humano; e esta inserção é como um segundo nascimento” 

(Ibidem: 189). A ação concretiza-se por meio do discurso, através do uso das palavras, 

que requer um espaço próprio para o desempenho desta atividade: o espaço público. 

“[…] a ação jamais é possível no isolamento. Estar isolado é estar privado da 

capacidade de agir” (Ibidem: 201). 

É notório que desde o princípio a ideia de espaço público passa pela questão do 

debate, pela discussão de temas relevantes à coletividade, numa perspetiva de bem 

comum, como pudemos observar a partir do pensamento quer de Habermas, quer de 

Arendt. Acreditamos que este ponto é bastante consensual aos vários teóricos sobre o 

espaço público. A questão crítica passa pela conceção inicial de Habermas do espaço 

público como um espaço único e homogéneo, sendo os cafés, os salões, os clubes, por 

exemplo, os locais por excelência de reunião e emergência de uma opinião pública. 

Diversos autores criticam Habermas afirmando que este seu conceito não é adequado 

ao mundo dos nossos dias e que, mesmo no contexto histórico da sua análise, a 

posição defendida peca por não reconhecer a presença (e relevância) de outros 

públicos, além do burguês. 

Essas críticas fizeram com que o próprio Habermas alterasse o seu conceito, e 

em trabalhos mais recentes passou a assumir novos aspetos relacionados com a noção 

de esfera pública, principalmente em função de critérios mais rigorosos de 
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espacialidade, de composição estrutural e social; bem assim como, também e mais 

importante, o reconhecimento de uma multiplicidade de esferas públicas. 

 

II.4 Espaço público: as transformações com o advento e a expansão dos media 

 

Esta reconsideração do conceito, porém, nada de essencial parece ter posto em 

causa no que diz respeito à ideia de uma transformação da esfera pública, que arrasta 

consigo, igualmente, uma mudança na natureza da opinião pública, em resultado do 

advento (e prevalência) de uma opinião de massa, “constituída já não 

verdadeiramente por públicos, como em épocas anteriores, mas sim por esta nova 

sociabilidade a que damos o nome de massa, formas de agregação social dos 

indivíduos que têm por base relações sociais frágeis, superficiais e burocratizadas” 

(Esteves, 1998: 85). 

Da opinião pública passamos a uma opinião de massa, que é considerada como 

produto de um processo de comunicação intrínseco às massas, processo que não está 

já preso ao princípio do uso público da razão. Habermas (2003a: 283) afirma, então, 

nestes termos, que a opinião pública é uma ficção. Em seu lugar surge uma disposição 

subjetiva. “A opinião pública das pessoas privadas reunidas num público não conserva 

mais uma base para a sua unidade e verdade: retorna ao nível de uma opinião 

subjetiva de muitos” (Ibidem: 144). 

Esteves afirma, ainda, que: 

 

[…] a Opinião Pública dos nossos dias não é apenas uma Opinião de 
Massa, mas também uma Opinião Mediática: a opinião de uma 
massa que é funcionalmente processada e emotivamente excitada 
por dispositivos tecnológicos de mediação, a que damos a designação 
comum de media (1998: 87). 

 

Ainda no que diz respeito ao poder emotivo dos media na construção desta 

opinião mediática: 
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Os meios de comunicação provocam um permanente alerta 
emocional da sociedade e mantêm desse modo a atenção necessária 
para despertar em cada caso o correspondente conteúdo emocional. 
[…] A carga emocional gerada pelos acontecimentos dramáticos não 
seria possível sem os nossos actuais meios de comunicação (Innearty, 
2010: 40-41). 

 

Para Habermas (2003c: 86-88), o mundo da vida forma uma rede de ações 

comunicativas, e as associações formadoras de opinião, que em geral exercem 

influência pública, fazem parte da infraestrutura civil de uma esfera pública dominada 

pelos meios de comunicação de massa. Na perspetiva de uma teoria da democracia: 

 

[…] a esfera pública tem que reforçar a pressão exercida pelos 
problemas, ou seja, ela não pode limitar-se a percebê-los e a 
identificá-los, devendo, além disso, tematizá-los, problematizá-los e 
dramatizá-los de modo convincente e eficaz, a ponto de serem 
assumidos e elaborados pelo complexo parlamentar (Ibidem: 91, 
grifo do autor). 

 

Desta forma, há também uma mudança na compreensão da sociedade. De uma 

sociedade formada por públicos, que é constituída pela livre discussão e em que o 

número de pessoas que expressam e recebem opiniões é praticamente o mesmo, 

sendo a opinião pública formada por essa discussão, passamos a uma sociedade de 

massa, na qual o número de pessoas que expressam opiniões é muito menor do que o 

número daqueles que recebem; e a opinião pública é controlada pelas autoridades, 

que reduzem a possibilidade de uma opinião formada pela discussão, não havendo, 

portanto, uma discussão racional entre indivíduos. C. Wright Mills (1981: 353-354) 

argumenta que a transformação do público em massa foi uma das tendências mais 

importantes das sociedades modernas e que a compreensão desta transformação 

proporciona uma chave decisiva para aceder ao sentido da afirmação de uma elite de 

poder. 

 

Hoje em dia, o termo “sociedade civil” não inclui mais a economia 
constituída através do direito privado e dirigida através do trabalho, 
do capital e dos mercados de bens, como ainda acontecia na época 
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de Marx e do marxismo. O seu núcleo institucional é formado por 
associações e organizações livres, não estatais e não econômicas, as 
quais ancoram as estruturas de comunicação da esfera pública nos 
componentes sociais do mundo da vida. A sociedade civil compõe-se 
de movimentos, organizações e associações, os quais captam os ecos 
dos problemas sociais que ressoam nas esferas privadas, condensam-
nos e os transmitem, a seguir, para a esfera pública política. O núcleo 
da sociedade civil forma uma espécie de associação que 
institucionaliza os discursos capazes de solucionar problemas, 
transformando-os em questões de interesse geral no quadro de 
esferas públicas (Habermas, 2003c: 99). 

 

Habermas (2003a: 158) entende os meios de comunicação de massa como um 

dos protagonistas dessa transformação. A ampliação do público acontece através da 

difusão da imprensa e da propaganda. Com o advento dos media, a esfera pública 

perde o seu carácter reflexivo, passando a resumir-se em “opiniões publicadas” na 

imprensa, que agora instrumentaliza a opinião pública. “O espaço público já não é o 

processo em que as opiniões se formam, mas o lugar onde elas simplesmente se 

tornam públicas” (Neidhardt apud Innerarity, 2010: 16). A deliberação sofisticada dá 

lugar à emissão de proposições veiculadas pela imprensa destinadas às massas, que de 

certa forma, passam a ter um papel passivo no jogo de hegemonização de ideias, 

meros depositários, “educados” e fecundos ao exercício democrático de poder. 

 

Os meios de comunicação constituem uma verdadeira mediação 
universal, fornecem a matéria da nossa realidade. É uma grande 
ingenuidade pensar que temos acesso imediato ao mundo por 
experiência própria. Por pouco que reflita, qualquer pessoa se 
apercebe de que até aquilo que lhe parecia ser uma experiência 
imediata individual é mediado pelos esquemas e pelos moldes dos 
meios de comunicação.[…] Como Luhmann faz notar, ‘o que nós 
sabemos acerca da nossa sociedade, e até do mundo em que 
vivemos, sabemo-lo pelos meios de comunicação’. […] A sociedade só 
pode conhecer o mundo por via dos meios de comunicação. […] O 
mundo em que nós hoje vivemos é um sistema de informação 
integrado (Innerarity, 2010: 89-90). 

 

Thompson também partilha este mesmo ponto de vista de que os media 

alteraram a nossa compreensão de mundo, criando aquilo que ele designa como 

“mundanidade mediada”: 
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[…] nossa compreensão do mundo fora do alcance de nossa 
experiência pessoal, e de nosso lugar dentro dele, está sendo 
modelada cada vez mais pela mediação de formas simbólicas. Esta 
difusão dos produtos da mídia nos permite em certo sentido a 
experiência de eventos, a investigação de outros e, em geral, o 
conhecimento de um mundo que se amplia muito para além de 
nossos encontros diários (2012: 61). 

 

Esteves afirma que “o espaço público como rede crescentemente amplificada  

de comunicações pode ajudar a sociedade a pensar-se a si mesma, uma 

autocompreensão simultaneamente interpretativa do passado e da situação presente, 

e projetiva quanto às possibilidades futuras” (2003: 70). Neste processo, “[…] o jogo 

que envolve uma esfera pública, baseada na sociedade civil e a formação da opinião e 

da vontade institucionalizada no complexo parlamentar […], forma um excelente 

ponto de partida para a tradução sociológica do conceito de política deliberativa” 

(Habermas, 2003c: 104, grifo do autor). “A ideia de uma democracia deliberativa indica 

precisamente a conveniência de se entender a esfera política como um lugar de 

descobrimento dos interesses e não tanto como um cenário de mera negociação” 

(Innerarity, 2010: 22). 

Para Leal (2009:5), o espaço público atual deve ser entendido como um espaço 

formador de cidadania, de indivíduos politicamente ativos e autónomos, que 

perseguem modelos societários democráticos, igualitários e emancipatórios. O que 

viabiliza esta esfera pública é a exposição de elaborações subjetivas que se tornam 

públicas ao serem objetivadas no ato da palavra pronunciada na cena pública. 

 

[…] o espaço público não é um evento dado, natural, que 
simplesmente se manifesta fisicamente em um determinado local. 
Esse espaço resulta da organização política para tornar possível, 
entre outras coisas, um lugar comum de comunicação. Na verdade, o 
que vai definir um espaço público são as formas e as condições de 
outorga da palavra concedida tanto ao indivíduo anônimo como a 
entidades representativas da sociedade civil (Ibidem: 5-6). 
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João Carlos Correia (2004: 210-211) explica que o espaço público poderá cada 

vez mais dar lugar a uma pluralidade de espaços públicos mediatizados. Com isso, a 

intervenção política e o exercício da cidadania passarão também por hipóteses 

alternativas de uso dos media. Ele destaca que com os novos media, toda a conceção 

de política, de cidadania e a relação entre público e privado passam por uma nova e 

profunda transformação estrutural. 

Innerarity apresenta, então, a sua proposta a partir da ideia fundamental de 

que: 

 

[…] o espaço público – essa esfera de deliberação em que se articula 
o comum e onde são tratadas as diferenças – não constitui uma 
realidade dada mas é, ao invés, uma construção laboriosa, frágil e 
variável que exige um contínuo trabalho de representação e 
argumentação e cujos principais inimigos são a imediatez de uma 
política estratégica e a imediatez desestruturada dos espaços globais 
abstractos. […] A relevância do espaço público depende da 
capacidade de organizar socialmente uma esfera de mediação de 
subjectividade, experiência, implicação e generalidade (2010: 8-9). 

 

Assim, o espaço público torna-se um lugar onde os problemas são 

apresentados e interpretados através do debate. É o local de encenação da 

problematização da vida social: 

 

Esta representação simbólica revalorizada do Espaço Público e da 
Opinião Pública, por sua vez, alimenta toda uma série de novas 
práticas sociais e políticas de resistência, isto é, formas de acção e de 
organização da vida colectiva que exploram vias alternativas, 
temáticas originais e novas formas de experiência (Esteves, 1998: 88). 

 

Habermas apresenta as suas considerações sobre a esfera pública em 

sociedades complexas como “uma estrutura intermediária que faz a mediação entre o 

sistema político, de um lado, e os setores privados do mundo da vida e sistemas de 

ação especializados em termos de funções, de outro lado” (2003c: 107). Este novo 

olhar habermasiano acredita que a esfera pública: 
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[…] representa uma rede supercomplexa que se ramifica 
espacialmente num sem número de arenas internacionais, nacionais, 
regionais, comunais e subculturais, que se sobrepõem umas às 
outras; essa rede se articula objetivamente de acordo com pontos de 
vista funcionais, temas, círculos políticos, etc., assumindo a forma de 
esferas públicas mais ou menos especializadas, porém, ainda 
acessíveis a um público de leigos […]; além disso, ela se diferencia por 
níveis, de acordo com a densidade da comunicação, da complexidade 
organizacional e do alcance, formando três tipos de esfera pública: 
esfera pública episódica (bares, cafés, encontros na rua), esfera 
pública da presença organizada (encontros de pais, público que 
frequenta o teatro, concertos de Rock, reuniões de partidos ou 
congressos de igrejas) e esfera pública abstrata, produzida pela mídia 
(leitores, ouvintes e espectadores singulares e espalhados 
globalmente) (Ibidem: 107, grifos do autor). 

 

Conforme sublinhado pelos diversos autores citados, já não podemos mais 

pensar em formas participativas no debate público atual sem considerar a atuação dos 

meios de comunicação, particularmente no que diz respeito aos processos de 

produção dos conteúdos informativos, que tanto influenciam como são influenciados 

pelos diversos atores envolvidos. 

 

[…] os meios de massa devem situar-se como mandatários de um 
público esclarecido, capaz de aprender e de criticar; devem preservar 
sua independência frente a atores políticos e sociais, imitando nisso a 
justiça; devem aceitar imparcialmente as preocupações e sugestões 
do público, obrigando o processo político a se legitimar à luz desses 
temas (Ibidem: 112). 

 

Para Innerarity (2010: 66), na perspetiva deliberativa, o diálogo é o principal 

elemento que forma a identidade e a vontade política dos cidadãos, um processo de 

autoesclarecimento que não pode ser encarado de maneira individual. 

 

O espaço deliberativo pressupõe um tipo de comunicação 
argumentativa que se caracteriza pela tentativa de fornecer alguma 
justificação ou alguma prova para apoiar as afirmações, os juízos e as 
pretensões […]. A esfera pública é um espaço onde os cidadãos 
podem convencer e ser convencidos ou amadurecer em conjunto 
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novas opiniões. […] As suas opiniões constituem-se durante a 
deliberação que precede a decisão democrática. Por outras palavras: 
é o processo democrático que torna possível o esclarecimento dos 
participantes acerca de si próprios e os leva a formar uma opinião 
sobre o que está em jogo. […] A incerteza é, deste modo, um 
indicador da qualidade dos espaços democráticos (Ibidem: 65). 

 

Na visão de Leal (2009: 7), o fator fundamental para garantir a dinâmica e 

vigência de práticas democráticas e de processos de transformação social e política 

está no reconhecimento dos espaços públicos como espaços comuns, nas suas mais 

variadas versões e estruturas. O mais importante neste momento é entender 

 

[…] a comunicação como instrumento de diálogo e de troca de 
experiências que se traduz, de certa forma, em um indício de 
organização de esferas discursivas pautadas, em certa medida, em 
uma racionalidade comunicativa. A mediação de opiniões e debates 
de atores sociais pertencentes à comunidade torna possível o 
desenvolvimento de espaços públicos animados por valores éticos 
morais compartilhados por cidadãos que participam do processo 
democrático de interpretação e leitura da realidade local ou comum 
(Ibidem: 7). 

 

A esfera pública atual exige que esses espaços transponham vários desafios, 

principalmente estes dois: “o de conjugar o imperativo da interculturalidade com os 

princípios democráticos da liberdade e da igualdade e o de refutar as intervenções 

sistêmicas da política partidária e da esfera econômica […]” (Ibidem: 16). Isso porque a 

democracia exige um trabalho continuado para corrigir a todo o momento a 

representação e para promover os diversos procedimentos deliberativos, mais 

precisamente: “a participação dos cidadãos, a qualidade das deliberações, a 

transparência das decisões e o exercício das responsabilidades” (Innerarity, 2010: 73). 

 

Estamos, pois, perante uma transformação da política exigida pelo 
aprofundamento no pluralismo social. Produziu-se no mundo 
contemporâneo uma grande deslocação que é preciso ter em conta 
para configurar realidades tão valiosas como mundo comum, o 
público ou a laicidade com o fim de integrar nelas as diferenças, e 
não simplesmente de as neutralizar; não há que erradicá-las, mas 
que reconhecê-las num regime de igualdade. O nosso maior desafio 
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consiste em integrar o indivíduo não já pela privatização das suas 
pertenças mas pelo reconhecimento público da sua identidade 
diferenciada, tanto do ponto de vista do seu sexo como do da sua 
dimensão cultural ou da sua identificação com determinada 
comunidade política (Ibidem: 85). 

 

Ao pensar neste novo desafio das sociedades modernas, Innerarity (Ibidem: 87) 

reconhece o papel fundamental que os meios de comunicação exercem para promover 

uma coesão social, assim como para ampliar as dimensões do comum e do público. 

Mas também enfatiza uma espécie de irrealidade construída pelos meios de 

comunicação. 

 

A comunicação é, efectivamente, o lugar onde se constrói o comum, 
mas este comum tem muito pouco valor de realidade e resulta de um 
dispositivo de construção social. Quem quer que analise com um 
pouco de distanciação o funcionamento da opinião pública notará 
logo que o valor informativo não é o valor de adequação. De facto, o 
verdadeiro interessa muito pouco aos meios de comunicação: muito 
menos que, por exemplo, o novo, o conflitual, as quantidades, o 
local, o escandaloso ou o actual (Ibidem: 88). 

 

Innerarity (Ibidem: 90-91) continua a sua crítica com relação à atuação dos 

meios de comunicação nos dias atuais, afirmando que de facto uma pessoa não pode 

hoje orientar-se no espaço público sem o conhecimento que obtém dos meios de 

comunicação, pois o mundo é hoje um mundo onde se vive num sistema de 

informação integrado, e só participamos do mesmo na medida em que consumimos 

essa informação. Mas é preciso compreender o modo como os meios de comunicação 

constroem esta realidade. 

 

Os meios de comunicação não nos informam sobre o que acontece, 
mas sim sobre o que outros consideram ter o valor de acontecimento 
[…]. Os meios de comunicação não existem para afirmar como é a 
realidade “em si”, mas sim como ela é vista por outros. Os meios de 
comunicação não nos informam sobre o que acontece, mas sim sobre 
o que outros consideram importante. […] A mais eloquente ilustração 
disso é talvez o modo como actualmente se pratica a política, que é 
uma actividade cada vez mais intransitiva. A política só reage à sua 
transmissão nos meios de comunicação. A construção da realidade 
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pelos meios de comunicação poupa aos políticos o contacto com a 
realidade. Em vez de observar o mundo, os políticos observam como 
são observados pelos meios de comunicação. Os meios de 
comunicação tornam-lhes possível voar sem visibilidade (Ibidem: 96). 

 

Os meios de comunicação organizam a nossa atenção, estabelecem o 

repertório dos assuntos públicos. “A opinião pública não é o que as pessoas pensam, 

mas o que as pessoas pensam que as pessoas pensam” (Ibidem: 102). São os meios de 

comunicação que dão forma à opinião, uma vez que eles fornecem os temas e “[…] a 

opinião pública é um sistema de comunicação que vive do pressuposto de que não se 

pode reconhecer que não se tem qualquer ideia acerca de determinados temas” 

(Ibidem: 103). 

Esteves (2003: 48), assim como Innerarity (2010: 100), observa também este 

comportamento dos meios de comunicação com um olhar crítico sobre o processo 

designado por agenda setting. Avalia o significado político do agendamento construído 

pelos media como um mecanismo de regulação das discussões públicas decisivas nos 

dias atuais. 

 

O “agenda setting” não delimita todo o vasto conjunto de 
possibilidades de exercício de um poder de condicionamento da 
comunicação pública por parte dos media, mas destaca em particular 
um dos mecanismos prioritários do exercício desse poder: ao nível da 
comunicação política com um carácter mais explícito e sob a forma 
geral de discurso jornalístico. Consiste, portanto, num mecanismo 
específico de intervenção dos chamados media noticiosos ao nível 
dos discursos públicos. A sua importância actual está directamente 
relacionada com a possibilidade de promover um juízo razoável sobre 
as matérias que são objecto de tais discursos, os assuntos públicos 
[…] (Esteves, 2003: 48). 

 

A agenda setting dos media desenvolveu-se explorando os condicionalismos 

dos processos de discussão pública, como uma espécie de economia de bens escassos 

– o tempo e a atenção. A construção das agendas atuais apresenta como problema 

prático o seu fechamento. E por isso é indispensável o desenvolvimento de 

mecanismos que permitam um maior contributo dos públicos neste processo (Ibidem: 

49). 
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O fechamento das agendas é sintomático de um acesso diferenciado 
ao Espaço Público, neste caso por via dos media, e resulta, 
objectivamente, de uma situação genérica de desigualdade de 
recursos entre os participantes. Quando pensamos nos media, tudo 
isto se torna ainda mais evidente, com as diferenças de 
oportunidades em termos de acesso (e tudo o que isso implica) que 
se verificam entre, por um lado, as grandes empresas e os partidos 
políticos instalados, e, por outro, os indivíduos e as novas 
organizações sociais em geral enquanto actores colectivos. A agenda 
dos media e, consequentemente, a própria agenda pública – por 
acção do mecanismo de “agenda setting” – não podem deixar de 
reflectir esta situação de injustiça na distribuição dos recursos de 
captação da atenção do público; e, por este motivo, a necessidade de 
uma certa regulação do discurso político impõe-se cada vez mais 
como indispensável (Ibidem: 49). 

 

Innerarity complementa: 

 

A agenda dos meios de comunicação equivale nas sociedades 
desenvolvidas à nova tradição: temas, juízos e esquemas 
estabelecidos como tácitos e comuns. […] os meios de comunicação, 
ao mesmo tempo que constituem a “tradição” do homem 
contemporâneo, são também meios de identificação social. […] Os 
meios de comunicação oferecem o repertório das identidades 
possíveis, dos agrupamentos e das identificações. No exercício desta 
função, na sua qualidade ética e democrática, se joga a criação de 
grupos abertos ou fechados, de espaços públicos de discussão ou de 
compra-e-venda, da participação ou de conformismo, com um 
antagonismo real ou ritualizado. Os meios de comunicação não são 
os únicos responsáveis, evidentemente, mas contribuem 
necessariamente para conformar a nossa identidade de tal modo que 
sejamos ou uns hooligans, uma audiência passiva, uns fanáticos 
histéricos, gente que se limita a pagar o que deve, ou cidadãos 
responsáveis cuja identidade não necessite de ser afirmada contra as 
de outros nem de afogar a diferença interior (2010: 104-105, grifos 
do autor). 

 

Segundo Esteves (2003: 53), o grande dilema enfrentado hoje pelo espaço 

público corresponde justamente ao papel ambivalente dos media como instrumentos 

de manipulação e formas de resistência. Indiscutivelmente, eles correspondem a um 

dos fatores mais poderosos de transformação das estruturas do espaço público, 
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imprimindo não só uma crescente diferenciação e complexidade das estruturas, mas 

também questionando a autonomia do próprio espaço público (Ibidem: 56). 

 

A imensa rede que constitui hoje a comunicação pública é o 
resultado destes processos globais de diferenciação e complexidade 
sociais, tanto internos como externos ao Espaço Público, originando-
se assim uma pluralidade de espaços (internacionais, nacionais, 
regionais, locais e sub-culturais de diferentes tipos) e de níveis de 
comunicação (presenciais, regulares ou episódicos, e abstractos): 
uma estrutura também diferenciada e altamente complexa, formada 
por múltiplos nós e cruzamentos desses espaços e níveis de 
comunicação, que dão origem a sempre novas e mais imprevisíveis 
configurações sociais (Ibidem: 53). 

 

Para Innerarity (2010: 124) essa pluralidade de espaços também é 

consequência das transformações urbanas que provocaram mudanças no espaço 

público. Antes era possível, na cidade, a convivência espacialmente e socialmente 

concentrada, enquanto nos nossos dias passou a imperar uma fragmentação em 

resultado da urbanização difusa. 

 

As sociedades modernas não necessitam de centralidade espacial. É 
importante compreender isto para conceber o novo espaço público 
que se nos abre para lá do antigo paradigma arquitectónico e nos 
convida a pensar a cidade de outra maneira. A emancipação da 
natureza ou da comunidade, o autogoverno e a integração social são 
objectivos que já não requerem a forma da cidade: a opinião política 
realiza-se fundamentalmente pelos meios de comunicação e não nas 
praças e nas ruas […] (Ibidem: 140). 

 

Innerarity (Ibidem: 149-150) pontua, ainda, que a multiplicação de 

possibilidades nas sociedades modernas implica que nenhuma delas se apresenta 

como especialmente legítima ou válida em exclusivo. Mas a sociedade multicontextual 

não é uma sociedade sem ordem, pelo contrário, elabora ordenações que não se 

deixam reduzir a uma unidade, ou seja, o espaço público nunca está definitivamente 

encerrado. E “o mundo de hoje caracteriza-se pelo paradoxo de uma crescente 
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globalização ser acompanhada por novas diferenciações, de haver mais relações entre 

um número maior de elementos” (Ibidem: 167). 

Esteves (2003: 60-61) afirma, com base em Blumler e Gurevitch, que apesar 

desta heterogeneidade, desta forma de expressão plural, é necessário ter em atenção 

um núcleo de preocupações normativas, que torna vivamente presente a força de um 

espaço público democrático. Os princípios básicos deste núcleo normativo 

correspondem às funções de: exercício de uma vigilância sobre o meio sociopolítico; 

configuração da chamada ordem do dia; constituição de plataformas de 

esclarecimentos dos diversos problemas; promoção de um diálogo aberto e o mais 

amplo possível dos diferentes pontos de vista; exigência de uma prestação de contas 

regular por parte dos detentores do poder; promoção da cidadania em termos gerais; 

resistência a todas as ameaças que possam atingir os próprios media; e respeito dos 

media por cada membro do público individualmente considerado. 

Innerarity (2010: 213-214) coloca a questão em termos de responsabilidade. E 

esta como uma tarefa imperiosa e arriscada, mas que é nosso dever pensar no 

contexto de um mundo complexo que limita e exige uma concretização razoável. A 

organização da sociedade exige um quadro democrático de responsabilidade e esta 

deve ser pensada e articulada politicamente como meio para enfrentar de uma forma 

coletiva a nossa crescente perplexidade social. 

 

A organização social da responsabilidade exige a elaboração de um 
conceito de responsabilidade em consonância com as crescentes 
consequências secundárias e os efeitos não pretendidos das acções e 
pensado com base na previsão do futuro e com critérios de 
sustentabilidade, de modo que os actores levem em conta as 
consequências a médio e longo prazo das suas acções. Além do 
empenhamento pessoal, esta preocupação exige garantias 
institucionais, de modo que sejam articuladas organizativamente as 
decisões subjectivas, as estruturas objectivas, os interesses colectivos 
e as interdependências globais (Ibidem: 230). 

 

E esta responsabilidade só será possível por meio de uma participação cívica 

mais ativa e mais reflexiva: “[…] é a participação no discurso público que permite aos 

indivíduos adquirirem reflexivamente consciência da sua situação política e definirem 
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uma posição face ao poder, em função de expectativas e aspirações intrínseca e 

autonomamente motivadas” Esteves (2003: 131). Para Innerarity (aqui influenciado 

mais diretamente por Niklas Luhmann), “reflexão significa uma forma de autogoverno 

pela qual os sistemas tematizam a sua própria identidade e compreendem que o meio 

que os rodeia contém outros sistemas, que qualquer sistema é também meio 

ambiente para outros sistemas” (2010: 242).  

É nesta perspetiva que prosseguimos com a discussão dos media como 

instrumentos deliberativos e a sua contribuição para a revitalização dos espaços 

públicos e para uma democracia mais participativa. Torna-se indispensável, pois, 

“garantir uma revitalização da acção dos media como instrumentos essenciais de uma 

comunicação pública mais livre e democrática” (Esteves, 2003: 61); e superar a 

ambivalência desta atuação, promovendo a valorização da vida pública e a 

participação dos cidadãos nos processos democráticos. 

 

II.5 Os media como instrumentos deliberativos 

 

Do ponto de vista da identificação de temas relevantes, tratamento dos seus 

conteúdos e construção da opinião pública, os sistemas democráticos seguem uma 

lógica de poder que, ao menos em princípio, não reconhece outro mecanismo que não 

seja o do melhor argumento. As opções dos caminhos a serem seguidos pela sociedade 

são definidas por meio de uma diversidade de propostas que, após um processo de 

sintetização por parte dos partidos e de outros grupos institucionais de referência, 

chegam à disputa política pelo poder quando se inicia a seleção das ideias pela 

população através das escolhas nas urnas. 

Estas escolhas são mediadas por um processo de campanha prévia no qual as 

propostas são discutidas para a formação de uma opinião pública vencedora. 

Estabelecer a verdade sobre os mais diversos interesses sociais em jogo, neste 

contexto, desencadeia forças complexas de construção da opinião pública, forças estas 

que servem de pano de fundo para as pesquisas que procuram compreender o papel 

dos mass media enquanto instrumentos deliberativos no confronto de ideias. 
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 É em virtude desta função dos mass media no processo de deliberação que 

Ângela Marques (2009: 22-23) defende uma postura crítica com relação à intervenção 

dos mesmos. O papel de mediador desempenhado pelos meios de comunicação deve 

ser visto de maneira cética, uma vez que estes privilegiam não apenas o discurso de 

atores localizados no centro do sistema político, mas também dão forma à discussão a 

partir de astúcias e poderes ligados a mecanismos hierárquicos de seleção, de 

organização e publicação das informações. 

 Mas, os media podem contribuir para o alargamento das atividades das 

instituições sociais e políticas, através da divulgação de assuntos públicos e da 

expressão de diferentes pontos de vista. Podem contribuir, ainda, para facilitar a 

participação dos cidadãos na vida social e política. Para isso é necessário que os media 

compreendam que o público precisa de notícias que o envolvam, que digam respeito 

aos problemas do seu dia-a-dia, que sejam um convite à discussão e ao debate 

(McQuail, 2003: 161). 

 Aristóteles (apud Bohman, 2009: 31) ao pensar a deliberação no seu tempo, 

pensa-a como atividade paradigmática da virtude política e da autorregulação. O seu 

ideal de deliberação pressupõe uma comunidade política pequena e homogénea. É 

evidente que a realidade democrática do mundo de Aristóteles se encontra longe da 

complexidade das democracias contemporâneas. A atividade retórica uniformizadora 

de ideias e apaziguadora de conflitos, num espaço público caracterizado pela presença 

física em arenas onde cidadãos decidiam sobre as grandes questões da vida coletiva, 

enquadrava-se melhor com a conceção ideal de Aristóteles, e era facilitada por uma 

espécie de ditadura do pensamento filosófico. Mas a ampliação das sociedades, em 

número e complexidade (heterogeneidade), aumenta as contradições que desafiam a 

uniformização das ideias.  

Assim, para Habermas a possibilidade de reconstrução democrática da esfera 

pública contempla o implemento de procedimentos racionais, discursivos, 

participativos e pluralistas. A sua conceção de democracia deliberativa “apóia-se 

precisamente nas condições de comunicação sob as quais o processo político pode ter 

a seu favor a presunção de gerar resultados racionais, porque nele o modo e o estilo 

da política deliberativa realizam-se em toda a sua amplitude” (1995: 45). 
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[…] o princípio da democracia destina-se a amarrar um procedimento 
de normatização legítima do direito. Ele significa, com efeito, que 
somente podem pretender validade legítima as leis jurídicas capazes 
de encontrar o assentimento de todos os parceiros do direito, num 
processo jurídico de normatização discursiva. O princípio da 
democracia explica, noutros termos, o sentido performativo da 
prática de autodeterminação de membros do direito que se 
reconhecem mutuamente como membros iguais e livres de uma 
associação estabelecida livremente (Habermas, 2003b: 145). 

 

E este princípio pode ser justificado com o auxílio de argumentos éticos, 

políticos e morais, expressados nos direitos de comunicação e participação que 

garantem a autonomia pública dos cidadãos (para o autor, a prática deliberativa é o 

único recurso de que se dispõe na modernidade tardia para obter um juízo imparcial 

nas questões morais). A comunidade precisa, então, entender-se enquanto associação 

voluntária de membros do direito iguais e livres. Habermas (Ibidem: 155) entende que 

a liberdade comunicativa é a possibilidade de tomar posição frente aos proferimentos 

de um oponente e às pretensões de validade que dependem de um reconhecimento 

intersubjetivo. O processo da política deliberativa constitui o âmago do processo 

democrático, a sua força está na estrutura discursiva. “[…] o âmago da política 

deliberativa consiste precisamente numa rede de discursos e de negociações” 

(Habermas, 2003c: 47). 

A política deliberativa é como um poder produzido comunicativamente. Na 

teoria do discurso, a política deliberativa depende da institucionalização de 

correspondentes processos e pressupostos comunicacionais. A razão comunicativa é 

entendida como a forma de reflexão orientada para o entendimento. Segovia (2008: 

28) entende que a política democrática deliberativa é uma idealização processual, que 

deixa claro o caminho que leva à deliberação de políticas públicas de decisão 

compartilhada, porque somente quando não há interferências que perturbem a 

influência da esfera da razão comunicativa sobre a esfera da burocracia institucional 

estatal se pode falar de democracia. 

Desta forma, Segovia (Ibidem: 32) afirma que a democracia deliberativa é uma 

teoria que tem por referência as atuais sociedades complexas e conflituais, pluralistas 
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e secularizadas, nacionais e cosmopolitas. Para o autor, é como se fosse o horizonte 

histórico-ideológico que encerra a democracia deliberativa, porque esta não é uma 

ideia para qualquer tempo, mas é pensada para o momento atual. 

A própria forma de democracia deliberativa é a ideia do poder comunicativo 

das sociedades democráticas, enquanto poder argumentativo e discursivo que possa 

sustentar a esperança da autonomia privada/pública dos Estados democráticos 

contemporâneos. Esse poder do discurso aberto e inclusivo constitui o coração das 

sociedades democráticas modernas e pode ser permanentemente aceso, pode ser 

lançado de novo e de novo para reformular o projeto ainda inacabado da 

modernidade. Trata-se do poder democrático da ação comunicativa e a sua natureza 

revolucionária, transformadora dos atuais Estados democráticos (Ibidem: 43-44). 

Para o autor, o objetivo da democracia deliberativa é a plena autonomia do 

indivíduo e da sociedade humana, que é definido como o gozo dos direitos 

fundamentais no contexto da autolegislação popular. A democracia entendida 

deliberativamente pode definir-se como um processo inclusivo de uma praxis 

autolegislativa que considera todos os cidadãos por igual, o que faz com que estes 

sejam conscientes de si mesmos, ou seja, desenvolvam a sua autocompreensão como 

sujeitos capazes de se determinar por si mesmos (Ibidem: 49). 

A deliberação deve estabelecer formas de comunicação capazes de garantir a 

legitimidade das políticas públicas. Desta forma, a deliberação pode contribuir para o 

bom funcionamento da democracia por meio da gestão de ações comunicativas, 

através das quais os cidadãos trocam argumentos, porque os direitos de comunicação 

e participação são os que garantem aos cidadãos a autonomia pública. Mas para isso a 

deliberação requer indivíduos capazes de dialogar através das suas diferenças, 

procurando uma melhor compreensão de um determinado problema ou a sua solução. 

Neste sentido, Ângela Marques afirma que:  

 

é preciso salientar que o papel da comunicação no processo 
deliberativo não se resume à ação dos media na organização e na 
articulação de uma multitude de perspectivas e de pontos de vista 
que, postos em relação, podem originar discussões e/ou dar 
prosseguimento a um debate já em curso na sociedade. […] a 
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comunicação vai além das atividades mediáticas, na medida em que 
a prática de intercompreensão exigida pela deliberação demanda um 
movimento em direção ao outro. Tal movimento valoriza as 
dimensões reflexivas do uso da linguagem, ou seja, o esforço de 
considerar a palavra do outro, de interpelá-lo, de convencê-lo e de se 
deixar persuadir por ele. Assim, o movimento em direção ao outro é 
também um exercício de comunicação, seja ela mediatizada ou face a 
face (2009: 13, grifos da autora). 

 

Bohman (2009: 68) reconhece como objetivo da deliberação pública a solução 

coletiva de problemas num ambiente de perspetivas e interesses distintos. Marques 

(2009: 17) corrobora, complementando com a alusão aos processos social, político e 

comunicativo que a deliberação encerra, que implicam várias práticas de 

intercompreensão. Para Cohen (2009: 94), o objetivo da deliberação ideal é assegurar 

um acordo entre todos aqueles que possuem um compromisso com a deliberação livre 

entre iguais. 

A democracia deliberativa é, para Bohman (1996: 27; 2009: 35), um processo 

de justificação definido na cooperação, no diálogo e no comprometimento dos 

cidadãos para com os resultados ou respostas advindas de uma interlocução pública 

de carácter aberto, plural e inclusivo. E este processo deve ser produzido sob 

condições de não tirania, igualdade e publicização. 

Cohen (2009: 85) entende por democracia deliberativa uma associação cujas 

relações são governadas pela deliberação pública dos seus membros. A sua noção de 

democracia deliberativa está enraizada no ideal intuitivo de uma associação 

democrática na qual a justificação dos termos e das condições da associação procede 

através do argumento público e da troca de razões entre cidadãos iguais. 

 

Para elaborar esse ideal, começo com uma abordagem mais explícita 
do ideal propriamente dito, apresentando o que chamarei de 
“concepção formal” da democracia deliberativa. Partindo dessa 
concepção formal, persigo uma visão mais substantiva da democracia 
deliberativa, por meio da apresentação de uma abordagem de um 
procedimento deliberativo ideal que captura a noção de justificação 
através do argumento público e da troca de razões entre cidadãos 
iguais e que serve, por sua vez, como modelo para instituições 
deliberativas (Ibidem: 90, grifo do autor). 
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A partir desta conceção formal da democracia deliberativa, Cohen (Ibidem: 91) 

define cinco características principais. A primeira refere-se à democracia como uma 

associação independente e em processo. A segunda apresenta os membros da 

associação como aqueles que compartilham um compromisso para coordenar as suas 

atividades dentro de instituições que tornam a deliberação possível. A terceira 

característica define a democracia deliberativa como uma associação pluralista. Os 

membros possuem preferências, convicções e ideais diversos. Como quarta 

característica estes membros veem os procedimentos deliberativos como fonte de 

legitimidade; e por último, estes membros reconhecem-se mutuamente como 

portadores de capacidades deliberativas. 

Como princípios, ele afirma que a conceção deliberativa enfatiza que as 

escolhas coletivas devem ser tomadas de modo deliberativo e que a deliberação é uma 

troca de razões na qual as partes que a compõem são requisitadas a apresentar as suas 

razões para a promoção de propostas, para sustentá-las ou para criticá-las. Assim, 

todos aqueles que possuem capacidades deliberativas possuem igual status em cada 

estágio do processo deliberativo; e a deliberação ideal almeja chegar a um consenso 

racionalmente motivado. 

Bohman (2009: 35) defende, ainda, a deliberação pública considerando-a “o 

melhor meio de aperfeiçoar a qualidade epistêmica das justificações para decisões 

políticas. Quando a deliberação é desenvolvida em um fórum público aberto, a 

qualidade das razões parece também se aperfeiçoar”. Assim, para Bohman, “a opinião 

pública tende a formar-se a partir de todas as perspectivas relevantes, interesses e 

informações e tende menos a excluir interesses legítimos, conhecimento relevante ou 

opiniões dissonantes apropriadas” (Ibidem: 35). 

Ao definir a deliberação como “um processo dialógico de troca de razões com 

propósito de solucionar situações problemáticas que não podem ser resolvidas sem 

coordenação e cooperação interpessoais” (Ibidem: 36), Bohman considera a 

deliberação como uma “atividade social coletiva, mergulhada na ação do diálogo – da 

troca de razões” (Ibidem: 42).  
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Considerando que este processo deve acontecer em condições de não tirania, 

igualdade e publicidade, “o princípio da não tirania assegura que as decisões refletem 

o processo deliberativo, que nenhum grupo automaticamente alcance o sucesso e que 

nenhum grupo precise aceitar uma decisão que imponha sentimentos de exclusão” 

(Ibidem: 45). 

Sobre a igualdade, este mesmo autor reconhece que certamente se trata de um 

conceito contestável, mas que uma norma de igualdade tem mesmo de ser operativa 

na democracia deliberativa e no processo de tomada de decisão. Cada cidadão precisa 

ter uma oportunidade igual de falar, cada um precisa ter igual acesso às arenas 

relevantes de debate e discussão. 

 

Uma vez que o principal processo deliberativo que defendo é 
dialógico, as condições apropriadas de igualdade devem expandir 
oportunidades e acessos às arenas deliberativas, implementando o 
tipo de diálogo que permanece livre e aberto e estabelecendo 
requerimentos e limites necessários para fazer com que as razões de 
cada um sejam contadas no curso da discussão através da expressão 
efetiva das vozes dos interlocutores (Ibidem: 46). 

 

Mas para Bohman (Ibidem: 46), os princípios de igualdade e não tirania não são 

suficientes sozinhos para tornar a deliberação democrática. Ainda é necessário uma 

última condição: a publicidade. Essa condição aplica-se tanto aos resultados quanto ao 

processo da deliberação. “A publicidade aplica-se tanto ao espaço social no qual a 

deliberação ocorre quanto ao tipo de razões oferecidas pelos cidadãos que dela 

tomam parte” (Ibidem: 46). Assim, “a publicidade é uma norma do diálogo que 

assegura que todos os interlocutores podem participar efetivamente na arena do 

debate e da discussão” (Ibidem: 46-47). 

Seyla Benhabib (2009: 111) desenvolve a sua abordagem de acordo com a 

perspetiva de Rawls, de um “construtivismo kantiano”, e a perspetiva de 

“reconstrução” de Habermas. Assim, sob o ponto de vista da autora 

 

a democracia é mais bem entendida como um modelo para organizar 
o exercício coletivo e público do poder nas mais importantes 
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instituições de uma sociedade, com base no princípio de que as 
decisões que afetam o bem-estar de uma coletividade podem ser 
percebidas como resultado de um procedimento livre e reflexivo de 
deliberação entre indivíduos considerados moral e politicamente 
iguais (Ibidem: 110). 

 

Para Benhabib, a deliberação é um procedimento que se desenvolve para que 

os indivíduos sejam informados, e de acordo com este modelo: 

 

[…] uma das condições necessárias para se atingir a legitimidade e a 
racionalidade em processos coletivos de tomada de decisão com 
relação a uma política é que as instituições políticas sejam 
organizadas de tal modo que aquilo que é considerado de interesse 
geral resulte de processos de deliberação coletiva, conduzidos 
racionalmente e de modo justo entre indivíduos livres e iguais 
(Ibidem: 112). 

 

Maeve Cooke (2009: 143) considera a democracia deliberativa como uma 

conceção de governo democrático que assegura um lugar central para a discussão 

racional na vida política e defende a sua perspetiva através de cinco argumentos: 1) o 

poder educativo do processo de deliberação pública; 2) o poder de gerar comunidade 

do processo de deliberação pública; 3) a justiça do procedimento da deliberação 

pública; 4) a qualidade epistémica dos resultados da deliberação pública; e 5) a 

congruência do ideal de política articulado pela democracia deliberativa com “quem 

somos”. Acrescenta ainda: “Por ‘deliberação’, eu entendo uma troca de argumentos 

livre de constrangimentos que envolve o uso prático da razão e sempre leva 

potencialmente à transformação de preferências” (Ibidem: 144). 

Ao identificar esses cinco argumentos, Cooke também enfatiza que só os 

quatro primeiros são insuficientes por si só, eles requerem a complementação do 

quinto argumento para tornar totalmente convincente a proposta da democracia 

deliberativa. Para a autora, a força do quinto argumento 

 

[…] encontra-se no fato de que ele conta com uma estratégia 
antifundacionalista e contextualista. […] Tal estratégia coloca o ideal 
da democracia como um princípio fundamental que é, em um 
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sentido, algo que não pode ser burlado por aqueles que fazem parte 
da modernidade ocidental e coloca a democracia deliberativa como a 
elucidação desse ideal que é mais congruente com “quem somos” 
(Ibidem: 153). 

 

Amy Gutmann e Dennis Thompson (2009: 177-178) afirmam que as teorias da 

democracia deliberativa consistem num conjunto de princípios que pretendem 

estabelecer termos justos de cooperação política numa sociedade democrática. 

Argumentam sobre a democracia deliberativa a partir do princípio de reciprocidade ou 

justificação mútua entre pessoas que se encontram vinculadas pelas leis da 

democracia. Reformulam o conceito de accountability (prestação de contas), como 

compromisso dos atores envolvidos na deliberação em responderem pelos 

argumentos apresentados e em se responsabilizarem pelas consequências advindas 

das decisões tomadas. Defendem a inclusão de princípios substantivos – tais como, 

liberdade de religião, não discriminação, cuidados básicos de saúde, entre outros – na 

teoria da democracia deliberativa. 

 

Assim, a democracia deliberativa expressa uma concepção dinâmica 
da justificação política, na qual a provisoriedade – a abertura à 
mudança através do tempo – é uma característica essencial de 
quaisquer princípios justificáveis. A provisoriedade apresenta-se sob 
duas formas gerais: os princípios são moralmente provisórios, no 
sentido de que estão sujeitos à mudança por meio de um argumento 
moral apresentado posteriormente, e são politicamente provisórios 
no sentido de que estão sujeitos à mudança provocada por um 
argumento político apresentado posteriormente (Ibidem: 193-194, 
grifos dos autores). 

 

Para os autores, a provisoriedade significa tornar o processo democrático 

aberto à reconsideração tanto atual como no futuro. Os princípios democráticos 

devem ser abertos a desafios ao longo do tempo e as pessoas devem ser tratadas 

como agentes políticos que tomam parte no processo de governança. O status 

provisório dos princípios da democracia está no valor da reciprocidade, entendida 

pelos autores como o princípio central da democracia. 
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Jane Mansbridge (2009: 207) considera a “conversação quotidiana” como uma 

parte crucial do processo deliberativo das sociedades modernas. Na sua opinião, é algo 

que pode auxiliar as pessoas a entenderem melhor o contexto em que vivem, a 

desenvolverem uma melhor interpretação dos seus problemas, necessidades e 

situações, tanto individuais como coletivas. A conversação quotidiana contribui para a 

formação de cidadãos reflexivos e críticos. Para a autora, a conversação quotidiana 

entre cidadãos sobre problemas que o público deve discutir prepara o caminho para as 

decisões governamentais formais. 

 

Através da conversação entre representantes formais e informais em 
fóruns públicos designados, da troca comunicativa entre 
constituintes e representantes eleitos ou outros representantes de 
organizações orientadas politicamente, da conversação na mídia, da 
conversação entre ativistas políticos e da conversação cotidiana em 
espaços formalmente privados sobre assuntos que o público deveria 
discutir – todos fazendo parte do que chamo de sistema deliberativo 
–, as pessoas começam a entender melhor o que querem e o que 
precisam, individualmente e coletivamente. O amplo sistema 
deliberativo abrange todas essas vertentes (Ibidem: 207). 

 

Para Gimmler, o essencial da democracia deliberativa e que constitui o núcleo 

conceptual de todas as propostas é “o papel da discussão aberta, a importância da 

participação e deliberação dos cidadãos, a presença de uma esfera pública operativa” 

(apud Esteves, 2003: 187). 

Esteves acrescenta, ainda, que integra “um modelo político que apresenta 

como seu elemento nuclear de funcionamento, um espaço público politicamente 

activo, operando num contexto de pluralismo cultural e de crescente complexidade 

social – como o que caracteriza as sociedades desenvolvidas dos nossos dias” (2007: 

210). 

O ato de deliberar implica, assim, o investimento e a participação numa 

dinâmica que define e redefine constantemente a estrutura dos vínculos sociais que 

permitem aos cidadãos atualizar e perpetuar as suas práticas comunicativas. Nesse 

sentido, podemos dizer que os constrangimentos impostos por relações sociais e 

económicas desequilibradas, assim como os desafios impostos pela deliberação, são 
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dois dos principais fatores que afetam o desenvolvimento de processos 

comunicacionais ligados à troca argumentativa e à orientação dos sujeitos em direção 

ao mútuo entendimento (Marques, 2009: 21). 

Seyla Benhabib (2009: 117-119) atribui, assim, três motivos que nos permitem 

declarar o processo deliberativo como essencial para a tomada de decisão: 1) por 

pressupor o valor do pluralismo, alcançando formulações aceitáveis do bem comum; 2) 

por proceder de conflitos de valores e conflitos de interesses na vida social; e 3) por 

privilegiar uma pluralidade de modos de associações, através dos quais todos os 

afetados podem ter o direito de articular os seus pontos de vista. 

 

É através da imbricada rede dessas múltiplas formas de associações, 
redes e organizações que surge uma “conversação pública” anônima. 
É crucial para o modelo de democracia deliberativa privilegiar tal 
esfera pública de redes e associações de deliberação, contestação e 
argumentação que se entrecruzam e se sobrepõem. A ficção de uma 
assembleia deliberativa geral na qual pessoas reunidas expressam 
sua vontade pertence à história remota da teoria democrática. 
Atualmente, nosso modelo de referência tem de ser aquele de um 
meio de múltiplos focos de formação e disseminação de opinião, 
associados de maneira livre, e que afetam uns aos outros em 
processos livres e espontâneos de comunicação (Ibidem: 119, grifos 
da autora). 

 

O que leva Chambers (2009: 241) a concluir que a deliberação é o debate e a 

discussão que têm como propósito produzir opiniões racionais e bem informadas nas 

quais os participantes são convidados a rever preferências à luz da discussão, de novas 

informações e das contraposições apresentadas pelos demais participantes. 

Desta forma, “a deliberação deve ser apreendida como um processo capaz de 

conectar diferentes espaços discursivos, articulando-os em rede, no qual atuam 

princípios normativos que asseguram a legitimidade do processo de troca de razões 

em público, vinculando os participantes de modo não coercitivo” (Marques, 2008: 28). 

E para isto, como afirma Marques, a atuação dos meios de comunicação torna-se 

fundamental. 
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Neste processo, os media constituem uma nova dimensão de deliberação. Ao 

entendermos a democracia como proposta de implementação de fóruns deliberativos, 

destacamos a possibilidade de os medias constituírem uma dimensão desses novos 

fóruns de deliberação, contribuindo para a exposição de factos e argumentos na cena 

pública, como também fornecendo os recursos discursivos necessários para a 

construção da opinião pública. Os media podem selecionar e canalizar os fluxos de 

comunicação de vários setores sociais e torná-los disponíveis, contribuindo, assim, 

para tornar públicos diferentes pontos de vista. Como explica Marques: 

 

[…] os media tornam acessíveis aos cidadãos uma série de 
informações a que os diferentes públicos são expostos. Desse modo, 
os media estabelecem uma conexão entre discursos originários de 
várias arenas comunicativas e os coloca em contato (geralmente de 
forma conflitual). A visibilidade garantida pelos media certamente faz 
sair da opacidade vários atores, suas demandas e suas proposições. 
Procedendo dessa maneira, tal visibilidade tende a permitir a 
ampliação e a construção de espaços de discussão ao trazer novas 
vozes para o debate público. O espaço de visibilidade mediática não 
é, portanto, um campo neutro de simples exposição de pontos de 
vista e de discursos de origem diversa, mas uma arena conflitual, em 
que os atores sociais tentam tornar seus argumentos inteligíveis e 
aceitáveis, ao mesmo tempo em que tentam convencer seus 
interlocutores da validade dos enquadramentos interpretativos que 
construíram para avaliar um determinado problema ou questão 
(2009: 23, grifos da autora). 

 

Reconhecemos que a atuação dos media nas atuais sociedades democráticas 

complexas nem sempre pode ser considerada como a ideal para promover o conjunto 

de princípios da democracia deliberativa: igualdade, publicidade, reciprocidade, 

reflexividade, accountability, autonomia, ausência de coerção e respeito mútuo, tal 

como apresentámos ao longo deste capítulo. Como enfatiza Mansbridge: 

 

Se um sistema deliberativo funciona bem, ele filtra e descarta as 
piores ideias disponíveis sobre problemas públicos, enquanto adota e 
aplica as melhores. Se o sistema deliberativo funciona mal, ele 
distorce fatos, retrata ideias de forma que seus proponentes sejam 
repudiados e encoraja os cidadãos a adotar modos de pensar e agir 
que não são bons nem para eles nem para a política como um todo. 
[…] O modo como alguém julga um sistema deliberativo depende, 
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substantivamente, do que esse alguém acredita ser um modo “bom” 
ou “ruim” de pensar ou agir e do que esse alguém julga ser um 
entendimento bom ou ruim do self e de seu contexto. Esses 
julgamentos serão sempre fortemente contestados (2009: 208, grifos 
da autora). 

 

Como aqui se enfatiza, se o sistema funciona bem todos os aspetos desse 

processo funcionam corretamente, mas quando funciona mal, temos falhas e 

questionamentos sobre a validade do processo. Chambers afirma, “para que os 

processos de deliberação e accountability funcionem de maneira apropriada, os 

participantes devem estar em igualdade de condições” (2009: 260). Mas é exatamente 

nesta questão que muitos autores apontam que a democracia deliberativa tem vários 

pontos obscuros para a sua efetiva realização. Consideram ser impossível tornar todos 

os cidadãos iguais e gerar o respeito mútuo necessário para o entendimento 

deliberativo. Mais do que isso, não podemos esquecer-nos das estruturas de poder 

que comandam a sociedade e que se articulam em torno dos sistemas mediáticos, de 

forma a homogeneizar e direcionar ideologicamente as informações, atendendo a 

interesses de uma elite. 

Mas como fazer a sociedade democrática funcionar da melhor maneira? 

Seguindo as perguntas formuladas por Chambers, “Que tipo de igualdade é necessário 

para a democracia deliberativa? Que condições são requeridas para dar voz e poder de 

influência a grupos marginalizados?” (Ibidem: 261) Como fazer a democracia, como já 

pontuámos com a ajuda Keane, tornar-se democracia todos os dias? Acreditamos que 

os princípios da democracia deliberativa são totalmente compatíveis com o que Keane 

considera a democracia monitória. 

Começamos pelo princípio de igualdade, pontuado, tanto pela democracia 

deliberativa como pela monitória, pelo acesso a uma educação apropriada, acesso à 

saúde, à proteção. Até chegarmos à accountability, que em ambas as propostas 

obedece ao mesmo princípio, ou seja: é necessário um olhar de todos para todos, 

havendo a prestação de contas. E tanto a democracia monitória como a democracia 

deliberativa apontam um importante papel dos media nesse processo. Ambas 
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assumem que os meios de comunicação podem tornar possível a concretização de 

uma democracia mais justa e igualitária. 

E entendemos o jornalismo cívico como uma alternativa possível para 

revitalizar o espaço público, assim como a via possível de concretização do esquema 

democrático proposto por Keane (2010: 627). Da mesma forma que a democracia deve 

procurar sempre novas formas de atuação e até mesmo de renascimento, “o 

jornalismo adquire papéis específicos em cada configuração social e em cada época” 

(Rothberg, 2011: 1). Ou seja, também se faz necessário um renascimento do 

jornalismo, tanto da sua atuação nas sociedades democráticas, como da nossa 

compreensão do seu verdadeiro papel dentro da sociedade. É necessário estarmos 

atentos, pois  

 

Liberdade de imprensa não pode significar apenas liberdade de 
empresa – isto é, não deve servir de argumento para administradores 
de empresas de mídia defender um sistema que se mostra 
extremamente útil para a constituição de impérios baseados na 
negação sistemática da pluralidade democrática (e de visões 
dissonantes) e na ampliação dos meios de exercícios de censura 
privada (Ibidem: 26). 

 

Assim, partilhamos a opinião de Rothberg (Ibidem: 9) de que os meios de 

comunicação devem estar livres de qualquer compromisso que não sejam os ligados 

ao público, para poder fornecer a informação e o conhecimento necessários à 

afirmação da vida democrática. Continuamos, então, com a nossa discussão sobre 

jornalismo cívico como uma via possível de revitalização, reflexão e promoção de uma 

atuação mais ativa dos cidadãos nas sociedades democráticas. 

 

II.6 Jornalismo cívico: uma possibilidade para a cidadania contemporânea 

 

 Uma das propostas para estreitar a ligação dos meios de comunicação ao 

processo de democracia deliberativa e intensificar a revitalização do espaço público 

surgiu a partir do interior da própria comunidade jornalística (McQuail, 2003: 161), em 
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associação aos movimentos sociais e à afirmação cívica. É o que alguns autores 

chamam de jornalismo cívico. Como explica Traquina: 

 

emergiu nos Estados Unidos nos fins dos anos 80 um movimento 
importante e polémico que defende um “novo jornalismo”. O “novo 
jornalismo” é conhecido por diferentes nomes: “jornalismo 
comunitário” (Craig, 1995), “jornalismo de serviço público” (Shepard, 
1994), “jornalismo público” (Rosen, 1994; Merritt, 1995) e 
“jornalismo cívico” (Lambeth e Craig, 1995) (2003: 9). 

 

Mesquita (2003: 19-20) afirma que todo o jornalismo que contribui para a 

formação de um espaço público poderia designar-se como jornalismo cívico. Para ele, 

o jornalismo cívico propõe-se substituir a natureza fragmentária das práticas 

tradicionais por uma nova atitude baseada numa maior atenção concedida a cada 

tema. Ou seja, o jornalismo cívico propõe resgatar na verdade a própria deontologia 

do jornalismo, que diante dos complexos embates mercadológicos, acabou por ser 

esquecida. Sendo assim, no tratamento dos acontecimentos políticos, o jornalismo 

cívico coloca acento tónico na necessidade de privilegiar as questões substantivas, que 

se refletem na vida das pessoas, ou seja, o desenvolvimento de um jornalismo que 

“possa ajudar a comunidade, não só a equacionar, mas também a descobrir os 

caminhos para a resolução dos seus principais problemas” (Ibidem: 20). Como origem 

do movimento, o autor apresenta três fatores: 

 

Na origem da teorização em volta do movimento do civic ou public 
journalism estiveram, essencialmente, três ordens de factores: a 
influência das teorias do “comunitarismo”, no âmbito da filosofia 
política; a crítica ao comportamento dos jornalistas perante a política 
e os políticos, entendida como uma atitude de “cepticismo” 
sistemático, susceptível de contribuir para o desinteresse dos 
cidadãos pela vida pública; a “crise de credibilidade” da imprensa e, 
em geral, dos media, detectada através de estudos de opinião 
efectuados de forma sistemática e subsidiados por empresas 
mediáticas (Ibidem: 21, grifos do autor). 

 

Coleman afirma que o jornalismo cívico tem sido sujeito a muitas 

interpretações e considera-o mais como uma série de práticas do que algo que possa 
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ser circunscrito a uma definição: “[...] a prática do jornalismo público assemelha-se 

notavelmente às boas técnicas tradicionais de reportagem de escuta sistemática, 

escrevendo sobre assuntos acerca dos quais as pessoas se preocupam, e refletindo 

diversidade nas fontes e nos pontos de vista” (2003: 61). Aponta o aparecimento do 

jornalismo cívico como uma resposta ao desenvolvimento social (Ibidem: 60). 

 

O jornalismo público pode ser visto como uma tentativa de seguir a 
filosofia de Dewey. A teoria dos mass media de Dewey é inseparável 
daquilo a que ele chamava “democracia”, a qual era mais que uma 
forma de governo, era uma vida social abundante. […] Dewey 
acreditava que nós somos seres sociais e que as nossas identidades 
individuais são baseadas na comunidade. […] Dewey pressupõe que a 
democracia é necessária a uma vida em comunidade plena e define 
democracia mais como ideia social do que como sistema de governo. 
[…] A comunicação era a resposta de Dewey aos problemas da 
democracia […] uma cidadania mais envolvida através de um papel 
mais activo para a imprensa. […] Dewey via a comunicação como o 
problema de levar as pessoas a participar na vida pública de uma 
comunidade, o qual é um dos objectivos estabelecidos do jornalismo 
público hoje (Ibidem: 62-63, grifos da autora). 

 

São considerados pais do jornalismo cívico, o jornalista Davis Merritt e o 

professor universitário Jay Rosen. O marco para o surgimento do jornalismo cívico foi a 

frustração generalizada com a cobertura da campanha presidencial norte-americana 

de 1988. No início da década de 1990, o jornal Wichita Eagle, dirigido por Davis 

Merritt, lança um projeto de jornalismo cívico intitulado “Voter Project”. Entre as 

experiências postas em prática destaca-se a “agenda dos cidadãos”, que significa 

identificar os temas de interesse que contribuam para dinamizar a participação dos 

cidadãos na vida pública (Traquina, 2003: 11; Mesquita, 2003: 20). O objetivo é 

“melhorar a compreensão da opinião pública, de forma a responder às fragilidades das 

sondagens tradicionais e pondo em prática o ideal de cidadão deliberativo” (Rosen, 

2003a: 53). 

Para desenvolver a “agenda dos cidadãos” e promover um maior envolvimento 

dos media na sociedade, os meios de comunicação devem pensar na diversidade e 

pluralidade de questões, tais como: comunidade (quais são os problemas atuais e 

futuros; como trabalhá-los, enfrentá-los e até resolvê-los); civismo (como desenvolver 
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o espírito cívico e o pensamento coletivo, uma vez que vivemos numa sociedade tão 

marcada por interesses particulares e individuais); juventude (como enfrentar a 

violência escolar, as drogas, as questões de educação sexual, etc.); educação (como 

melhorar os índices de rendimento escolar, como promover a educação, 

consciencializar a população de que este é o seu maior bem); desenvolvimento 

económico (as pessoas precisam entender qual a relação direta dessas questões com o 

seu dia a dia); saúde (abordar todas as questões relacionadas com a saúde e com a 

saúde pública); segurança (procura de soluções através de projetos de segurança); 

pobreza (como diminuir as desigualdades sociais, desenvolvimento de projetos 

sociais); meio ambiente (índices de poluição atuais e perspetivas futuras, ações de 

proteção do meio ambiente); indústria (como se pode promover o desenvolvimento da 

região, mas de forma sustentável); e política (ampliação da conceção da política como 

um modo de vida democrático e não apenas como um ato eleitoral ou um sistema de 

governo). 

É indispensável que as pessoas estabeleçam ligações entre as suas 

preocupações quotidianas e aquilo que ouvem ou leem através dos media; como bem 

destaca Rothberg (2011: 3), a informação jornalística não pode ser distante do que as 

pessoas necessitam para a resolução dos seus problemas quotidianos, caso contrário o 

jornalismo pode perder a sua credibilidade. 

 

[…] a discussão construtiva de políticas públicas nas áreas de saúde, 
educação, trabalho, habitação e previdência, a procura de soluções 
de caráter coletivo para questões sociais, o escrutínio responsável de 
planos de governos, etc. Se isto era negligenciado por uma cobertura 
então centrada nos significados alegadamente espúrios das 
negociações de bastidores, nas quais os políticos se moviam sempre 
por ambições de poder pessoal e desejos inconfessos, o resultado 
principal foi a descrença na política, sem dúvida, mas também no 
jornalismo (Ibidem: 3). 

 

Eksterowicz, Roberts e Clark (2003: 85) afirmam, então, que o objetivo geral do 

jornalismo cívico é o de ajudar os meios de comunicação, imprensa, rádio e televisão, a 

aproximarem-se mais da comunidade, procurando que os cidadãos se envolvam nas 

soluções de questões relevantes. Concentra-se nos problemas das pessoas comuns, 
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nas suas preferências quanto aos assuntos, e no fornecimento de informação com 

importância prática. “Os fundamentos do jornalismo público estão relacionados à 

afirmação do papel de formação política a ser desempenhado pelos veículos de 

massa” (Rothberg, 2011: 159). 

Para Mesquita (2003: 26), o projeto do jornalismo cívico representa uma 

tentativa ambiciosa para repensar globalmente o “campo jornalístico”, cujo principal 

mérito é o de se inscrever numa perspetiva de alargamento da democracia num 

sentido participativo. Mas como principais objeções, ele apresenta os seguintes 

aspetos: 

 

[…] o desenho de um novo perfil de jornalista-participante, em 
prejuízo da atitude clássica do jornalista-observador; o abandono das 
concepções tradicionais de “distanciamento” jornalístico, em 
benefício da defesa de causas comunitárias, correndo-se o risco de 
alinhamento explícito de jornais e jornalistas ao lado de 
determinadas correntes políticas; o aparente desinteresse da 
corrente por formas de auto-regulação, como sejam conselhos de 
imprensa e ombudsmen, ao contrário da doutrina da 
responsabilidade social definida nos anos 40 (pela Comissão 
Hutchins) (Ibidem: 26). 

 

Rothberg (2011: 170) também aborda o jornalismo cívico com uma certa 

desconfiança. O envolvimento preconizado com a comunidade, na sua opinião, 

colocaria em risco o distanciamento necessário para o jornalista perseguir a 

objetividade dos factos. 

 

[…] os jornalistas poderiam, ingenuamente, não perceber a existência 
de interesses escusos, escondidos sob a face idealizada das 
discussões “democráticas” em um fórum comunitário, e acabar 
servindo de instrumento para a busca de propósitos particulares 
pouco elevados. […] Uma nova forma de submissão ao poder 
econômico e político, desta vez mais sofisticada, porquanto 
mascarada sob a imagem inocente dos “interesses da comunidade”, 
estaria em ação (Ibidem: 170). 
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A principal crítica que Rothberg assinala é o facto de o jornalismo cívico 

acreditar estar a construir uma agenda pura, uma agenda relacionada com os 

interesses da comunidade, mas na verdade nada mais fazer do que promover visões 

ligadas de alguma maneira a propósitos particulares. “Embora aparentemente 

apolítica, a agenda da comunidade não pode se livrar da política” (Ibidem: 172). 

 

[…] qualquer agenda, por mais depurada que se pretenda, é política, 
no sentido lato da palavra, ou seja, parte de determinadas premissas, 
propõe certos arranjos de poder, faz previsões, espera alguns 
resultados e não outros, etc. Assim, o jornalismo público poderia até 
ter acertado no diagnóstico de apontar a parcialidade das agendas do 
jornalismo tradicional, atacando sua superficialidade e sua ênfase nos 
apelos dramáticos. Mas cometeu um erro crasso ao propor 
simplesmente transferir para pessoas comuns o poder de agenda, 
como se a comunidade fosse automaticamente despida de intenções 
ocultas e pudesse atingir um grau maior de clareza e integridade 
sobre suas necessidades (Ibidem: 172). 

 

Por isso, Traquina chama a nossa atenção ao afirmar que “[…] para o jornalismo 

cívico, torna-se imperativo que o jornalismo encoraje o envolvimento do cidadão na 

vida pública, desenvolvendo nos jornalistas uma nova perspectiva […] com a utilização 

de um novo conjunto de instrumentos de trabalho” (2003: 13-14), mas complementa o 

seu argumento afirmando que: “o jornalismo cívico tem o potencial para renovar o 

jornalismo se não pretender ser uma ruptura com o seu capital já acumulado” (Ibidem: 

17). 

Para superar estes entraves da agenda, que de facto acontecem, não podemos 

enganar-nos e sugerimos o recurso à proposta de Keane (2010) sobre a democracia 

monitória. Se cada um dos envolvidos no processo democrático trabalhar com 

propósitos honestos e com o recurso a uma vigilância sobre a atuação de todos por 

todos, poderemos talvez chegar a atingir uma agenda efetivamente pública de 

discussão por parte dos media e um envolvimento cívico da sociedade civil, com 

supremacia de interesses coletivos e não particulares. Uma das características mais 

marcantes do jornalismo cívico é a regularidade do papel de fiscalização e a sua 

atuação está intrinsecamente ligada a questões éticas. Como bem sublinham 

Eksterowicz, Roberts e Clark: 
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O ethos do jornalismo público está por isso muito ligado à tradição da 
democracia participativa ou comunitária. Os objectivos dos seus 
defensores, como a ajuda no estreitamento das relações dentro da 
comunidade, o encorajamento de um diálogo público e o aumento 
do envolvimento cívico, coincidem com esta visão da democracia. […] 
O jornalismo cívico […] baseia-se na premissa de que uma 
democracia viva exige igualmente um elevado nível de participação 
popular e que é dever dos media desempenhar um papel importante 
na busca desse objetivo (2003: 98-99, grifo dos autores). 

 

E não podemos deixar de reconhecer que há uma preocupação do jornalismo 

cívico em reavivar o conceito e as práticas da cidadania, perseguindo uma 

compreensão do processo democrático atual. Como explica Dahlgren (2009: 16), a 

falta de participação do cidadão não deve ser vista simplesmente como uma falta de 

virtude cívica, a ser corrigida pelos apelos promocionais para elevar a moral. Pelo 

contrário, ela precisa ser entendida tanto em termos de características estruturais 

sociais, quanto com relação às paisagens da vida quotidiana, com as suas dimensões 

psicológica e cultural. 

Dahlgren (Ibidem: 16) aponta como possíveis causas deste problema, o 

sentimento de impotência e o descrédito no funcionamento da política. Muitos 

cidadãos sentem que os mecanismos da democracia não permitem que a sua opinião 

tenha algum impacto. Realidades económicas básicas do dia-a-dia, o desemprego, por 

exemplo, podem inibir a participação democrática. 

Susana Nascimento (2003: 132) chama a atenção, justamente, para o facto de 

hoje termos acesso rápido e imediato a um conjunto de informações, mas que este 

acesso por si só não torna o indivíduo num cidadão. É necessário que este indivíduo 

compreenda a informação, a interiorize, faça a sua apreciação crítica, se perceba a si 

mesmo como parte integrante deste processo, para que haja alguma mudança de 

atitude. Rosen destaca, assim, o papel do jornalismo cívico neste processo: “o 

jornalismo pode e deve desempenhar um papel no fortalecimento da cidadania, no 

melhoramento do debate público e no reviver da vida pública” (2003a: 44-45). 
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Para Rosen (2003b), os jornalistas devem encontrar uma forma de ver a 

democracia como algo feito por eles, como algo que eles devem criar, re-inventar, re-

imaginar. O jornalismo é uma das mais importantes artes da democracia e o seu 

objetivo final é “simplesmente fazer a democracia funcionar” (Ibidem: 84). Desta 

forma, Rosen (2003a: 54-56) coloca o jornalismo cívico como uma resposta aos seis 

“toques de alarme” do jornalismo, identificados em 1994 no III encontro de jornalistas 

públicos e amigos do projeto. 

O primeiro alarme é económico: a leitura estava em queda e a publicidade 

como base de apoio parecia cada vez mais incerta. Aqui o jornalismo cívico sugere que 

ligação e acréscimo são os “produtos” que os jornalistas oferecem e se forem bem 

feitos podem, eventualmente, proporcionar uma nova base económica para o 

jornalismo como prática democrática (Ibidem: 55). 

Segundo alarme – tecnológico: não era claro qual o lugar do jornalista num 

sistema de comunicações amplamente reconfigurado. A resposta é pensar que a 

tecnologia cria novas formas de ligação. E estas novas formas não se somam 

automaticamente à capacidade de a comunidade se compreender a si mesma e de 

resolver os seus problemas (Ibidem: 55). 

Terceiro alarme – político: a imprensa era entendida como parte de uma classe 

política enfraquecida e descredibilizada. O jornalismo cívico em vez de “cobrir” 

simplesmente a política, propõe que a política seja vista a uma nova luz, como 

atividade construtora ou não de capacidades. O propósito do jornalismo cívico é o de 

ajudar a que a política “corra bem”, de modo a que as comunidades possam “conhecer 

em comum” aquilo que os seus membros não conseguem conhecer sozinhos (Ibidem: 

55). 

Quarto alarme – ocupacional: as redações deviam tornar-se locais mais 

estimulantes e inovadores, mais democráticos e diversificados. O jornalismo cívico 

pensa a ligação e a construção de capacidades como tarefas estimulantes, embora 

reconheça que não são fáceis. Mas também só podem ser compreendidas de forma 

experimental e, por isso, uma redação tem de se tornar o melhor ambiente de 

aprendizagem para fazer jornalismo cívico (Ibidem: 55-56). 
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O quinto alarme – espiritual: embora se vissem como críticos, os jornalistas não 

tinham uma visão afirmativa da política ou da vida pública. A resposta está em ajudar a 

comunidade a compreender-se a si mesma, a conversar bem e a resolver os seus 

problemas – uma forma de ligar de novo os jornalistas ao idealismo que traz as 

pessoas para a profissão (Ibidem: 56). 

O sexto e último alarme é de ordem intelectual: o vocabulário do jornalismo 

era bastante pobre, tornando difícil a comunicação com outros sinais de alarme. Como 

resposta, temos que fazer bem as conexões, sonhar a comunidade bem articulada, 

desenvolver a arte da ligação: estes problemas desafiam a imaginação do jornalista, 

apontando o caminho para um vocabulário mais poderoso (Ibidem: 56). 

Para Eksterowicz, Roberts e Clark (2003: 101), são necessárias também grandes 

alterações no modo de formação dos jornalistas da imprensa, rádio e televisão, assim 

como na forma como eles fazem a cobertura de questões de política, governo, etc. “O 

jornalismo cívico requer indivíduos com conhecimentos de economia, história, ciência 

política, filosofia, ciência e humanidades, bem como das técnicas do jornalismo cívico” 

(Ibidem: 101). E esse conhecimento começa nas universidades. 

 

As universidades devem assumir um papel mais agressivo na 
clarificação dos estudantes que procuram carreiras como jornalistas 
da imprensa, da rádio ou da televisão de que a próxima geração de 
jornalistas deve estar tão familiarizada com as humanidades e com as 
ciências sociais como com escrever uma “estória” ou conceber um 
noticiário para ser emitido (Ibidem: 102). 

 

Eksterowicz, Roberts e Clark (Ibidem:101) consideram que se as universidades 

não desempenharem esse papel mais crítico na formação dos estudantes, eles mais 

facilmente se focam nas questões técnicas, ao observarem como estas desempenham 

um papel fundamental para a obtenção de empregos como jornalistas, e as disciplinas 

de ciências humanas e sociais acabam por ter pouca relação com as aspirações 

profissionais. Por isso defendem que os cursos de jornalismo e de comunicação devem 

desempenhar um papel fundamental na formação para a cidadania dos futuros 

jornalistas. 
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Universidades e institutos que preparam indivíduos para carreiras de 
jornalistas da imprensa, da rádio ou da televisão precisam por isso de 
encontrar formas mais eficazes de prepará-los para ajudar a educar o 
público americano relativamente à forma como os cidadãos podem 
exercer a sua influência através das instituições democráticas. 
Instituições democráticas fortes são essenciais para a sobrevivência 
de media livres e vivos. Se os media persistirem em permanecer à 
margem, vendo cada vez menor percentagem do público americano 
participar activamente nas instituições democráticas da nação, existe 
uma forte probabilidade de que essas instituições democráticas, que 
protegem uma imprensa livre, entrem em derrocada. O jornalismo 
cívico oferece uma forma de trazer o jornalismo de volta à luta para 
preservar as instituições democráticas das nossas comunidades e da 
nossa nação (Ibidem: 104, grifo dos autores). 

 

Para Eksterowicz, Roberts e Clark (Ibidem: 104), a participação dos media na 

criação de uma vida pública mais ativa é vital, principalmente porque a maioria da 

população baseia a sua visão de mundo nos relatos dos jornalistas tanto da imprensa, 

como da rádio e da televisão, e hoje também da internet. “Mesmo que as escolas e os 

institutos dediquem mais tempo e energia ao ensino da cidadania, os cidadãos 

continuarão a depender fortemente dos jornalistas de imprensa, da rádio e da 

televisão para obter a informação na qual basear decisões informadas”. Por este 

motivo, a preocupação tanto com a atuação dos jornalistas, como dos futuros 

jornalistas. 

Rothberg (2011: 162) considera que o funcionamento dos media na perspetiva 

do jornalismo cívico tem como resultados esperados um aumento de atenção à 

política e, consequentemente, do consumo de notícias. Assim como a ampliação da 

participação cívica, tanto como a participação eleitoral ou a integração em associações 

civis (de moradores, de categorias profissionais, de utentes de serviços de saúde, de 

educação, etc.). 

Como transformações desse processo, Rothberg (Ibidem: 163-164) apresenta o 

estudo do European Journalism Centre (2005), que destaca: 

 

a) o jornalismo público se apoiaria menos sobre a “torre de 
marfim” – na qual se isolam os tradicionais profissionais da 
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área, imersos nas relações de exclusividade com as suas 
fontes e escondidos sob a imagem de pretensa superioridade 
e elitismo – e mais na interação com o público; 

b) a ênfase do jornalismo público se daria menos sobre as 
fontes oficiais e instituições sociais, em favor da agenda dos 
cidadãos; 

c) o foco na política como um jogo seria substituído pela 
exploração das consequências da política para as 
comunidades; 

d) o quadro de causas e consequências seria preenchido menos 
por falhas e casos extremos, e mais pela oferta de soluções e 
alternativas; 

e) o conteúdo das matérias traria menor sobrecarga de 
informações e evitaria a divulgação de fatos sem contexto, 
proporcionando, em seu lugar, “informações com 
pragmatismo e contextualização”; 

f) o público das notícias deixaria de ser visto como soma de 
consumidores passivos, e passaria a ser tido como grupo 
dinâmico de cidadãos ativos. 

 

Como podemos perceber, o potencial de envolvimento cívico trazido pelo 

jornalismo cívico é grande, assim como a sua crítica à visão mercantilista presente nas 

redações das empresas jornalísticas, que influencia cada vez mais as decisões 

editoriais, como bem sublinha Traquina – “Neste sentido, o jornalismo cívico 

representa uma importante brecha na busca frenética de notícias, na postura cínica 

para com a vida política, na dependência excessiva das fontes oficiais, e na desatenção 

flagrante para com os cidadãos enquanto participantes activos na vida pública” (2003: 

16). 

A principal relevância do jornalismo cívico está na tentativa de reformular o 

perfil do jornalista e das práticas jornalísticas, na medida em que o movimento 

pretende reavivar o conceito e as práticas da cidadania. E como bem destaca 

Rothberg, quando o processo acontece com responsabilidade há um ganho para a 

sociedade. 

 

O confronto de posicionamentos diversos em fóruns públicos, se 
conduzido com critérios adequados, transparência e 
responsabilidade, pode levar, neste contexto, ao estabelecimento de 
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visões menos autocentradas e mais sintonizadas à necessidade de 
obter soluções ótimas em termos de benefícios coletivos. Os dilemas 
envolvidos na deliberação de políticas públicas tendem a abandonar 
o terreno da disputa intransigente e passam a ser decifrados como 
escolhas administráveis com justiça e solidariedade (2011: 165). 

 

Sabemos que todas estas questões não se apresentam de uma forma simples. 

Estamos diante de um novo paradigma social e com grandes complexidades. Temos 

que ter claros os constrangimentos e jogos de interesses que acontecem no 

desenvolvimento das atividades diárias dos jornalistas. Não acreditamos que o 

jornalismo cívico seja um movimento perfeito, pelo contrário, sabemos das possíveis 

manipulações que podem ocorrer no processo. Como já bem esclarecemos, o 

jornalismo cívico pode ser mais uma forma ardilosa de apresentar determinados temas 

de interesses “escusos” como se de interesse público fossem. 

Mas acreditamos que este pode ser um caminho inicial para revitalizar a vida 

pública dos cidadãos, fazendo com que mais pessoas participem nas discussões, como 

refere Rosen: “O propósito de pôr o jornalismo público ‘em jogo’ foi o de começar um 

processo que poderá, com o tempo, resultar em mudanças necessárias” (2003a: 50). E 

como em todo o processo de mudanças teremos falhas, mas o importante é 

reconhecê-las e trabalhar para corrigi-las. Por isso precisamos de uma vida mais ativa 

no que diz respeito a consciência de um bem público, bem coletivo. Estamos a 

vivenciar uma época de muito individualismo e, como refere Dahlgren (2009), não 

podemos simplesmente acusar as pessoas de falta de participação. É preciso resgatar 

esse sentimento de credibilidade no processo democrático. 

Para isso temos que tornar as notícias mais plenas de sentido, ao colocá-las em 

contextos mais ricos e ao enfatizarmos a sua relevância para o cidadão (Graber, 2003: 

115). Como sublinha Rosen, “a busca de conhecimento significa procurar 

entendimentos que possam ser partilhados não apenas com outros académicos, mas 

também com outras profissões, outras partes da comunidade pública, concidadãos, 

lutando por chegar a verdades públicas através de discussões públicas” (2003a: 37). 

São notórias as inúmeras transformações e olhares sobre o papel e atuação dos 

media na sociedade. É indiscutível a sua relevância na atual conjuntura mediática que 
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vivemos. Sabemos que hoje, em grande medida, passamos por espaços públicos de 

discussão através dos media. A nossa agenda de temas é formada pelos meios de 

comunicação. As nossas vozes são ouvidas quando conseguimos falar através dos 

media. 

E do nosso ponto de vista, o veículo com mais possibilidade de resgatar os 

princípios do espaço público é a rádio. Através da rádio é possível que mais vozes 

sejam ouvidas, na medida em que este veículo tem como característica fundamental 

de existência a sua proximidade com o cidadão. É possível através de uma 

programação mais focada no cidadão desenvolver programas que possam resgatar 

essa participação popular. Com poucos recursos, a rádio pode ser transformada num 

verdadeiro fórum de discussão. 

Mas para isso torna-se fundamental um envolvimento cívico, uma mudança da 

natureza da cobertura jornalística dos temas. É necessário o desenvolvimento de 

estratégias de condução das discussões. “É preciso saber ouvir as diferenças e 

perceber como elas atravessam todo o debate e cada expectativa dos participantes” 

(Rothberg, 2011: 187). 

 

[…] se os fóruns estimulam o desenvolvimento de esferas públicas 
diversificadas, cada uma construída a partir da tematização de sua 
diferença, ou seja, do aclaramento de suas posições de classe, raça, 
gênero etc., então as discussões de uma esfera maior, que abranja 
essas instâncias setorizadas, tendem a produzir visões menos 
suscetíveis à influência da discriminação (Ibidem: 189). 

 

Este é um processo complexo, mas possível de ser realizado pelos media, 

nomeadamente pela rádio, principalmente pelo seu processo intrínseco de 

funcionamento: acreditamos que a rádio nasce com este foco na educação e na 

cidadania. E por isso torna-se fundamental compreender como a rádio, hoje, manifesta 

este seu potencial, enquanto parte integrante dos mass media, para contribuir para o 

desenvolvimento da cidadania. 

Reconhecemos que para isso é necessário um amadurecimento das nossas 

democracias. Mas temos que iniciar esse processo, não só de transformação dos 
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media, mas da própria sociedade. Um processo que resgate o espírito coletivo, a 

consciência do bem público, dos direitos e deveres para com a sociedade e também 

dos concidadãos entre si. É preciso sair desse estado de apatia que domina de um 

modo geral as sociedades democráticas na atualidade. Muitas pessoas não participam 

na democracia, não se sentem convidadas a participar no processo, ou sentem que a 

sua participação não faz diferença. A educação para a cidadania e a formação de 

virtudes públicas apresentam-se como tarefas fundamentais para esta mudança de 

atitude e pode renovar a cultura política das sociedades democráticas. 

Assumimos, assim, esta pesquisa como um contributo inicial para este processo 

de mudança, pelo menos no que diz respeito a compreender a atuação de um dos 

mais importantes media neste contexto. É nosso objetivo apresentar neste trabalho 

(no capítulo de análise) uma resposta à questão se os meios de comunicação, 

nomeadamente a rádio, têm exercido esse papel tão primordial na democracia. Será 

que a rádio está monitorando o sistema sociopolítico para cumprir os seus deveres 

para com os cidadãos? E a sociedade civil está monitorando os meios de comunicação, 

neste caso, a rádio? Antes ainda de chegarmos à nossa pesquisa empírica, 

apresentamos, no próximo capítulo, os caminhos percorridos para o desenvolvimento 

da mesma, em que realizámos a análise da programação de 10 rádios, sendo cinco em 

Brasília e cinco em Lisboa, tendo por objetivo verificar se a rádio, como um dos meios 

de comunicação mais próximo do cidadão, está a contribuir ou não para a cidadania, e 

por que formas. 
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CAPÍTULO III 

A INVESTIGAÇÃO: ESCOLHAS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A rádio existe há mais de 120 anos no mundo e há mais de 90 anos no Brasil e 

em Portugal. Outros meios de comunicação surgiram depois e também se 

consolidaram como veículos de comunicação de massa, como, por exemplo, a 

televisão e a Internet, o que por alguns autores foi entendido como o fim da rádio. 

No entanto, a rádio sobrevive até hoje e continua a desempenhar um papel 

importante nas sociedades, principalmente com relação à sua função formativa e de 

aproximação ao seu público, no que diz respeito às questões quotidianas dos cidadãos. 

“A rádio, apesar da concorrência de outros meios, possui um papel relevante na 

transmissão de conhecimentos aos indivíduos” (Bonixe, 2012: 176). Mesmo com a 

ampliação do desenvolvimento tecnológico e acesso aos novos meios de comunicação 

de massa, a rádio continua a possuir características de mobilidade que nenhum outro 

meio de comunicação possui. 

A rádio, meio de comunicação que é o foco deste estudo, provocou mudanças 

importantes na sociedade de massa do século XX. O seu aparecimento consolidou os 

meios de comunicação ao vislumbrar inúmeras possibilidades para os veículos como as 

reportagens ao vivo, por exemplo. A rádio ampliou-se, tornou-se universal. Em todo o 

mundo, a rádio é ainda hoje o meio de comunicação mais difundido, de acordo com a 

UNESCO (apud Klöckner, 2008: 32). 

A acessibilidade tecnológica e os recetores portáteis, afirma Paula Cordeiro 

(2010: 50), conferiram e conferem ainda hoje uma ampla importância à rádio, 

principalmente em países mais pobres e iletrados. A rádio possui influência cultural e 

poder de intervenção social ímpares. 

Para Brecht (2005 [1932]: 36-37), a rádio deveria ser realmente democrática e 

aproximar-se dos acontecimentos reais. Na sua opinião, a rádio deveria dirigir-se à 

opinião pública, compreendendo-a como um meio de comunicação com reais 

potencialidades para a vida pública e política. Brecht já considerava a rádio como um 
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veículo próximo à realidade dos cidadãos. Como uma forma de contribuir para a 

aquisição de conhecimento. 

Pesquisas revelam a sua importante contribuição principalmente com relação 

às experiências locais, âmbito onde se manifestam os interesses mais diretos e 

específicos da vida pública dos cidadãos. Nessa perspetiva, a rádio aparece como um 

instrumento de formação, e as pesquisas a seu respeito têm ocorrido, 

preferencialmente, no âmbito da comunicação comunitária. 

Mas é preciso ir além dessa experiência. É preciso avançar nas pesquisas sobre 

a rádio como um veículo de comunicação de massa, como ressalta Hendy (2000: 5), ao 

afirmar a necessidade da rádio ser reconectada como mainstream dos media e aos 

estudos de comunicação. O autor sublinha, também, que o estudo da rádio pode 

explorar várias questões como: política, tecnologia, identidade, ideologia e cultura, o 

que ainda pouco acontece, pois as raras pesquisas existentes ou trabalham com a 

rádio nas suas experiências comunitárias/locais ou através da análise de episódios 

específicos como, por exemplo, o 25 de Abril ou o incêndio do Chiado ocorrido em 

1988. Efetivamente, se comparada com outros media, a rádio tem sido muito pouco 

investigada. 

Embora algumas pesquisas tenham mostrado que a rádio se constitui num 

veículo capaz de superar as dificuldades criadas pelo dinamismo do mundo 

contemporâneo, os afazeres quotidianos não deixam muito tempo para o contacto 

com os meios de comunicação, sendo a rádio aquele que mais facilmente se 

compatibiliza com múltiplas atividades do dia-a-dia, mas ainda assim a sua pesquisa é 

muito escassa. 

Nilda Jacks e Felipe Franke (2006: 86), por exemplo, realizaram um 

levantamento sobre o estado da arte dos estudos de receção da rádio na década de 

1990 nos Programas de Pós-Graduação em Comunicação brasileiros. Verificaram que 

das 1.769 pesquisas realizadas entre teses e dissertações nos referidos Programas, 

apenas 58 possuem como objeto de estudo a rádio, o que representa apenas 3% do 

total das pesquisas. 
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Mas de acordo com Bonixe caminhamos já para uma mudança significativa 

deste quadro. 

 

Paradoxalmente a um discurso negativista, que vê o meio radiofónico 
perto de seu fim, os estudos sobre a rádio tem vindo a ganhar 
espaço. Em Portugal isso é notório, não apenas devido ao crescente 
número de teses de doutoramento defendidas sobre a rádio 
portuguesa, mas também pelos sinais dados por investigadores e 
centros de investigação que começam a olhar para este setor 
conscientes da sua importância, quer a nível cultural, social, 
económico ou político (2014: 7). 

 

Paula Cordeiro (2010: 61) também reconhece que os estudos sobre a rádio 

ainda ocupam um segundo plano do ponto de vista teórico, mas afirma que a rádio 

tem uma participação ativa na construção de significados sociais, através, justamente, 

da sua presença forte no quotidiano da audiência, o que confere a rádio uma 

relevância ímpar para os mais variados estudos. 

Vera Lúcia Raddatz (2006: 1) corrobora o pensamento de Paula Cordeiro, e 

afirma que a rádio é o meio de comunicação que se coloca mais próximo do cidadão. 

Mas diante das sociedades complexas e pluralistas, com crescente incentivo ao 

individualismo decorrente do desenvolvimento acirrado do capitalismo e do processo 

de globalização, muitas informações estão mais relacionadas com este mundo global e 

não dizem respeito aos problemas quotidianos dos cidadãos, como argumenta C. 

Wright Mills “os meios de comunicação proporcionam muitas informações e notícias 

sobre o que ocorre no mundo, mas nem sempre permitem ao ouvinte ou espectador 

ligar sua vida quotidiana com esses acontecimentos maiores” (1981: 368). 

Desta forma, o nosso propósito foi analisar a atuação de rádios no Brasil, na 

cidade de Brasília, e em Portugal, na cidade de Lisboa, verificando se a sua 

programação contribui ou não para a cidadania destes dois países, e qual o papel da 

rádio na sociedade contemporânea. O desafio foi também comparar essas duas 

realidades diferentes, percebendo de que modo os contextos socioeconómicos e 

culturais contribuem para uma melhor atuação das rádios nos meios em questão. 
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Sendo assim, escolhemos trabalhar na perspetiva das teorias cognitivas dos 

meios de comunicação. Essa perspetiva determinou, a dado momento (a partir de 

finais da década de 60 do século passado), uma mudança muito importante nas 

pesquisas sobre os efeitos. Como explica Enric Saperas, a investigação passa então a 

orientar-se para o 

 

[...] conjunto das consequências da ação comunicativa, de caráter 
público e institucional, que incidem nas formas do conhecimento 
quotidiano (dos saberes publicamente partilhados) que condicionam 
o modo como indivíduos percebem e organizam o seu meio mais 
imediato, o seu conhecimento sobre o mundo e a orientação da sua 
atenção para determinados temas, assim como a sua capacidade de 
discriminação relativa aos conteúdos da comunicação de massas 
(1993: 21). 

 

A escolha da metodologia, enquanto caminho que possibilita a apreensão da 

realidade, combina uma abordagem qualitativa e uma abordagem quantitativa, sendo 

desenvolvida em diferentes etapas: a escolha das rádios que fazem parte do corpus da 

pesquisa; as entrevistas com os diretores das rádios selecionadas; a análise da grelha 

de programação destas rádios; e a realização de grupos de foco, com aplicação de um 

inquérito socioeconómico que tem por objetivo identificar o perfil dos participantes. 

 

III.1 A escolha das rádios para o corpus da pesquisa 

 

Como primeiro passo escolhemos cinco rádios de Lisboa6 e cinco rádios de 

Brasília para compor a nossa amostra. A escolha foi determinada pela diversidade, o 

nosso objetivo foi trabalhar com rádios de vários segmentos, a nossa procura fez-se 

por um leque variado da sociedade. Escolhemos rádios com enfoque jornalístico, 

rádios mais musicais, rádios voltadas para um público adulto, rádios de público jovem 

(como poderemos perceber a seguir, na caracterização de cada rádio selecionada). 

                                                        
6 Não consideramos a classificação das rádios (nacionais, regionais e locais), mas apenas o local de sua 
emissão. 
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Também consideramos os níveis de audiência, embora não tenha sido fator 

determinante, mas tivemos em consideração pesquisas de audiência para sabermos 

quais são as rádios mais ouvidas em Lisboa e em Brasília. Através da pesquisa Marktest 

sobre a 1ª Vaga 2010 do Bareme Rádio para o primeiro trimestre de 2010, a rádio 

Renascença é a segunda rádio mais ouvida em Portugal e a Cidade FM subiu para o 

quarto lugar. De acordo com a pesquisa de audiência das rádios em Brasília de Março a 

Maio de 2009, realizada pelo Ibope, publicada em www.redecol.com.br, a rádio Clube 

FM e a Jovem Pan 2 FM, estão entre as mais ouvidas, em primeiro e terceiro lugar 

respetivamente. Após estas considerações, a nossa amostra ficou assim definida: em 

Lisboa: Rádio Renascença; Cidade FM7; TSF; Antena 1 e RDP África; em Brasília: Rádio 

Clube FM; Jovem Pan FM; CBN FM; Cultura FM e Canção Nova. Apresentamos abaixo 

uma breve caracterização das rádios escolhidas, para uma melhor compreensão da 

diversidade de programação de cada uma delas. 

 

Rádios portuguesas (Lisboa) 

 

A Rádio Renascença pertence à Igreja Católica e tem como público-alvo adultos 

interessados em música e informação. É uma das estações mais conhecidas em 

Portugal e das grandes emissoras portuguesas nascidas na década de 1930 – a única 

que mantém o mesmo nome de batismo. Em 1975 foi ocupada por um grupo de 

trabalhadores, mas em Dezembro desse mesmo ano foi devolvida à Igreja Católica. 

A Rádio Cidade FM, com o slogan “A 1ª Rádio dos Êxitos”, emite 

essencialmente músicas dos tops nacionais e internacionais. O seu público-alvo são os 

jovens entre 15 e 24 anos. A sua aposta neste público parece estar a dar certo, pois, de 

                                                        
7 Escolhemos a rádio Cidade FM em detrimento da primeira colocada na pesquisa de audiências da 
Marktest, a RFM, por esta pertencer ao mesmo grupo da Renascença, a qual preferimos por ser uma das 
rádios mais antigas de Portugal e também por representar um segmento específico, os ouvintes 
católicos, dando-nos assim uma maior abrangência de públicos. Optámos também pela Cidade FM com 
relação à Rádio Comercial, que inclusive pertence ao mesmo grupo, por a primeira ter como público-
alvo os jovens dos 15 aos 24 anos, um segmento essencial ao nosso objetivo de uma representação mais 
diversificada de públicos. 
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acordo com a própria rádio, é a mais ouvida dentro deste segmento. A Cidade FM 

pertence ao Grupo MCR (Media Capital Rádios). 

A TSF é a única rádio portuguesa de notícias 24 horas por dia. A sua principal 

característica é ser informativa, com noticiários de meia em meia hora. A programação 

é voltada para o público adulto e tem como slogan: “Tudo o que se passa, passa na 

TSF”. Fundada em 1989, adotou o nome TSF por analogia à designação Telefonia Sem 

Fios, que era o nome utilizado pela rádio nos seus primórdios. 

A Rádio Antena 1 é uma estação de serviço público (grupo RTP) que abrange 

praticamente 100% de Portugal, tendo como slogan: “Antena 1: liga Portugal”. A sua 

programação é baseada em conteúdos generalistas e programas de autor, com forte 

incidência na informação, no desporto e na música, principalmente a portuguesa. Foi 

originalmente criada em 1934 com o nome de Emissora Nacional. 

A RDP África pertence ao mesmo grupo RTP, sendo, portanto, também uma 

estação de serviço público. Foi criada em 1994 como Canal África, sendo parte 

integrante da RDP Internacional, tendo evoluído depois, em 1996, para uma estação 

autónoma. Emite em FM para Lisboa, Coimbra, Faro, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo 

Verde e São Tomé e Príncipe, podendo, ainda, ser captada por satélite em Angola, na 

África do Sul e em outros países africanos. A sua programação tem como base a 

música, a informação, o desporto e a cultura. A música é maioritariamente africana. 

Com relação à informação, funciona em dois sentidos, com informações de Portugal e 

do mundo para África, e com informações sobre a realidade africana para Portugal. 

Procura atender a comunidade africana residente em Portugal e a população 

portuguesa em África. 

 

Rádios brasileiras (Brasília) 

 

A Rádio Clube FM através do seu slogan “Tá na Clube, tá bom demais!” 

desenvolve uma programação com música e informação. Esta emissora pertence ao 

grupo Diários Associados e foi fundada em 1982 com o nome de Rádio Planalto FM, 

em 1987 passa a chamar-se 105 FM e só em 2008 é que assume o nome de Clube FM. 
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A Jovem Pan FM é uma rede de rádios brasileira com atuação em vários Estados 

do Brasil. A sua programação é voltada para o público jovem. A Jovem Pan FM Brasília 

retransmite a programação da Jovem Pan FM São Paulo, com algumas janelas locais. 

Inaugurada ainda em 1944 como Rádio Panamericana, a emissora em 1993 inicia o 

projeto Jovem Pan-SAT, que teve a sua implantação em 1994, com sinal de áudio 

totalmente digital. Com o slogan “A maior do Brasil”, caracteriza-se como referência 

no radiojornalismo brasileiro, desenvolvendo uma programação definida como 

dinâmica e de prestação de serviço. 

A Rádio CBN FM (Central Brasileira de Notícias) possui um projeto de rádio all-

news, ou seja, uma programação com 24 horas de jornalismo. Criada em 1991 com o 

slogan “A rádio que toca notícia”, foi pioneira no Brasil neste segmento. A rede CBN 

está atualmente presente nas principais cidades brasileiras, com seis emissoras 

próprias (duas em São Paulo, duas no Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte) e 32 

filiadas espalhadas pelo país, distribuídas nas cinco regiões geográficas brasileiras, 

contemplando 21 Estados. Tem como público-alvo da sua programação os ouvintes 

brasileiros das classes A e B, acima de trinta anos de idade e economicamente ativos 

(trabalhadores). 

A Rádio Cultura FM foi criada em 1988 e é a rádio pública da capital do país. 

Controlada pelo Governo do Distrito Federal, através da Secretaria de Cultura do DF, a 

sua programação é voltada para um público adulto, com música e informação. Os 

principais objetivos da rádio são: propiciar meios de acesso à cultura, incentivar a 

produção cultural do DF e programas de valorização e profissionalização de artistas e 

técnicos. 

A Rádio Canção Nova pertence à Rede Católica de Rádio, através da Fundação 

João Paulo II, entidade sem fins lucrativos. A sua sobrevivência é garantida por 

doações e contribuições dos ouvintes sócios. A sua programação é voltada 

significativamente para um público católico. A Canção Nova é uma comunidade 

católica que tem como objetivo principal a evangelização através dos meios de 

comunicação. A primeira rádio da Canção Nova foi inaugurada em 1980, em Cachoeira 

Paulista, São Paulo. Em Brasília, a rádio é inaugurada em 2008, mas desde 2001 que a 

comunidade atua na capital do país. 
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III.2 As entrevistas com os diretores das rádios escolhidas 

 

Após esta etapa de seleção das rádios, entrámos em contacto com os 

respetivos diretores, solicitando a concessão da gravação de uma semana (das 24 

horas de emissão, de segunda a domingo) da programação da rádio, assim como uma 

entrevista. O contacto foi realizado através do envio de uma carta assinada pelo 

Centro de Investigação Media e Jornalismo (CIMJ) e posterior contacto telefónico. Em 

Lisboa, a semana de gravação solicitada aos diretores foi de 10 a 16 de outubro de 

2011 e em Brasília de 12 a 18 de março de 2012. As entrevistas com os diretores das 

rádios de Lisboa foram realizadas em outubro de 2011 e as entrevistas com os 

diretores das rádios de Brasília em março de 2012. Todas as entrevistas foram 

realizadas pessoalmente, a pesquisadora compareceu no dia e horário pré-agendados 

com os diretores na sede de cada rádio. Devido à distância entre os dois países da 

pesquisa, foi necessário esse intervalo de tempo para a realização da recolha de dados 

por parte da pesquisadora. 

O nosso pedido foi atendido pela maioria das rádios. Em Lisboa todos os 

diretores concederam-nos as entrevistas e a semana de gravação solicitada. Já em 

Brasília, o diretor da Rádio Clube FM não pôde conceder-nos a entrevista, sendo esta 

realizada com o gerente da rádio. O mesmo aconteceu com a rádio Canção Nova: 

devido a problemas de agenda, a nossa entrevista foi realizada com a responsável das 

missões da rádio. Com relação à Canção Nova houve, ainda, um outro contratempo. 

No dia da entrevista com a responsável pelas missões da rádio foi-nos comunicado que 

a rádio não concederia a semana de gravação solicitada. Lamentamos profundamente 

este episódio da Rádio Canção Nova, pois inclusive fere o direito que todo cidadão tem 

à informação. As rádios brasileiras são obrigadas a gravar toda a sua programação 

durante cinco anos, e sempre que solicitado a mesma deve conceder a gravação, 

principalmente para pesquisas académicas. Mas infelizmente não foi o que aconteceu 

com a rádio Canção Nova. O seu departamento jurídico negou a concessão e não 

recebemos nenhuma explicação. Por diversas vezes explicámos que se tratava apenas 

de uma pesquisa académica, fizemos, inclusive, contacto com a sede central em 

Cachoeira Paulista, São Paulo, mas mesmo assim a resposta continuou a ser negativa. 
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O que mais lamentamos é o facto de a rádio não ter dado uma explicação, pois foi 

enviada uma carta por escrito e solicitámos uma resposta também por escrito, sobre 

os motivos que levaram a rádio a não conceder essa gravação, mas nem esta resposta 

a rádio nos concedeu. Como esta informação só nos foi transmitida após o fim da 

semana que tínhamos solicitado, não foi possível gravar via Internet a mesma semana 

que a das outras rádios brasileiras. Por este motivo, gravámos a semana de 14 a 20 de 

maio de 2012, via Internet. As programações foram ouvidas e transcritas na íntegra 

para uma melhor compreensão do conteúdo veiculado nas rádios, como veremos mais 

à frente ainda neste capítulo. 

Entrevistámos em Lisboa: o diretor da Rádio Antena 1, Rui Fernandes Pêgo, na 

época aluno de um mestrado em Jornalismo Político e História Contemporânea; o 

diretor da Rádio RDP África, Jorge de Oliveira Gonçalves, licenciado em Direito e pós-

graduado em Direito da Comunicação; o diretor da Rádio Cidade FM, Nuno Gabriel de 

Almeida Gonçalves, pós-graduado em Marketing; o diretor da Rádio Renascença, 

Nelson Costa Ribeiro, doutor em Media and Cultural Studies; e o diretor da Rádio TSF, 

José Paulo de Jesus Baldaia, licenciado em Comunicação Social – Jornalismo. 

Em Brasília entrevistámos: o diretor da Rádio Jovem Pan FM, Luciano Rocha de 

Seixas, graduado em Comunicação Social – Jornalismo e pós-graduado em Marketing; 

a diretora da Rádio Cultura FM, Maria Alice Santos Tristão Campos, graduada em 

História; o diretor da Rádio CBN Brasília, Estevão Henrique Linhares Damazio, 

graduado em Comunicação Social – Jornalismo e pós-graduado em Política e Gestão de 

ONG’s; o gerente da Rádio Clube FM, Artur Luís Cardoso Benedito, graduado em 

Comunicação Social – Jornalismo (diretor da rádio, Anderson Carlos da Silva, graduado 

em Comunicação Social – Jornalismo); e a responsável de Missões da Rádio Canção 

Nova, Priscila Graziela Bergamini Almeida, não graduada (diretor da rádio, Ronaldo 

Gonçalves da Silva, graduado em Comunicação Social – Jornalismo). Foram realizadas 

10 entrevistas, cinco em Lisboa e cinco em Brasília. 

A duração média das entrevistas foi de aproximadamente 50 minutos. O 

objetivo foi saber como a rádio trabalha os conteúdos, principalmente os mais 

complexos para uma ampla compreensão dos ouvintes. O que o diretor pensa a 

respeito do papel da rádio hoje diante das novas tecnologias e da Internet. Se ainda há 
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participação dos/das ouvintes? A rádio continua a ser, na opinião dos diretores, o 

veículo mais próximo do cidadão? Enfim, foi uma conversa em que se procurou 

conhecer o trabalho de cada rádio, o objetivo de cada uma. Para isso, seguimos o 

modelo de entrevista semiaberta, que tem como matriz, “um roteiro de questões-guia 

que dão cobertura ao interesse de pesquisa” (Duarte, 2005: 66). Com esta lista de 

perguntas (ver Apêndice A, p. i) pretendemos tratar com amplitude os diversos temas, 

na medida em que cada questão foi apresentada de maneira aberta. Com o 

consentimento dos entrevistados, todas as entrevistas foram gravadas e transcritas 

integralmente. 

 

III.3 A formação dos grupos de foco 

 

Seguindo a sequência de etapas da metodologia, realizámos os grupos de foco 

em Lisboa e em Brasília. A estratégia para a formação dos grupos de foco foi através 

do contacto com grupos sociais já existentes, como sindicatos, associações, Juntas de 

Freguesias, etc. A escolha desta estratégia tem como base a forma como a sociedade 

civil se encontra constituída (associações, organizações, movimentos, etc.), 

considerada por Habermas como a base social de uma esfera pública autónoma. 

 

A sociedade civil compõe-se de movimentos, organizações e 
associações, os quais captam os ecos dos problemas sociais que 
ressoam nas esferas privadas, condensam-nos e os transmitem, a 
seguir, para a esfera pública política. O núcleo da sociedade civil 
forma uma espécie de associação que institucionaliza os discursos 
capazes de solucionar problemas, transformando-os em questões de 
interesse geral no quadro de esferas públicas (2003c: 99). 

 

O autor defende, inclusive, que a democracia deliberativa está baseada na 

capacidade dos movimentos sociais, como sensores dispersos na esfera pública, 

detetarem preocupações que estão fora da agenda pública, propor novas soluções e, 

com isso, influenciar o poder legislativo e a administração. 
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Estabelecemos contacto com estes grupos sociais através do envio de cartas 

assinadas pelo CIMJ e posterior contacto telefónico. Na carta explicámos o objetivo da 

pesquisa e solicitámos a nossa participação em uma das reuniões de rotina do grupo, 

para desenvolvermos a nossa dinâmica de debate. Após algumas negativas 

conseguimos assim realizar cinco debates em Lisboa e quatro debates em Brasília. 

Em Lisboa, os debates aconteceram com a Associação de Estudantes da 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Universidade Nova de Lisboa; com a 

Associação Cabo-Verdiana em Lisboa; com a Federação Portuguesa do Táxi; com o 

Grupo Carismático Luz e Vida da Igreja Paroquial de Benfica; e com as Associadas do 

Vivafit da Pontinha. Conseguimos um total de 48 participantes. 

A Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 

(AEFCSH), associação de direito privado sem fins lucrativos, é a estrutura 

representativa dos estudantes da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade Nova de Lisboa. É uma organização democrática, apartidária, 

representativa e independente. O seu principal objetivo é representar globalmente os 

estudantes desta Faculdade e defender as posições que estes, maioritariamente, 

decidam. São membros da Associação de Estudantes todos os estudantes matriculados 

na Faculdade. Enviámos a carta ao presidente da Associação, mas a organização do 

debate foi-nos proporcionada pelo vice-presidente na época, Miguel Coelho. Através 

do seu auxílio, foi possível realizar o debate com a participação de oito estudantes da 

Faculdade. 

A Associação Cabo-Verdiana é uma instituição particular sem fins lucrativos, 

que procura manter vivo no dia-a-dia da cidade de Lisboa um espaço de 

multiculturalidade, onde a música, a gastronomia, os debates, as conferências, os 

seminários e a formação com carácter de qualificação irmanam cabo-verdianos, 

portugueses e outros povos e culturas na sociedade portuguesa. A sua missão é 

desenvolver ações e programas que contribuam ativamente para congregar os cabo-

verdianos residentes em Portugal. O nosso contacto foi o presidente da Associação, o 

Engenheiro Alberto Rui Machado, que prontamente se disponibilizou a organizar a 

nossa participação em uma das reuniões da Associação. Foi assim possível realizar o 

debate com a participação de 12 cabo-verdianos residentes em Lisboa. 
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A Federação Portuguesa do Táxi, com sede em Lisboa, representa e defende os 

interesses comuns dos industriais de táxis associados e as suas associações perante as 

entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras. Representam atualmente 

3.400 empresários a nível nacional, com um universo de 4.600 viaturas. O envio da 

carta foi também ao presidente da Federação, que designou o secretário Fernando 

Carneiro para nos ajudar na organização de uma das reuniões. Com o seu auxílio, o 

debate contou com a participação de oito taxistas. 

A escolha em realizar um grupo de foco com o Grupo Carismático Luz e Vida da 

Igreja Paroquial de Benfica aconteceu depois de tentarmos com a Junta de Freguesia 

de Benfica e recebermos a resposta negativa pela presidente Inês Drummond. A 

mesma justificou que as reuniões/assembleias da Autarquia não se enquadravam no 

âmbito dos trabalhos desenvolvidos na nossa pesquisa. Tentámos ainda a Junta de 

Freguesia de Carnide, mas também não obtivemos êxito. Desta forma fizemos 

contacto com o Grupo Carismático por entendermos que, apesar de ser um grupo 

religioso, também se constitui como um grupo representativo da comunidade 

residente em Benfica. O Grupo Carismático Luz e Vida existe na comunidade de 

Benfica desde 1992, com reuniões todas as quartas-feiras, às 21 horas. Desta forma, 

através do coordenador do grupo, Garcia Estevão, realizámos o debate com 10 

participantes. 

Por entendermos que ainda poderíamos ampliar a realização dos grupos de 

foco tentámos realizar mais um grupo com algumas entidades representativas de 

Lisboa, mas todas foram resistentes ao nosso pedido. Assim, por uma questão de 

proximidade com a gerente do Vivafit da Pontinha, Catarina Andreia, conseguimos 

realizar o debate com 10 associadas. O Vivafit é uma cadeia de ginásios de Portugal, 

que alia exercício físico e nutrição. O primeiro Vivafit surgiu em 2003, com o conceito 

de fornecer saúde e bem-estar num ambiente agradável, com treinos rápidos e 

descontraídos, exclusivo para mulheres. Além dos treinos, o Vivafit também reúne as 

associadas para palestras sobre diversos temas ligados a saúde, e foi numa dessas 

oportunidades que realizámos a nossa reunião. 

Em Brasília reunimo-nos com o Diretório Central dos Estudantes da 

Universidade de Brasília; com a Associação Comunitária de Vicente Pires; com o 
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Sindicato dos Condomínios Residenciais e Comerciais do Distrito Federal; e com o 

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal, 

totalizando 43 participantes. 

O Diretório Central dos Estudantes Honestino Guimarães, DCE-UnB, é a 

entidade máxima de representação dos estudantes da Universidade de Brasília. É uma 

associação civil sem fins lucrativos, sem filiação político-partidária ou religiosa, livre e 

independente dos órgãos públicos e governamentais. São membros do DCE-UnB todos 

os estudantes regularmente matriculados nos cursos de graduação e pós-graduação 

strictu sensu da Universidade de Brasília. O nosso contacto foi com a coordenadora 

geral, Mariana Sinício, que juntamente com André Maia, membro do Diretório, 

proporcionaram a nossa participação numa das reuniões do Diretório, na qual 

estiveram presentes 13 estudantes. 

A Associação Comunitária de Vicente Pires – ARVIPS – é a organização dos 

moradores de Vicente Pires, uma região administrativa do Distrito Federal brasileiro. 

Anteriormente era chamada de Colônia Agrícola Vicente Pires (CAVP), atualmente 

Setor Habitacional Vicente Pires (SHVP), com uma população estimada em 17 mil 

famílias. Com o apoio do presidente da Associação, Glenio José da Silva, realizámos a 

reunião na sede da associação com a participação de 10 moradores. 

O Sindicato de Condomínios Residenciais e Comerciais do Distrito Federal – 

Sindicondomínio-DF –, pessoa jurídica de direito privado, é uma entidade sindical sem 

caráter político-partidário ou religioso, representante da categoria patronal dos 

condomínios residenciais de apartamentos e casas, dos condomínios comerciais, dos 

condomínios de uso misto (residenciais/comerciais), dos condomínios edilícios de 

consultórios e clínicos, dos condomínios de centros de compras, dos condomínios de 

Flats, dos condomínios de Apart Hotéis, das associações de condomínios e das 

associações de moradores em condomínios, localizados dentro do território geográfico 

do Distrito Federal. O Sindicondomínio tem como objetivo representar como entidade 

sindical os direitos e interesses da categoria abrangida, assim como representá-la 

perante os poderes públicos, colaborando com os mesmos no estudo e solução dos 

assuntos que, direta ou indiretamente, envolvam a categoria. Enviámos a carta ao 

presidente do Sindicato, que designou a vice-presidente, Maria Delzuíte de Assis, para 
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nos auxiliar na realização da reunião, que aconteceu com a participação de oito 

membros do Sindicondomínio. 

O Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito 

Federal – Sinpetaxi – é constituído para fins de estudo, defesa, coordenação e 

representação legal da categoria dos condutores autónomos de veículos rodoviários 

táxis, com base territorial no Distrito Federal. Como principais objetivos, a entidade 

assume defender perante as autoridades administrativas, judiciárias e legislativas, os 

interesses coletivos da categoria representada, assim como colaborar com o Estado 

enquanto órgão técnico e consultivo no estudo e soluções dos problemas que se 

relacionam com a categoria representada, constituindo e participando em centros de 

estudos, visando a formação e requalificação educacional e profissional dos seus 

associados em processos de formação contínua. Através do contacto com a presidente 

do Sinpetaxi, Maria do Bonfim, foi possível realizar o grupo de foco com a participação 

de 10 taxistas. 

Tanto em Lisboa, como em Brasília, os participantes responderam primeiro ao 

inquérito socioeconómico e, depois, participaram no debate que foi gravado e 

transcrito integralmente para análise, com o consentimento de todos. Os participantes 

assinaram, ainda, um termo de livre consentimento, no qual autorizam a utilização dos 

dados para fins académicos, garantindo a pesquisadora a preservação das identidades. 

Em Lisboa, o período de realização das reuniões com os grupos de foco foi de outubro 

a dezembro de 2011 e em Brasília foi em março de 2012. 

Os debates aconteceram todos nos locais e horários em que habitualmente os 

grupos se reúnem. Isso para uma melhor integração da pesquisadora com o grupo, ou 

seja, a adaptação foi da pesquisadora e não dos participantes. Os debates tiveram uma 

duração média de 55 minutos e foram realizados com o objetivo de apreender a 

compreensão do mundo dos participantes, assim como o que pensam sobre o papel da 

rádio no mundo atual. Questões sobre se a rádio contribui para o dia-a-dia dos 

participantes, se a programação contribui para o esclarecimento dos seus direitos e 

deveres, o que pode ou deve ser melhorado nas programações das rádios são 

exemplos do que foi discutido com os grupos. As discussões foram todas gravadas e 

transcritas para análise. 
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Conhecer o pensamento dos grupos de foco é importante, pois possibilita 

entender mais objetivamente que a receção não é apenas um lugar de chegada, mas 

deve também ser concebida como uma instância de produção de sentido. Durante 

muito tempo, como refere Martín-Barbero (2001), tanto os estudos da comunicação 

como os responsáveis pelas políticas de comunicação na América Latina não levaram 

em conta os diferentes modos de ver, de ler e escutar dos recetores. As necessidades e 

expetativas culturais do povo ficaram de fora. Mas através dos Estudos de Receção 

passa-se a entender o processo comunicativo a partir de outro olhar. Ou como afirma 

Martín-Barbero (Ibidem: 301), de um outro lugar: o das práticas sociais e culturais. A 

partir desses estudos, o processo comunicacional deixa de ser entendido como linear e 

unívoco para ser vislumbrado em várias direções, relacionado com o contexto político, 

histórico, cultural e social. E o recetor passa a ser entendido também como um 

produtor de sentido, e não um simples descodificador de mensagens. De acordo com a 

sugestiva (e muito conhecida) formulação de um dos estudos pioneiros da área, a 

produção de sentido passou a ser compreendida como o resultado de duas operações 

comunicacionais distintas: a codificação e a descodificação – entre si relacionadas, mas 

quase sempre de uma forma tensional (Hall, 1999: 51-61). 

Optar por trabalhar com grupos de foco requer um esforço analítico na 

perspetiva de um trabalho em consonância com os anseios dos cidadãos. Como afirma 

Barbour, os “grupos focais têm a capacidade de refletir questões e preocupações que  

são importantes para os participantes, em vez de irem conforme a programação do 

pesquisador. Isso significa que os dados resultantes podem trazer surpresas” (2009: 

57). Por este motivo, é necessário estar atento às manifestações espontâneas dos 

sujeitos participantes da pesquisa que resultam da partilha de informações e da 

construção conjunta de conhecimentos a partir da dinâmica de grupo. Esta dinâmica 

pode melhorar as formas de pensar e de interpretar questões políticas, sociais e 

económicas, e auxilia a compreensão das necessidades individuais e coletivas. 

Johnson (1996 apud Barbour, 2009: 31) considera que os grupos de foco podem 

estimular mudanças significativas e levar os participantes a redefinirem os seus 

problemas de uma forma mais politizada. Ele considera, também, que os grupos de 

foco podem permitir o acesso a conhecimentos não codificados e podem estimular a 
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imaginação sociológica, tanto dos pesquisadores quanto dos participantes (Ibidem: 

32). 

Para Maria Belczak Costa, os grupos de foco permitem “a reflexão sobre o 

essencial, o sentido dos valores, dos princípios e motivações que regem os 

julgamentos e perceções das pessoas” (2005: 180). Os grupos de foco possibilitam 

compreender, e não inferir ou generalizar, os aspetos valorativos e normativos do 

grupo em questão, identificando tendências (Ibidem: 182). Foi de acordo com esta 

perspetiva que os debates foram realizados com os nove grupos de foco. 

 

III.4 Princípios da análise de conteúdo 

 

O método de análise adotado, principalmente para as grelhas de programação 

das rádios em questão, insere-se nos princípios da análise de conteúdo entendida 

como:  

 

[…] um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando 
obter por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 
conteúdo das mensagens indicadores (quantitativos ou não) que 
permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/receção (variáveis inferidas) destas mensagens (Bardin, 
2008: 44). 

 

E especificamente para a análise de conteúdo jornalística recorremos à 

compreensão de Herscovitz, que define esta análise como um “método de pesquisa 

que recolhe e analisa textos, sons, símbolos e imagens impressas, gravadas ou 

veiculadas em forma eletrônica ou digital encontrados na mídia a partir de uma 

amostra aleatória ou não dos objetos estudados” (2007: 126-127). Para a autora, a 

análise de conteúdo é muito útil às pesquisas jornalísticas, pois contempla um amplo 

universo de aplicação: 
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Pode ser utilizada para detectar tendências e modelos na análise de 
critérios de noticiabilidade, enquadramentos e agendamentos. Serve 
também para descrever e classificar produtos, gêneros e formatos 
jornalísticos para avaliar características da produção de indivíduos, 
grupos e organizações, para identificar elementos típicos, exemplos 
representativos e discrepâncias e para comparar o conteúdo 
jornalístico de diferentes media em diferentes culturas (Ibidem: 123). 

 

A análise de conteúdo possibilita uma compreensão dos sentidos das 

comunicações, de seus conteúdos e significações explícitos ou ocultos, como bem 

explica Bardin, “[…] a tentativa do analista é dupla: compreender o sentido da 

comunicação (como se fosse um receptor normal), mas também e principalmente 

desviar o olhar para uma outra significação, uma outra mensagem […]” (2008: 43, grifo 

da autora). É, atualmente, utilizada para estudar e analisar os materiais de forma 

qualitativa, procurando-se uma melhor compreensão de uma comunicação ou 

discurso, extraindo os aspetos mais relevantes, “a análise de conteúdo tenta 

compreender os jogadores ou o ambiente do jogo num momento determinado, com o 

contributo das partes observáveis. [...] procura conhecer aquilo que está por trás das 

palavras sobre as quais se debruça. [...] é uma busca de outras realidades através das 

mensagens” (Ibidem: 45, grifo da autora). 

A organização da análise foi realizada de acordo com os procedimentos 

estabelecidos da análise de conteúdo: a pré-análise; a exploração do material; e o 

tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. A pré-análise tem o objetivo 

de tornar operacionais e sistematizar as ideias iniciais; é a fase de organização da 

maneira de conduzir a um esquema preciso do desenvolvimento das operações 

sucessivas. A exploração do material consiste em operações de codificação, 

decomposição ou enumeração. O tratamento dos resultados procura um modo de 

tornar os resultados significativos e válidos (Ibidem: 121-128). 

A análise de conteúdo pode contemplar diversas formas de unidades de 

registo: 

 

[…] as palavras-chaves de um discurso político, os personagens de um 
filme ou romance, os anúncios publicitários de uma revista, os 
acontecimentos de um período histórico, etc. Alguns textos sobre 
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análise de conteúdo incorporam a esta modalidade as unidades de 
enumeração ou unidades espaço-temporais, como o minuto de 
emissão radiofônica, a sequência de um filme, o centímetro coluna 
das notícias dos jornais, etc.(Fonseca Junior, 2005: 294, grifo do 
autor). 

 

Segundo Bardin (2008: 145-146), os critérios de categorização podem ser: 

semântico (categorias temáticas), sintático (categorias gramaticais – verbos, adjetivos, 

etc.), lexical (classificação das palavras segundo o seu sentido) e expressivo (categorias 

que classificam, por exemplo, as diversas “desordens” da linguagem). 

Desta forma, a unidade de registo escolhida, por se tratar de programas 

radiofónicos, é o segundo; e o critério de categorização o semântico, partindo de 

categorias temáticas. Escolhemos o tema por o considerarmos a forma mais adequada 

para a codificação de toda a amostra da pesquisa. “Um tema é formado por uma 

unidade de texto que inclui o sujeito, o verbo e o objeto ou o agente, a ação e o alvo 

da ação” (Herscovitz, 2007: 134). Entendemos que a análise de conteúdo é o método 

que melhor nos ajudará a entender quem produz e quem recebe a notícia – as suas 

motivações, intencionalidade, objetivos, efeitos, etc. Bardin afirma ainda que “fazer 

uma análise temática consiste em descobrir os ‘núcleos de sentido’ que compõem a 

comunicação e cuja presença, ou frequência de aparição, podem significar alguma 

coisa para o objetivo analítico escolhido” (2008: 131). 

É importante frisar que o nosso estudo procurou trabalhar tanto com uma 

pesquisa qualitativa, como com uma pesquisa quantitativa, por entendermos assim 

que “a necessidade de integração dos campos quantitativo e qualitativo decorre do 

reconhecimento de que os textos são polissêmicos – abertos a múltiplas 

interpretações por diferentes públicos – e não podem ser compreendidos fora do seu 

contexto” (Herscovitz, 2007: 126). E esta mesma autora ainda acrescenta: 

 

A identificação sistemática de tendências e representações obtém 
melhores resultados quando emprega ao mesmo tempo a análise 
quantitativa (contagem de frequências do conteúdo manifesto) e a 
análise qualitativa (avaliação do conteúdo latente a partir do sentido 
geral dos textos, do contexto onde aparece, dos meios que o 
veiculam e/ou dos públicos aos quais se destina) (Ibidem: 127). 
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Desta forma, através de técnicas estatísticas, os resultados seguindo os 

princípios da análise de conteúdo, desenvolvida tanto no estudo das grelhas, das 

entrevistas, como nas discussões realizadas nos grupos de foco, são apresentados no 

próximo capítulo. 

A nossa opção de recorrer à análise de conteúdo justifica-se pela vantagem, 

como afirma Jorge Vala, de esta “permitir trabalhar sobre a correspondência, 

entrevistas abertas, mensagens dos mass-media, etc., formas de informação preciosas 

e que de outra forma não poderiam ser utilizadas de maneira consistente pela história, 

a psicologia ou a sociologia” (1986: 107). 

Para analisarmos se a programação da rádio contribui para o entendimento do 

mundo indispensável à formação de opiniões sobre questões relevantes ao exercício 

da cidadania e se promove, incentiva, os cidadãos a refletirem sobre as decisões 

políticas, sociais e do seu dia-a-dia, recorremos a Marques de Melo (2010) e a Janine 

Lucht (2010), assim como a Chaparro (2000). Primeiramente, para diferenciar a 

programação das rádios em conteúdos jornalísticos e conteúdos não jornalísticos. 

Consideramos como conteúdos jornalísticos, os tipos propostos na classificação de 

Lucht (Ibidem: 273-274) com relação aos géneros radiojornalísticos, a saber: 

informativo; opinativo; interpretativo; utilitário e diversional (divertimento), conforme 

quadro 1. Todo o conteúdo restante das programações não classificado nestes 

géneros, consideramos como conteúdo não jornalístico. 

A autora então define: “o género informativo é aquele que se limita a narrar os 

acontecimentos, sem emitir qualquer tipo de juízo de valor, opinião ou interpretação” 

(Ibidem: 274). Em Erbolato temos a compreensão do género opinativo como aquele 

que “comenta um fato ou decisão, expondo o pensamento da própria empresa 

jornalística” ou, ainda, de um especialista (2001: 245). Sobre o género interpretativo, o 

mesmo autor afirma ser “o que dá ao leitor [ouvinte ou telespectador] os 

antecedentes e as possíveis implicações de uma notícia, proporcionando a ele a 

advertência de que não existem fatos isolados, mas sim que cada um deles é parte de 

uma concatenação de ocorrências” (Ibidem: 245). Já o género utilitário é fundamental 

“para facilitar e causar modificações no cotidiano do receptor” (Costa; Rosa, 2006 

apud Lucht, 2010: 283). O género diversional é o que mais causa confusão, de acordo 
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com Lucht (Ibidem: 285), em virtude do preconceito sobre o termo “entretenimento”. 

É preciso não confundir o entretenimento puramente para divertir com o que tem um 

fundo jornalístico. Assim, Erbolato define este género como “o que desenvolve as 

matérias com minúcias, descrevendo o ambiente, os personagens e as ações e 

procurando também descobrir os sentimentos dos que participam da história” (2001: 

245). 

 

Quadro 1: Classificação dos géneros radiojornalísticos proposta por Lucht 

Género Formatos 

 
 
 
Informativo 

Nota 
Notícia 
Reportagem 
Boletim 
Flash 
Manchete 
Entrevista 

 
 
 
 
Opinativo 

Editorial 
Comentário 
Resenha (cultural, esportiva, etc.) 
Crónica (informação dos correspondentes) 
Testemunhal 
Debate 
Painel 
Caricatura/charge eletrónica 
Carta/email do ouvinte/participação por telefone 

 
 
Interpretativo 

Coberturas especiais (eleições, Copa do Mundo, etc.) 
Perfil 
Biografia 
Documentário radiofónico 
Inquérito 
Divulgação técnico-científica 

 
 
 
Utilitário 

Indicador 
Previsão do tempo 
Trânsito 
Roteiro 
Cotação 
Serviço/utilidade pública 
Necrologia 

 
Diversional 

Feature radiofónico (história de interesse humano) 
Fait divers 
História de vida 

Fonte: Lucht (2010: 273-274). 
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A decisão de separar os conteúdos jornalísticos dos não jornalísticos deve-se ao 

facto de reconhecermos que é através do jornalismo, mais essencialmente, que os 

media desenvolvem os seus conteúdos e contribuem para uma melhor compreensão 

do mundo; reconhecemos também o papel central que o jornalismo desempenha nas 

sociedades democráticas. E como afirma Jay Rosen, “o jornalismo pode e deve 

desempenhar um papel no fortalecimento da cidadania, no melhoramento do debate 

público e no reviver da vida pública” (2003a: 44-45). O que de acordo com Charaudeau 

está no contrato de comunicação dos medias, ao afirmar que: 

 

A finalidade do contrato de comunicação midiática se acha numa 
tensão entre duas visadas, que correspondem, cada uma delas, a 
uma lógica particular: uma visada de fazer saber, ou visada de 
informação propriamente dita, que tende a produzir um objeto de 
saber segundo uma lógica cívica: informar o cidadão; uma visada de 
fazer sentir, ou visada de captação, que tende a produzir um objeto 
de consumo segundo uma lógica comercial: captar as massas para 
sobreviver à concorrência (2006: 86): 86, grifos do autor). 

 

E complementa o seu argumento ao enfatizar que a dimensão da informação 

está sempre em primeiro lugar: 

 

No contrato de informação, é a primeira visada que domina, a do 
fazer saber, que está ligada à verdade, a qual supõe que o mundo 
tem uma existência em si e seja reportado com seriedade numa cena 
de significação credível. A segunda visada, a do fazer sentir, deveria 
ser secundária em tal contrato, pois é contrária a precedente. […] A 
visada de informação consiste em fazer saber ao cidadão o que 
aconteceu ou o que está acontecendo no mundo da vida social 
(Ibidem: 87). 

 

Embora saibamos que apenas abordar os temas não é suficiente para promover 

o entendimento necessário das questões sociais, reconhecemos que é o primeiro 

passo para a tomada de consciência, o que nos levou a optar pela análise temática 

para realizar o estudo dos conteúdos jornalísticos abordados na programação 

radiofónica. 
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Definimos os temas a partir do entendimento da cidadania como uma 

construção da relação das pessoas com a sociedade em que vivem, assumindo o 

indivíduo o estatuto de cidadão na medida em que é parte integrante desta sociedade. 

Assim, estabelecemos algumas categorias temáticas para analisarmos a programação 

radiofónica. Também consideramos a classificação da cidadania em quatro dimensões: 

civil, política e social, proposta por Marsahll (1992), e ainda a dimensão ambiental 

acrescentada por Puhle (2000) – ver Capítulo 1. 

Assim, estabelecemos a nossa análise distinguindo as rádios portuguesas e as 

brasileiras, considerando para cada uma delas os conteúdos jornalísticos e os 

conteúdos não jornalísticos (contabilizados em valores absolutos e relativos); e, 

posteriormente, analisámos os conteúdos jornalísticos, identificando os temas 

abordados nos mesmos de acordo com as temáticas estabelecidas, a saber: Educação; 

Política; Saúde; Economia; Cultura; Meio Ambiente; Desporto; Trânsito; Prestação de 

Serviço; Internacional; Sociedade; Fóruns/Ouvinte e Outros.  

Especificamente para as rádios brasileiras, inserimos o tema A Voz do Brasil8. 

Esta decisão deve-se ao facto de as rádios brasileiras viverem uma realidade particular, 

mas que não poderia deixar de ser considerada. Todas as rádios no Brasil são 

obrigadas a transmitir o noticiário radiofónico estatal A Voz do Brasil, que vai para o ar 

de segunda a sexta-feira, das 19h às 20h. Consideramos o programa como de 

conteúdo jornalístico por ser realizado por jornalistas e ser composto por notícias e 

reportagens. No entanto, por se tratar de um produto de fontes oficiais e ser veiculado 

obrigatoriamente, não poderia ser considerado dentro da programação jornalística 

convencional das emissoras, inclusive por não ser da responsabilidade das rádios (elas 

simplesmente retransmitem o programa). Em função de todos estes fatores, decidimos 

torná-lo uma categoria específica para as rádios brasileiras. Assim, poderemos analisar 

a realidade das rádios brasileiras de forma mais adequada metodologicamente.  

                                                        
8 O programa A Voz do Brasil está no ar há 79 anos, desde o dia 22 de Julho de 1935. É o programa mais 
antigo do Brasil. O programa é um noticiário radiofónico estatal de difusão obrigatória, que vai ao ar de 
segunda a sexta-feira em todas as emissoras de rádio abertas do Brasil, das 19h às 20h. O programa é 
constituído por notícias do poder executivo, judiciário e legislativo e ainda o Minuto TCU (Tribunal de 
Contas da União). Nas segundas, quartas e sextas-feiras cada um dos poderes, em cada dia, cede um 
minuto do seu tempo para as notícias do TCU. 
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A escolha dos temas/temáticas deve-se ao facto de entendermos que os 

mesmos são essenciais para a compreensão da vida em sociedade, de que cada 

cidadão precisa para o desempenho de uma cidadania ativa. Entendemos por 

Educação todos os assuntos relacionados com ensino/aprendizagem, que envolvam 

alunos, professores, propostas educacionais e mesmo programas educativos na rádio, 

com o propósito de transmitir ensinamentos aos ouvintes. Por Política, a nossa 

compreensão alcança tudo o que diz respeito às ações dos políticos (num sentido mais 

restrito do conceito, portanto): campanhas, projetos, ações, eleições, entre outros. 

Saúde: as questões relacionadas com ações de saúde pública ou privada, planos de 

saúde, direitos dos utentes. Classificamos como temas relacionados com Economia 

todas as questões de Orçamento de Estado, índices económicos, aumento de 

transportes, aumento de impostos, etc. 

Já Cultura consideramos todo o trabalho desenvolvido pela rádio que apresenta 

um desenvolvimento, seja através de entrevistas, de reportagens, trechos de músicas, 

teatro, cinema, dos valores culturais existentes na sociedade. O tema Meio Ambiente 

inclui todos os assuntos relacionados com questões ambientais, catástrofes ambientes, 

problemas causados por danos ambientais, etc. Desporto é um tema que não poderia 

ficar fora da nossa análise, pois um grande marco para a rádio, desde longa data, é a 

narração de jogos de futebol – o que ainda hoje acontece. Mas além de futebol, 

também voleibol, atletismo, natação, todas as modalidades em geral de desporto 

estão incluídas nesta temática. 

Decidimos separar o Trânsito como temática específica, distinguindo, portanto, 

da temática Prestação de Serviço, por verificarmos que hoje esta matéria tem um 

grande destaque dentro das rádios nas grandes cidades. O trânsito hoje é um grande 

aliado da rádio. Muitos ouvintes ligam apenas para saber as notícias de trânsito. 

Mesmo as rádios não vocacionadas para o jornalismo têm na sua programação notícias 

de trânsito, principalmente nos horários considerados de ponta. Como Prestação de 

Serviço classificamos as informações úteis, por exemplo, sobre meteorologia, horários 

de funcionamento de determinado serviço ou entidade, calendários de espetáculos, 

novos produtos, entre outros. 
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Separamos os Fóruns/Ouvintes como temática justamente para identificar as 

rádios que proporcionam esta participação do ouvinte emitindo a sua opinião em 

algum fórum de discussão. Excluímos as ligações dos ouvintes apenas para enviar 

algum recado, ou conversar com o locutor. Nesta temática incluímos, assim, apenas as 

ligações que a rádio abre para discussão com o ouvinte sobre algum assunto em 

concreto. 

O tema Internacional corresponde às notícias veiculadas relativas a outros 

países, ou seja, todas as notícias que não dizem respeito ao Brasil (quando a análise se 

refere a este país) ou a Portugal (quando a análise se refere a este país). E com relação 

à Rádio RDP África, consideramos como notícias Internacionais todas as informações 

que não correspondam aos países africanos de língua portuguesa e a Portugal. A nossa 

opção por considerar este tema foi para verificarmos o quanto a rádio está envolvida 

com a questão da globalização, que tem tornado o mundo cada vez mais num lugar 

menor, onde, aparentemente, tudo está ao nosso alcance. 

Temos ainda o tema Sociedade, que corresponde às atividades da sociedade 

civil organizada e não organizada, tais como: greves, manifestações, mobilizações, 

denúncias, ações culturais, políticas, religiosas, desportivas, etc. – são também 

matérias políticas, mas aqui num sentido mais abrangente deste termo. Seja através 

de ações individuais ou coletivas, como: associações, sindicatos, organizações não-

governamentais, entre outros. Inserimos ainda na nossa tabela o tema Outros, que 

corresponde às notícias veiculadas que não se enquadram em nenhum dos outros 

temas catalogados na nossa pesquisa. 

Desta forma, analisámos no total uma semana (sete dias) de gravação de 10 

rádios, sendo cinco em Lisboa e cinco em Brasília. Escolhemos, ainda, um dia da 

semana para seccionamento integral das 24 horas de programação da rádio e assim 

classificámos, primeiramente, os conteúdos em jornalísticos e não jornalísticos e, em 

seguida, analisámos as temáticas abordadas nos conteúdos jornalísticos. 

Esta análise é apresentada no capítulo seguinte deste trabalho. 
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CAPÍTULO IV 

A CONTRIBUIÇÃO DAS RÁDIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA 

CIDADANIA: ANÁLISE DAS RÁDIOS DO BRASIL E DE PORTUGAL 

 

Este capítulo apresenta os dados recolhidos na pesquisa empírica, bem assim 

como a sua análise interpretativa. O levantamento dos dados captados tanto em 

Portugal como no Brasil foi desenvolvido ao longo de dois anos. Durante este período 

realizámos as entrevistas com os diretores das rádios, os grupos de foco e solicitámos 

a concessão da gravação de uma semana a cada uma das rádios. Com esse 

levantamento procurou-se compreender a atuação das rádios em Brasília e em Lisboa, 

analisando a sua contribuição para o desenvolvimento da cidadania dos residentes das 

duas cidades em questão. Iniciamos a análise com as grelhas das rádios pesquisadas. 

Em seguida partimos para a apresentação dos grupos de foco realizados nas duas 

cidades. Por fim apresentamos uma análise interpretativa dos dados, tecendo as 

nossas considerações sobre a pesquisa. 

 

IV.1 As rádios da pesquisa 

 

Optámos por fazer uma breve descrição da programação das rádios 

pesquisadas, a fim de compormos um mapa que contextualiza como a programação se 

desenvolve durante a semana do estudo. Embora a nossa análise seja focada no 

conteúdo jornalístico da rádio, é importante identificar o contexto mais vasto. O 

jornalismo é uma parte da linha editorial da rádio, e embora não seja nosso objetivo 

deter-nos no conteúdo não jornalístico, consideramos relevante ter em atenção este 

para uma melhor compreensão de toda a estrutura da rádio, pelo que na descrição da 

programação consideraremos tanto os conteúdos jornalísticos como os não 

jornalísticos. A nossa exposição contempla uma breve descrição de cada programa, 

proporcionando uma visão geral das suas características. 
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As rádios portuguesas 

 

Antena 1 

 

 A rádio Antena 1, estação de serviço público português, tem por objetivo 

passar música e notícias, agregando uma diversidade de conteúdos relacionados com 

comportamentos, costumes, língua e património histórico português, por exemplo. De 

acordo com o diretor da rádio, em outubro de 2011, Rui Pêgo, em entrevista à 

pesquisadora, o formato da rádio pode ser definido como uma music news. Há 

também a obrigação contratual do serviço público de difundir a língua e a música 

portuguesas. 

 A programação da rádio na semana analisada (ver quadro 2) foi constituída por 

uma grande diversidade de programas. O Alma Lusa, apresentado por Edgar Canelas, 

faz uma viagem pelo Fado guiada pelos seus intérpretes e criadores. Visão Global, com 

Ricardo Alexandre, procura histórias que marcam a atualidade de Portugal e do mundo 

através de reportagens e comentários especializados. O programa Linha do Horizonte, 

com Miguel Freitas, Eduardo Pinto e José Carlos Trindade, procura tornar as 

madrugadas mais dinâmicas, com viagens pelos concelhos de Portugal, com músicos e 

músicas. José Candeias apresenta o movimento das estradas que garante o 

abastecimento de Portugal, com histórias de pessoas que se levantam cedo, é o país 

que se prepara para mais um dia. 

 Já a Manhã da Antena 1, com António Macedo, apresenta informações, 

desporto, humor, comentário político e social. O Antena Aberta, com António Jorge, 

propõe sempre um tema atual e relevante para ser analisado por especialistas e 

ouvintes. O Manhã Antena 1 – 2ª parte, é desta vez apresentado por Augusto 

Fernandes, e segue praticamente o mesmo formato da primeira parte, apenas mais 

curto. O Portugal em Directo, com Isabel Gaspar Dias, procura ligar todas as regiões do 

país, toda a atualidade das regiões e os temas que atravessam o país. O programa 

Tarde Antena 1, com Filomena Crespo, aborda os direitos dos consumidores e as 

causas públicas, intercalados com música. 
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Quadro 2: Programação da Antena 1 na semana de 10 a 16 de Outubro de 2011 

 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO DOMINGO 

00h00 

Alma Lusa Jorge Afonso Jorge Afonso Jorge Afonso Jorge Afonso 

Paixões 
Cruzadas Ondas 

Luisianas 
01h00 

Crónicas da 
Idade Mídia 

02h00 Visão Global 
Grandes 
Adeptos 

Alma Lusa Classe 70 
Vozes da 
Lusofonia 

O Amor é... 
A Cena do 

Ódio 

03h00 
Linha do 

Horizonte 
Linha do 

Horizonte 
Linha do 

Horizonte 
Linha do 

Horizonte 
Linha do 

Horizonte 
Linha do 

Horizonte 
Linha do 

Horizonte 
04h00 

05h00 

José Candeias José Candeias José Candeias José Candeias José Candeias Emoções 

A Menina 
Dança? 

06h00 
A Fé dos 
Homens 

07h00 

Manhã A1 Manhã A1 Manhã A1 Manhã A1 
Manhã A1 

Lugar ao Sul Musical 

08h00 
A Ilha dos 
Tesouros 

Eucaristia 
Dominical 

09h00 
A Vida dos 

Sons 
Vozes da 
Lusofonia 

10h00 Entrevista 
Hotel 

Babilónia 

O Amor é... 

11h00 
Antena 
Aberta 

Antena 
Aberta 

Antena 
Aberta 

Antena 
Aberta 

Antena 
Aberta 

A Cena do 
Ódio 

12h00 
Manhã A1 – 

2ª Parte 
Manhã A1 – 

2ª Parte 
Manhã A1 – 

2ª Parte 
Manhã A1 – 

2ª Parte 
Manhã A1 – 

2ª Parte 
Este Sábado Visão Global 

13h00 
Portugal em 

Directo 
Portugal em 

Directo 
Portugal em 

Directo 
Portugal em 

Directo 
Portugal em 

Directo 

Em nome do 
Ouvinte 100 Anos 

Portugueses Gente como 
Nós 

14h00 

Tarde A1 Tarde A1 Tarde A1 

Tarde A1 

Tarde A1 

Os Dias do 
Futuro 

Viva à Música 

15h00 Viva à Música 
Caixa de 
Música 

Especial 
Desporto 

Super Liga e 
Liga de Honra 

16h00 

Tarde A1 – 2ª 
Parte 

Tarde A1 – 2ª 
Parte Tarde A1 – 2ª 

Parte 

Tarde A1 – 2ª 
Parte 

Tarde A1 – 2ª 
Parte 

17h00 
Em nome do 

Ouvinte 
Classe 70 

18h00 
Tarde A1 – 2ª 

Parte 
Cinemax 

19h00 
Grandes 
Adeptos 

Desporto 

O Esplendor 
de Portugal 

Contraditório 

Desporto 

20h00 

Noite A1 Noite A1 Noite A1 Noite A1 21h00 

Noite A1 
22h00 

23h00 
Crónicas da 
Idade Mídia 

Alma Nostra 
A Rede da 

Rádio 
Cinemax 

100 Anos 
Portugueses 

A Vida dos 
Sons 

A Menina 
Dança? 

Fonte: Elaborado a partir da grelha de programação entregue pela rádio e da audição da pesquisadora 
da semana selecionada para o estudo. 

 

O programa Tarde Antena 1 – 2ª parte tem apresentação de Paulo Rocha. 

Música, informação, reportagens, opinião, humor, cinema, trânsito e desporto fazem 

parte do formato deste programa. Telmo Correia, Miguel Guedes e Jaime Mourão-

Ferreira debatem sobre futebol, sob a orientação do jornalista Tiago Alves, no 

programa Grandes Adeptos. O programa Noite Antena 1, com Rui Santos, procura a 
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atualidade informativa do dia com várias rubricas durante o programa, sempre 

intercaladas com música. Mas na terça-feira, da semana em questão, o programa 

cedeu parte do seu tempo para a transmissão do jogo de qualificação para a fase final 

do Campeonato da Europa de Futebol: Dinamarca versus Portugal. 

O Crónicas da Idade Mídia, com Ruben de Carvalho e Iolanda Ferreira, é uma 

conversa sobre os acontecimentos da história do século XX ligados à música. Com 

entrevistas, reportagens e conversa descontraída, são apresentadas curiosidades sobre 

as gravações, os compositores e os intérpretes, sempre com música entre um tema e 

outro. Jorge Afonso apresenta o seu programa (homónimo) com duas horas de 

histórias e música. Alma Nostra, com Carlos Magno e Carlos Amaral Dias, é uma 

conversa entre um psiquiatra e um jornalista sobre política e psicanálise, com a 

participação de ouvintes. A Rede da Rádio, com Madalena Balça, é um programa 

produzido pelos ouvintes da rádio. As reportagens, as crónicas, entrevistas e músicas 

são todas sugestões e/ou produções dos próprios ouvintes. Classe 70 é um programa 

dedicado à música dos anos 70, do Progressivo ao Psicadélico, passando pelo Blues 

Rock, com a apresentação de Luís Filipe Barros. 

Viva à Música é um programa ao vivo dedicado à música cantada em 

português, com Armando Carvalheda na condução. O Esplendor de Portugal conta com 

a participação de Ana Almeida, Ronaldo Bonacchi, Juan Goldín e Rui Pêgo. O programa 

é uma conversa conduzida por Rui Pêgo com personalidades de diferentes 

comunidades estrangeiras residentes em Portugal, onde se procura debater questões 

relacionadas com temas de atualidade nacional e internacional numa perspetiva 

multicultural. O Cinemax conta com a apresentação de Tiago Alves, que traz um outro 

olhar sobre os filmes, com críticas de João Lopes. Vozes da Lusofonia é um programa 

que tem a língua portuguesa como traço comum para uma conversa de Edgar Canelas 

com poetas, músicos e intérpretes. Maria Flor Pedroso traz todas as semanas um 

convidado diferente para uma Entrevista. 

O programa Em Nome do Ouvinte, com Mário Figueiredo, procura levar a visão 

crítica dos ouvintes aos profissionais da RDP, questionando-os e incitando-os a 

reavaliarem opções e atuações profissionais. O objetivo é promover o debate sobre o 

serviço público de radiodifusão e que o seu exercício, sempre que possível, seja 
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alargado a outros atores e matérias. Trata-se do programa do provedor do ouvinte, o 

Ombudsman, que traz à rádio a visão dos ouvintes, e pode sempre tornar a rádio mais 

próxima dos anseios da comunidade que ouve. Contraditório é um debate entre Ana 

Sá Lopes, Luís Delgado, Carlos Magno, conduzido por João Barreiros. Estes quatro 

jornalistas debatem os temas da semana, refletem sobre os acontecimentos que 

estiveram em destaque nos últimos dias. O programa especial Cem Anos Portugueses 

contou com a apresentação de Eduardo Oliveira e Silva e Fernando Dacosta. Foi uma 

série emitida apenas em 2011, sobre a história recente de Portugal, no âmbito da 

comemoração dos 100 anos do país como república. 

Paixões Cruzadas é um debate entre António Macedo e António Cartaxo sobre 

as suas paixões musicais, sobre as estórias e historietas que originaram as canções. O 

Amor é… consiste numa conversa de Júlio Machado Vaz com Inês Menezes sobre 

sexualidade. Emoções é um programa musical com João Paulo Diniz. Lugar ao Sul, de 

Rafael Correia, é a reedição de um programa de culto da rádio portuguesa, de perfil 

etnográfico, que conta histórias simples de gente com memória, retratando as 

pessoas, os sons, os costumes do país rural. A Ilha dos Tesouros, com Júlio Isidro, 

propõe-se resgatar canções que o tempo transformou em ouro e em memórias 

preciosas. A Vida dos Sons, com Ana Aranha e Iolanda Ferreira, apresenta aos ouvintes 

o Arquivo Sonoro da Rádio Pública Portuguesa, explorando a memória da rádio. 

João Gobern e Pedro Rolo Duarte apresentam Hotel Babilónia, um talk-show 

com muita conversa descontraída, debate e música, com a participação permanente 

de convidados. Rosário Lira apresenta Este Sábado, um programa informativo sobre a 

atualidade portuguesa, com entrevistas, reportagens e memórias dos principais 

eventos que marcaram a semana. Gente como Nós, com Rui Lavaredas, é um programa 

do Alto Comissariado para as Migrações que procura sensibilizar a opinião pública para 

as questões de integração e acolhimento. Através de reportagens e histórias de vida, o 

programa aborda problemas daqueles que escolheram Portugal para trabalhar e viver. 

Edgar Canelas também conduz o programa Os Dias do Futuro, que apresenta os 

investigadores, a inovação e os projetos de desenvolvimento que estão a ser 

executados no país e pelo mundo. Caixa de Música é um programa musical com 

Augusto Fernandes. Desporto: espaço dedicado à programação desportiva. Neste dia 
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foi transmitido o jogo entre Famalicão e Sporting, para a Taça de Portugal. Ondas 

Luisianas: programa musical sob a condução de Luís Filipe Barros, com os sucessos dos 

anos 80 da música pop e rock. A Cena do Ódio: espaço dedicado às canções inspiradas 

pelos piores sentimentos: inveja, ira, mentira, gula, luxúria, ciúme, ganância, dentre 

outros.  

A Menina Dança? é um programa que apresenta a encenação sonora de um 

baile com músicas antigas (jazz e blues), mas que nunca ficam fora de moda, da 

responsabilidade de José Duarte. A Fé dos Homens: programa dedicado às confissões 

religiosas. Musical: são cerca de 60 minutos de apresentação de espetáculos musicais. 

Eucaristia Dominical, espaço dedicado à transmissão da celebração dominical da Igreja 

Católica, neste semana a transmissão foi em direto da Igreja São João de Brito, em 

Lisboa. Especial Desporto Super Liga e Liga de Honra: a Antena 1 acompanhou os jogos 

da terceira eliminatória da Taça de Portugal. Foram várias as equipas que jogaram 

neste domingo e a rádio fez a cobertura de praticamente todos os jogos. 

A programação da Antena 1 contempla, ainda, o Noticiário que é transmitido 

de hora em hora, assim como a Síntese das Notícias (são programas jornalísticos que 

têm como objetivo manter o ouvinte sempre atualizado com relação aos 

acontecimentos de Portugal e do mundo), o Jornal de Desporto e a Síntese da 

Informação Desportiva (são programas jornalísticos dedicados à informação 

desportiva, com enfase no futebol) que vão para o ar ao longo do dia. Dentro dos 

programas que descrevemos anteriormente, há uma série de quadros e crónicas, tais 

como: Dias do Avesso, Cinco Minutos de Jazz, O Meu Conselho, Histórias Assim Mesmo, 

O Prazer de Ler, Serviço Nacional de Trânsito, Contas do Dia, Direto ao Consumidor, 

Causas Públicas, Um Minuto pela Terra, entre outros. Estes são programas mais curtos, 

normalmente com duração máxima de cinco minutos, sobre um tema específico. No 

Apêndice D9, (p. iv), há uma descrição dos programas deste tipo que foram 

transmitidos ao longo do dia escolhido para a transcrição na íntegra da programação. 

                                                        
9 Nos Apêndices constam apenas as transcrições das rádios públicas e das rádios de 24 horas de 
jornalismo dos dois países por identificarmos que foram as que mais desenvolveram conteúdo 
jornalístico. Embora a RDP África tenha desenvolvido um conteúdo jornalístico superior ao da TSF, 
optámos pela segunda em função da primeira repetir alguns programas da Antena 1, sendo então parte 
de sua programação conhecida através da transcrição da A1. 
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De acordo com o diretor da rádio, Rui Pêgo, a prioridade da programação está 

focada nas causas públicas, em questões, por exemplo, como violência doméstica, 

exclusão social, racismo, interculturalidade. Um outro foco importante é a questão da 

imigração, dado que Portugal passou de um país de emigrantes para um país que 

recebe imigrantes, havendo assim uma preocupação com a inclusão dessas pessoas 

naquilo que é a cultura portuguesa e no todo nacional. Aponta também como um 

outro foco da rádio, os direitos do consumidor e as questões ligadas ao ambiente. Para 

o diretor da rádio, há uma componente de cidadania muito desenvolvida na 

diversidade de conteúdos apresentados. Há uma preocupação de cruzar as diversas 

ideias, opiniões e pontos de vista, de maneira a que os ouvintes possam ter acesso 

com equidistância às diversas posições, nomeadamente políticas, presentes na 

sociedade. 

Sobre o tipo de público que forma a audiência da rádio, Rui Pêgo reconhece 

que o público da Antena 1 é razoavelmente envelhecido, sendo recrutado sobretudo 

na faixa etária acima dos 45 anos. Obviamente que tem também pessoas mais novas, 

mas a maioria está entre 44-55 anos e acima dos 55 anos. O que, na sua opinião, de 

alguma maneira corresponde ao perfil etário do país, propondo-se assim a rádio 

responder às preocupações dessas pessoas. “Isto é, a maturidade permite-nos ter mais 

paciência e interesse para ouvir determinado tipo de discussão e determinado tipo de 

questões. Quando se é mais novo tenta-se passar um bocado por cima das coisas e 

estar mais disponível para o entretenimento propriamente dito. Os mais novos 

normalmente aderem mais às rádios musicais”, sublinha. 

Como estratégia de audiência, Rui Pêgo diz que a forma de conquistar o público 

é construir um produto atraente e que seja apelativo, que seja estimulante. Na sua 

opinião, a rádio continua a ser o veículo mais próximo do cidadão. Para ele, a rádio 

preserva um tempo de respiração e um tempo para as pessoas desenvolverem ideias 

que a televisão não tem. Na sua opinião, a rádio tem um papel central porque preserva 

uma intimidade com o ouvinte, e complementa: “É imbatível na questão da 

portabilidade, por exemplo, e, portanto, isso é uma coisa que torna as pessoas muito 

próximas daquilo que é a rádio. E a comunicação na rádio é uma comunicação muito 

cúmplice, muito íntima. Seguramente pode ser o espaço público por excelência de 
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discussões daquilo que são os temas do nosso tempo”. A Antena 1 promove, assim, o 

contacto com os ouvintes através da participação destes por telefone e pela Internet. 

Alguns programas promovem a participação direta do ouvinte, ao longo da 

programação diária. 

 

RDP África 

 

A rádio RDP África pertence à RTP, o que significa que esta rádio está também 

integrada no serviço público, sendo o seu objetivo criar um elo de comunicação 

multipolar e multidirecional entre Portugal e os países africanos de língua portuguesa. 

De acordo com o diretor em 2011, Jorge Gonçalves, a rádio procura facilitar a 

integração das comunidades africanas em Portugal, assim como fortalecer a língua 

portuguesa. 

A prioridade da programação vai fundamentalmente para temas de atualidade, 

com muita atenção aos pilares das sociedades africanas, suas expressões políticas, 

culturais e institucionais. E também aos temas que aproximam os países africanos de 

língua portuguesa e Portugal. A programação (ver quadro 3) tem como base a música, 

a informação, o desporto e a cultura. 

A Hora das Cigarras é um programa baseado em textos e música do continente 

africano, realizado pelo escritor angolano José Eduardo Agualusa e apresentado por 

Ana Paula Gomes. O programa Revista Semana Africana traz os principais 

acontecimentos da semana, sob a perspectiva de Germano Campos, sendo transmitido 

originalmente aos sábados, com repetição às segundas-feiras. 

Noites de Cetim, com João Diogo, é um programa para recordar músicas dos 

anos 60, 70 e 80. O programa Estação África é uma seleção de músicas africanas de 

Maria Celina. África Bom Dia é um espaço de música e informação, com a 

apresentação de Darwin Cardoso, vocacionado essencialmente para Moçambique, 

com o Bom Dia Moçambique. 
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Quadro 3: Programação da RDP África na semana de 10 a 16 de Outubro de 2011 

 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO DOMINGO 

00h00 
A Hora das 

Cigarras 
Escrever na 

Água 
Metrópolis 

Estação 
África 

A Ilha do 
Reggae 

Música 
Enrolada 

As Noites de 
Kilimanjaro 

01h00 
Revista 
Semana 
Africana  

África 
Eléctrica 

O Sítio da 
Noite 

Ondas 
Luisianas 

Noites de 
Cetim 

Dj The Fox 

02h00 

Noites de 
Cetim  As Noites de 

Kilimanjaro 

Clube Latino 

03h00 
Debate 

Africano 

Top – As 10 
Mais do Sem 

Espinhas 
Metrópolis 

Vozes da 
Lusofonia 

04h00 
Estação 
África 

A Ilha do 
Reggae 

Escrever na 
Água 

Zouk 80.90 

05h00 

África Bom 
Dia 

África Bom 
Dia 

África Bom 
Dia 

África Bom 
Dia 

África Bom 
Dia 

Clube Latino 

06h00 

07h00 

Manhã de 
Sábado 

Manhã de 
Domingo 

08h00 

Grande 
Manhã RDP 

África 

Grande 
Manhã RDP 

África 

Grande 
Manhã RDP 

África 

Grande 
Manhã RDP 

África 

Grande 
Manhã RDP 

África 
09h00 

10h00 

Interactivi-
dades 

Debate 
Africano 

11h00 

Ao Meio Dia Ao Meio Dia Ao Meio Dia Ao Meio Dia Ao Meio Dia 
12h00 Visão Global 

13h00 
Revista 
Semana 
Africana 

Top – As 10 
Mais do Sem 

Espinhas  

14h00 
Atelier 

Música sem 
Espinhas 

Música sem 
Espinhas 

Música sem 
Espinhas 

Música sem 
Espinhas 

Escolhida a 
Dedo 

Zouk 80.90 

15h00 

Especial 
Desporto 

Super Liga e 
Liga de Honra 
(simultâneo A1) 

16h00 Zouk 80.90 
Ao Vivo na 
RDP África 

17h00 

Tarde 
Informativa 

Tarde 
Informativa 

Tarde 
Informativa 

Tarde 
Informativa 

Tarde 
Informativa 

Classe 70 
(simultâneo A1) 

18h00 
Cinemax 

(simultâneo A1) 

19h00 

Desporto 
(simultâneo A1) 

20h00 
CP-Estação 
dos Novos 

CP-Estação 
dos Novos 

CP-Estação 
dos Novos 

CP-Estação 
dos Novos 

CP-Estação 
dos Novos 

21h00 
Linha 

Africana 
Linha 

Africana 
Linha 

Africana 
Linha 

Africana 
Linha 

Africana 
22h00 

23h00 
A Hora das 

Cigarras 
A Hora das 

Cigarras 
A Hora das 

Cigarras 
A Hora das 

Cigarras 
Música 

Enrolada 

A Ilha dos 
Tesouros 

(simultâneo A1) 

A Menina 
Dança? 

(simultâneo A1) 

Fonte: Elaborado a partir da grelha de programação entregue pela rádio e da audição da pesquisadora 
da semana selecionada para o estudo. 

 

O programa Grande Manhã RDP África, com Ana Jordão, traz informações, 

notícias sobre o trânsito, desporto, música e interatividade com o ouvinte. Como parte 

deste programa temos o Bom Dia Moçambique, o Bom Dia São Tomé e Príncipe, o Bom 

Dia Guiné-Bissau e o Bom Dia Cabo Verde. Ana Jordão estabelece contacto com os 
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repórteres de cada um dos países, que trazem as principais notícias locais. João Diogo 

apresenta o programa Ao Meio Dia, com música, entretenimento, notícias de Portugal, 

de África, do mundo e de desporto. 

Atelier, com Mafalda Serrano, é um programa dedicado à Arte Contemporânea, 

à Dança e à Música. Carlos Pedro apresenta Zouk 80.90, um programa musical 

dedicado ao zouk dos anos 80 e 90. A Tarde Informativa, com Ana Paula Gomes, traz 

informações, desporto, música, entrevistas, reportagens e opiniões. Carlos Pedro 

também apresenta CP-Estação dos Novos, um espaço dedicado à música dos mais 

jovens. Maria Celina apresenta Linha Africana, um programa de conversa com o 

ouvinte e de divulgação de atividades desenvolvidas (palestras, cursos, projetos, 

campanhas, etc.) por entidades públicas ou privadas em África e pelas comunidades de 

imigrantes em Portugal. 

O programa Escrever na Água, com Fernanda Almeida, é dedicado à literatura e 

à música. Rui Miguel Abreu apresenta África Eléctrica, um espaço dedicado ao 

afrobeat e ao afrofunk, sobretudo da década de 70, mas também com atenção à 

produção atual em África e fora dela. O Debate Africano é um espaço para troca de 

ideias, debate e comentário, uma análise dos factos da semana em África e no mundo. 

O programa Música sem Espinhas, com Nuno Sardinha, apresenta histórias do mundo 

da música e do espetáculo, com reportagens e entrevistas. 

Metrópolis é um programa sobre a cultura urbana de Portugal, com 

apresentação de Rogério Gomes, uma forma de recordar os clássicos e de divulgar os 

talentos da música portuguesa. Paulo Caldeira apresenta O Sítio da Noite, um 

programa com curiosidades e factos do planeta terra e, também, com muita música. O 

Top – As 10 Mais do Sem Espinhas é uma seleção das músicas mais tocadas durante a 

semana no programa Música Sem Espinhas. 

A Ilha do Reggae é dirigido por Gaelle de Castro, um programa de música 

reggae, com atualidades, histórias e crenças do povo da Jamaica, abordando também 

toda a influência da música reggae no mundo. Ondas Luisianas é um programa da 

Antena 1 que é também transmitido pela RDP África. O mesmo acontece com Vozes da 

Lusofonia. Música Enrolada é um programa dedicado à música de inspiração 

jamaicana, africana, com especial incidência na música de expressão portuguesa. 
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DJ The Fox é um espaço dedicado à música eletrónica mundial. As Noites do 

Kilimanjaro, com Carlos Pedro, é um programa musical, com as 10 músicas mais 

tocadas/ouvidas das pistas de dança. Também com apresentação de Carlos Pedro, o 

Clube Latino traz os sons da América Latina. Manhã de Sábado, com Nuno Sardinha, é 

um programa com músicas variadas, nomeadamente africana, com inserção de 

informações, leituras e comentários sobre as principais notícias publicadas nos jornais 

de sábado, incluindo os jornais desportivos. 

Interactividades, com Jerónimo Moniz, é um espaço de música e linha aberta 

aos ouvintes, principalmente dedicado a dúvidas sobre imigração, no Consultório 

Jurídico, que conta com o advogado Adriano Malalane para responder a perguntas dos 

ouvintes. Escolhida a Dedo, as músicas escolhidas a dedo por Paulo Caldeira. O 

programa Ao Vivo na RDP África é um espaço dedicado a espetáculos de música, que 

podem ser efetuados diretamente no auditório da RDP África, ou gravados pela 

emissora. 

Classe 70, Cinemax, Desporto e A Ilha do Tesouro são programas da Antena 1 

que foram transmitidos em simultâneo pela RDP África. O programa Manhã de 

Domingo, com Luís Lucena, é um espaço com música variada, com inserção de 

informações, leituras e comentários das principais notícias publicadas nos jornais de 

domingo. Visão Global é um programa da Antena 1 que a RDP África também 

transmite. O Especial Desporto e A Menina Dança? também foram transmissões em 

simultâneo com a Antena 1. 

Além desses programas em simultâneo com a Antena 1, temos ainda o Jornal 

A1, a Síntese A1, o Desporto A1 e a Síntese de Desporto A1. De segunda a sexta-feira 

esses programas de notícias acontecem ao longo do dia, dentro dos programas 

apresentados. A RDP África tem também outros programas mais curtos que estão 

incluídos na programação da semana, dentre eles: Jornal de Economia (com Jorge 

Gonçalves, que apresenta um resumo dos principais aspetos económicos do mundo), 

Jornal África e Síntese África (com notícias de Portugal, dos países africanos e do 

mundo), Revista de Imprensa (apresentação dos títulos das primeiras páginas dos 

jornais do dia em Portugal). 
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Revista de Imprensa Africana traz um olhar de vários jornais do continente 

africano. Opinião do Dia, com Jorge Gonçalves. Revista de Imprensa Desportiva, com 

João Diogo, faz a leitura das principais notícias de todos os jornais desportivos. Fora 

das Quatro Linhas, uma análise da jornada desportiva com João Diogo, Ricardo Soares 

e António Macedo. Partir o Coco, quadro humorístico. Visão de África, também com 

Jorge Gonçalves, apresenta resumidamente um panorama dos principais 

acontecimentos em África. Cientificamente, um magazine de ciência e tecnologia, 

apresentado por Paula Gomes, que traz novidades, estudos e pesquisas científicas para 

reflexão e debate, os caminhos da ciência e a influência da tecnologia na vida das 

pessoas. 

Rotas d’Africa é um espaço dedicado ao turismo em África, os percursos, as 

infraestruturas e propostas de viagem. Via África – Cooperação e Desenvolvimento, 

com Luís Lucena, discute temas ligados a Africa e Portugal numa perspetiva de 

cooperação. RDP África – Rádio Reportagem, através da grande reportagem, procura 

sensibilizar os ouvintes de problemas em Portugal e de África. Atrás da Máscara, o 

teatro lusófono na perspetiva de João Costa Dias. Direitos Activos, uma crónica de 

Vitor Nogueira, antigo responsável da Amnistia Internacional. Grande Ecrã, com Carla 

Henrique, que traz especialmente o cinema português e europeu para a rádio, mas 

sem esquecer o melhor do cinema norte-americano. 

De acordo com o diretor da RDP África, Jorge Gonçalves, a rádio trabalha 

fundamentalmente com os temas da atualidade, com muita atenção aos pilares das 

sociedades africanas, suas expressões políticas, culturais e institucionais. Define, ainda, 

como prioridade os temas que interrelacionam os países africanos de língua 

portuguesa e Portugal. Isto porque a audiência da rádio é formada por quatro 

públicos: primeiro – os cidadãos africanos que vivem em África, notadamente nos 

países africanos de língua portuguesa; segundo – os cidadãos africanos que vivem em 

Portugal; terceiro – os cidadãos portugueses que vivem em África; e quarto – os 

cidadãos portugueses que vivem em Portugal e que já viveram em África. 

Jorge Gonçalves afirma, ainda, que para se manter a audiência e até aumentar 

é fundamental perceber quais os interesses dos ouvintes, quais são as suas 

preocupações, isto porque: “estamos a prestar um serviço e a quem estamos a prestar 
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o serviço deve ser a nossa referência: o que é que querem, como é que querem. Mas a 

rádio também não pode limitar-se aos interesses apenas, tem que ter ela própria os 

níveis de exigência que permitam superar permanentemente o nível desses interesses”, 

explica. 

Como forma de descobrir esses interesses e de aproximação a RDP África 

promove o contato com os ouvintes através da participação dos mesmos na 

programação da rádio por telefone e também pela Internet. De acordo com o diretor: 

“a grelha de programação da rádio inclui programas interativos com os ouvintes. As 

manhãs da rádio, por exemplo, são feitas com os ouvintes, com discussões temáticas, 

com cada um a expressar sua opinião sobre vários assuntos da atualidade”. 

 

Cidade FM 

 

A rádio Cidade FM pertence ao Grupo Media Capital Rádios, tem por objetivo, 

de acordo com o diretor, Nuno Gonçalves, prender por via musical o maior número 

possível de adolescentes e jovens, uma vez que a sua audiência se concentra nos 

jovens abaixo dos 25 anos. De acordo com dados da rádio, é a emissora mais ouvida 

pelos jovens dos 15 aos 24 anos. A programação da rádio (ver quadro 4) é 

essencialmente de músicas Top’s nacionais e internacionais, como o próprio slogan 

diz: “A primeira rádio dos êxitos. Agora com muito mais música”. 

Matrecos By: Dalet é um programa essencialmente de música estrangeira de 

grande audiência. Não há intervenção de locutor, apenas Spots da própria rádio e 

pequenos comerciais. Mágica na Manhã também é um programa dedicado a músicas 

de sucesso, mas desta vez conta com a intervenção de Vera Fernandes, que além da 

apresentação das músicas estabelece pequenas conversas com os ouvintes, 

recorrendo ao humor e sublinhando a alegria da rádio. Durante o programa conta 

algumas curiosidades sobre os artistas, dá dicas e conselhos aos ouvintes. Também há 

a presença de notícias rápidas, principalmente com relação ao trânsito da cidade no 

momento e a previsão meteorológica. 
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Quadro 4: Programação da Cidade FM na semana de 10 a 16 de Outubro de 2011 

 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO DOMINGO 

00h00 

Matrecos By: 
Dalet 

Madalena 
Abecasís 

Madalena 
Mexía 

Madalena 
Abecasís 

Madalena 
Abecasís Yes We 

Groove 

Matrecos By: 
Dalet 

01h00 

Matrecos By: 
Dalet 

Matrecos By: 
Dalet 

Matrecos By: 
Dalet 

Matrecos By: 
Dalet 

02h00 

Matrecos By: 
Dalet 

03h00 

04h00 

05h00 

06h00 

07h00 

Mágica na 
Manhã 

Mágica na 
Manhã 

Mágica na 
Manhã – 
Especial 
Peniche 

Mágica na 
Manhã – 
Especial 
Peniche 

Mágica na 
Manhã – 
Especial 
Peniche 

Madalena 
Mexía 

Madalena 
Mexía 

08h00 

09h00 

10h00 

Paulo 
Fernandes 

Paulo 
Fernandes 

11h00 

Madalena 
Mexía 

Madalena 
Mexía 

Madalena 
Mexía 

Madalena 
Abecasís 

Madalena 
Abecasís 

12h00 

13h00 

14h00 

Andreia 
Rocha 

Andreia 
Rocha 

15h00 

Andreia 
Rocha e João 

Montez – 
Especial 
Peniche 

Andreia 
Rocha e João 

Montez – 
Especial 
Peniche 

16h00 

Paulo 
Fernandes e 

Rita Correia – 
Peniche 

Paulo 
Fernandes e 

Rita Correia –
Peniche 

Paulo 
Fernandes e 

Rita Correia – 
Peniche 

17h00 

Rita Correia Rita Correia 
Andreia 
Rocha 

Andreia 
Rocha 

Andreia 
Rocha 

18h00 

19h00 

20h00 

Gonçalo 
Câmara 

Paulo 
Fernandes 

21h00 

Madalena 
Abecasís 

Madalena 
Mexía 

Madalena 
Abecasís 

Madalena 
Abecasís 

Madalena 
Abecasís 

22h00 

23h00 

Fonte: Elaborado a partir da grelha de programação entregue pela rádio e da audição da pesquisadora 
da semana selecionada para o estudo. 

 

Mas durante a semana que analisámos, o programa ganhou uma hora na 

quarta, quinta e sexta-feira em função da rádio acompanhar o Rip Curl pro Portugal 

2011 (etapa do Circuito Mundial de Surf), que aconteceu de 15 a 24 de outubro, em 

Peniche. A Cidade FM acompanhou o evento desde o dia 12 de outubro até ao dia 24, 

com um estúdio montado na praia de Peniche. O programa foi apresentado em direto 
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por Vera Fernandes e Gonçalo Câmara, com as características habituais, só que esta 

semana incluindo diálogos com os participantes do evento. 

O programa Yes We Groove é especialmente dedicado à música eletrónica e de 

mixagem. Todos os outros programas recebem o nome dos seus apresentadores e são 

musicais, incluindo também conversas e brincadeiras. Nos programas das 17h às 21h, 

de segunda a sexta-feira, há também notícias rápidas, nomeadamente sobre o 

trânsito. Em destaque os programas apresentados em direto de Peniche, também em 

função da cobertura do evento Rip Curl pro Portugal 2011. Nestes espaços, além das 

músicas de sucesso, os apresentadores trazem as informações sobre o evento, assim 

como pequenas conversas com os organizadores e participantes no campeonato. 

Como foi possível perceber e de acordo com o diretor, Nuno Gonçalves, a 

prioridade da rádio é a música, é transmitir os êxitos musicais atuais que os ouvintes 

mais gostam de ouvir. Também há destaque para o humor e para a vida das 

celebridades. Com relação a informação, apenas alguma muito elementar para a vida 

do dia-a-dia dos ouvintes, como por exemplo sobre trânsito, previsão do tempo, 

notícias úteis sobre questões práticas, mas a rádio não se assume, de forma alguma, 

como uma fonte regular de notícias. A este nível, o ouvinte da Cidade FM sempre 

precisará de encontrar a complementaridade de outros meios. 

Como estratégia de audiência, Nuno Gonçalves assume que a prioridade está 

no formato musical, cuja definição concreta é estabelecida com recurso a estudos de 

mercado. “Para além de darmos a música, que sabemos por via científica que é aquela 

mais correta para o nosso público, a seguir colocamos, com criatividade, uma 

animação que tem a ver com o estilo de vida das pessoas e é isso que faz com que elas 

se identifiquem com a rádio”, sublinha. 

Ainda de acordo com o diretor da Cidade FM, a rádio desenvolve o contacto 

com os ouvintes mais através da Internet, nomeadamente o facebook. Através deste 

canal de comunicação, os ouvintes da rádio expressam as suas opiniões sobre alguns 

temas apresentados e sobre as músicas. Também participam em algumas pesquisas de 

opinião. Alguns programas, principalmente os da manhã, promovem a participação do 

ouvinte por telefone, mas de forma rápida e quase só para emitir uma opinião sobre a 

rádio, ou anunciar alguma música. 
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Rádio Renascença 

 

A Rádio Renascença é a emissora Católica Portuguesa e pertence à R/com – 

Renascença Comunicação Multimédia, cujo objetivo, de acordo com o diretor em 

função 2011, Nelson Ribeiro, é ser um instrumento de evangelização e ser uma 

presença útil na vida das pessoas. Para isso fornece “um conjunto de informações que 

podem trazer uma mais-valia para o dia-a-dia das pessoas e, também, patrocinar 

espaços de entretenimento que façam com que as pessoas se sintam bem quando 

escutam a Renascença”, explicou. Na programação há espaços de entretenimento, de 

desporto, de informação e também religiosos. 

Para a Renascença, a prioridade é dar a conhecer às pessoas um panorama 

daquilo que se passa no mundo, com um enfoque especial aos temas que possam ser 

importantes no dia-a-dia dos ouvintes. Com relação às notícias, procuram acompanhar 

a comunidade e trabalhar com os grandes temas da atualidade, dando um enfoque às 

temáticas públicas, que consideram importante todos os cidadãos conhecerem – 

desde questões políticas, económicas e sociais. Também há informação sobre a vida da 

Igreja, como podemos conferir na grelha de programação (ver quadro 5). 

Sete Mares, com apresentação de Luís Salgueiro, é um espaço dedicado à 

música, mas também à informação, principalmente a relacionada com o mundo da 

música, com entrevistas e conversas. O programa de Renato Duarte também é 

dedicado à música, intercalada com as falas do apresentador, que procura estabelecer 

um tom de diálogo com o ouvinte. Paula Pinto apresenta a música do seu programa e 

divulga também os espetáculos da semana; procura criar um clima de intimidade com 

o ouvinte através dos textos que desenvolve ao longo do programa. As Manhãs da 

Renascença, com Paulino Coelho e Isabel Pereira, é um programa que inclui música, 

entrevistas, conversação e participação dos ouvintes em promoções, com a oferta de 

prémios. Sónia Santos apresenta música, os espetáculos da semana, as promoções da 

rádio, também num clima de conversa com o ouvinte. 

Bola Branca é um espaço dedicado às notícias desportivas, sendo transmitido 

às 12h45 e logo após o Noticiário das 18h com duração próxima de 15 minutos. Às 
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22h30 o programa é mais alargado e chega a quase 30 minutos de duração. Mas 

também é transmitido de forma mais concisa, com duração máxima de três minutos, 

isso acontece logo após as notícias das 6h30, 7h30, 8h30 e 9h30. 

 

Quadro 5: Programação da Renascença na semana de 10 a 16 de Outubro de 2011 

 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO DOMINGO 

00h00 

Sete Mares Óscar Daniel Óscar Daniel Óscar Daniel Óscar Daniel Óscar Daniel Sete Mares 

01h00 

02h00 

Renato 
Duarte 

Renato 
Duarte 

Renato 
Duarte 

Renato 
Duarte 

Renato 
Duarte 

Marta 
Ventura 

Marta 
Ventura 

03h00 

04h00 

05h00 

Paula Pinto Paula Pinto Paula Pinto Paula Pinto Paula Pinto Paulo Romão Paulo Romão 

06h00 

07h00 

Manhãs da 
Renascença 

Manhãs da 
Renascença 

Manhãs da 
Renascença 

Manhãs da 
Renascença 

Manhãs da 
Renascença 

Carlos Bastos 
António 

Freire 
08h00 

09h00 

10h00 

Sónia Santos Sónia Santos Sónia Santos Sónia Santos Sónia Santos 

Hotel 
Califórnia 

Dia do 
Senhor 

11h00 Missa 

12h00 
Em Nome da 

Lei 
Espaço 
Aberto 

Bola Branca Bola Branca Bola Branca Bola Branca Bola Branca 

13h00 
Carlos Bastos Carlos Bastos Carlos Bastos Carlos Bastos Carlos Bastos Sónia Santos Sónia Santos 

14h00 

15h00 

João Sismeiro João Sismeiro João Sismeiro João Sismeiro João Sismeiro 

Renato 
Duarte 

João Sismeiro 

16h00 

17h00 

18h00 

Noticiário/ 
Bola Branca 

Noticiário/ 
Bola Branca 

Noticiário/ 
Bola Branca 

Noticiário/ 
Bola Branca 

Noticiário/ 
Bola Branca 

Rosário Rosário Rosário Rosário Rosário 

19h00 

Paulo Romão Paulo Romão Paulo Romão Paulo Romão Paulo Romão 

20h00 

Óscar Daniel Paulo Romão 

21h00 

22h00 

Bola Branca Bola Branca Bola Branca Bola Branca Bola Branca 

23h00 
Edição da 

Noite 
Terça à Noite 

Edição da 
Noite 

Edição da 
Noite 

Edição da 
Noite Terra 

Prometida 
Princípio e 

Fim 

Fonte: Elaborado a partir da grelha de programação entregue pela rádio e da audição da pesquisadora 
da semana selecionada para o estudo. 
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Carlos Bastos também faz a apresentação de música, dos espetáculos e de 

promoções da rádio. O programa de João Sismeiro segue as mesmas características. O 

Noticiário é um programa de notícias (de Portugal e do mundo) que acontece de hora 

em hora, com uma duração média de 10 minutos, sendo que a sua transmissão entre 

às 06h e às 10h da manhã acontece a cada meia hora. O Rosário é um momento 

religioso da rádio, onde é transmitida a recitação do Rosário em direto de Fátima. 

Paulo Romão traz música, a agenda dos espetáculos da semana, promoções e a 

participação dos ouvintes com a oferta de prémios. A Edição da Noite, com José 

Bastos, é um espaço dedicado às notícias do dia, um resumo, uma análise sobre o que 

aconteceu, com debates e discussões. O programa do Óscar Daniel é um espaço de 

conversas com a participação dos ouvintes, por telefone e pela Internet (email e 

facebook), e também com música. Terça à Noite é um programa de entrevistas e no 

dia da gravação teve como convidado o líder do CDS/Madeira, José Manuel Rodrigues. 

Marta Ventura também apresenta música, os espetáculos e as promoções da rádio. O 

programa Hotel Califórnia são duas horas de música dos anos 70 e 80, com 

apresentação de Paulino Coelho. 

Em Nome da Lei é um programa de debate e neste dia trouxe o tema 

criminalidade grave e violenta. Participaram no debate o Comissário e porta-voz da 

PSP, Paulo Flor, o sociólogo e professor universitário, Paulo Pereira Almeida, e o 

comentador residente da Renascença e também professor universitário, Luís Fábrica. A 

apresentação do programa é de Ricardo Conceição. Terra Prometida é um espaço de 

entrevistas conduzidas pelo padre Jorge Duarte, sobre questões da atualidade 

refletidas na perspetiva cristã. Neste sábado a conversa foi com o Cónego Rui Osório 

sobre a onda de violência contra cristãos coptas no Egipto e sobre o Congresso 

Internacional de Santa Beatriz da Silva, realizado em Fátima. 

O programa de António Freire também é um espaço dedicado a conversas e 

música. O Dia do Senhor é um programa dedicado à reflexão religiosa, com Dom 

Manuel Clemente, Bispo do Porto, que habitualmente traz textos e o evangelho para 

reflexão. Neste domingo foram comemorados os 10 anos de existência do programa 

na Renascença. A Missa Dominical foi transmitida em direto do Santuário de Fátima. O 

Espaço Aberto é um programa com Margarida Neto, João Ferreira do Amaral e 
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Ermelindo Henrique, em que neste domingo se debateu a situação da classe média 

portuguesa e as mudanças de vida provocadas pela austeridade. Princípio e Fim é um 

programa sobre a atualidade religiosa e assuntos sociais; o destaque desta edição foi 

para a convocação de Um Ano de Fé pelo Papa.  

A programação da Renascença contempla também, dentro dos programas que 

descrevemos, uma série de rubricas que vão sendo apresentadas ao longo do dia, tais 

como: Caminhos da Vida (mensagem do Padre Damas), É Consigo, Oração da Manhã, 

Crónica de Opinião, Ao Meio Dia (anunciação do anjo a Maria), Falar Claro, entre 

outros. 

De acordo com Nelson Ribeiro, a audiência da Renascença concentra-se nas 

pessoas com idade entre 35 e 55 anos, que representam 52% dos ouvintes. Para o 

diretor, todos os meios de comunicação perseguem estratégias para angariar mais 

ouvintes, mas afirma que: “o grande objetivo não é tanto aumentar a nossa audiência, 

mas sim fazer com que a Renascença tenha mais ouvintes num determinado segmento. 

Estamos a falar em um segmento essencialmente entre os 35 e os 54 anos. Tem sido o 

nosso objetivo, durante os últimos anos, crescer neste segmento, porque a Renascença 

é uma marca, é a rádio mais antiga existente em Portugal. Estamos a comemorar 75 

anos. Foi um projeto de muito sucesso nos anos 70 e 80, portanto, tinha até há uns 

anos um perfil de audiência muito envelhecido, o que fazia com que, numa projecção a 

médio prazo, iria passar a ter poucos ouvintes, porque infelizmente quando as pessoas 

chegam aos 80, 90 anos, mais tarde ou mais cedo deixam de ouvir rádio”. 

Com o objetivo de conhecer os seus ouvintes, a Renascença procura obter o 

seu feedback, através do contacto por telefone e pela Internet (facebook, email, 

página da rádio). Há programas com participação direta dos ouvintes em promoções 

com a oferta de prémios, mas não há programas de debates/fóruns promovidos pela 

rádio. Os locutores costumam ler os comentários dos ouvintes enviados pela Internet. 

Para o diretor, Nelson Ribeiro: “a interatividade sempre foi muito valorizada na rádio e 

nós continuamos a valorizar. Agora a forma de participação é que mudou bastante 

com a Internet e com o aparecimento de novas tecnologias. Desde sempre que o 

feedback dos ouvintes foi muito valorizado no meio. Hoje em dia acho que continua a 
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ser. Os instrumentos que as pessoas têm para se expressar é que são claramente 

diferentes”, concluiu. 

 

Rádio TSF 

 

A rádio TSF é a única emissora portuguesa considerada de notícias 24 horas por 

dia. De acordo com o diretor em 2011, Paulo Baldaia, o objetivo da rádio é levar o 

máximo de informação possível aos ouvintes, promovendo o debate e análise do que 

está acontecendo no país e no mundo. “Procuramos ser uma rádio de influência no 

país. O objetivo da TSF é informar o melhor que sabe e pode, para os portugueses sobre 

o que se passa em Portugal e no mundo”. 

Todos os temas que dizem respeito à vida prática das pessoas são considerados 

como prioridade para a rádio. Para Paulo Baldaia, a rádio tem que ser útil aos ouvintes 

e por isso procuram a informação que as pessoas precisam para gerir as suas vidas. 

“Procuramos toda a informação que permita ajudar a sociedade, ajudar os cidadãos 

nas suas decisões. Há toda uma programação que procura servir as pessoas, que 

procura ajudar a serem melhores pessoas, que saibam gerir melhor a sua vida. Uma 

programação que ajuda a construir uma sociedade com mais equilíbrio”, sublinhou. É o 

que podemos conferir na grelha de programação (ver quadro 6) e na descrição da 

programação da semana analisada. 

A TSF não tem programas longos, que ocupem mais de uma hora por dia. O 

Noticiário acontece a cada meia hora, durante todo o dia (ver Apêndice E, p. li) e ao 

longo de toda a semana; sendo substituído de segunda a sexta-feira às 07h pelo Jornal 

das Sete, às 08h pelo Jornal das Oito, às 09h pelo Jornal das Nove, às 10h pelo Jornal 

das Dez, às 12h pelo Jornal do Meio-Dia, às 17h pelo Jornal das Cinco e às 18h pelo 

Jornal das Seis. A Revista de Imprensa Nacional é a leitura dos principais temas dos 

jornais do país, incluindo os de desporto. 

O Conselho Fiscal é um programa dedicado a auxiliar os ouvintes sobre 

questões fiscais, tais como as relacionadas com entrega de IRS, etc. Economia Dia-a-

Dia, com António Perez Metelo, traz os aspetos económicos do momento. 
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Quadro 6: Programação da TSF na semana de 10 a 16 de Outubro de 2011 

 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO DOMINGO 

00h00  

Noticiário / 
Música 

Noticiário / 
Música / Jogo 

Jogado 

Noticiário / 
Música 

Noticiário / 
Música / 
Pessoal e 

Transmissível 

Noticiário / 
Música / 

Reportagem 
TSF 

Noticiário / 
Música / 
Governo 
Sombra 

Noticiário / 
Bloco Central 
/ Encontros 

com o 
Património / 

Música 

01h00 

02h00 

03h00 

04h00 

05h00 

06h00 

07h00 
Jornal das 7 / 

Diversos
1
 

Jornal das 7 / 
Diversos

1
 

Jornal das 7 / 
Diversos

1
 

Jornal das 7 / 
Diversos

1
 

Jornal das 7 / 
Diversos

1
 

Noticiário / 
Música 

Noticiário / 
Música 

08h00 
Jornal das 8 / 

Diversos
2
 

Jornal das 8 / 
Diversos

2
 

Jornal das 8 / 
Diversos

2
 

Jornal das 8 / 
Diversos

2
 

Jornal das 8 / 
Diversos

2
 

Noticiário / 
Música 

09h00 

Jornal das 9 / 
Jornal de 

Desporto / 
Diversos

3
 

Jornal das 9 / 
Jornal de 

Desporto / 
Diversos

3
 

Jornal das 9 / 
Jornal de 

Desporto / 
Diversos

3
 

Jornal das 9 / 
Jornal de 

Desporto / 
Diversos

3
 

Jornal das 9 / 
Jornal de 

Desporto / 
Diversos

3
 

Noticiário / 
Terra-a-Terra 

– 1ª parte 

10h00 

Jornal das 10 
/ Fórum TSF – 

1ª Parte / 
Deloitte-OE-

Famílias 

Jornal das 10 
/ Fórum TSF – 

1ª Parte / 
Deloitte-OE-

Famílias 

Jornal das 10 
/ Fórum TSF – 

1ª Parte / 
Deloitte-OE-

Famílias 

Jornal das 10 
/ Fórum TSF – 

1ª Parte / 
Deloitte-OE-

Famílias 

Jornal das 10 
/ Debate 

Quinzenal AR 

Noticiário / 
Terra-a-Terra 

– 2ª parte 

11h00 
Noticiário / 

Fórum TSF – 
2ª Parte 

Noticiário / 
Fórum TSF – 

2ª Parte 

Noticiário / 
Fórum TSF – 

2ª Parte 

Noticiário / 
Fórum TSF – 

2ª Parte 

Noticiário / 
Bloco Central 

12h00 

Jornal do 
meio-dia / 
Jornal de 

Desporto / 
Noticiário / 

Fila J 

Jornal do 
meio-dia / 
Jornal de 

Desporto / 
Noticiário / 

Fila J  

Jornal do 
meio-dia / 
Jornal de 

Desporto / 
Noticiário / 

Fila J 

Jornal do 
meio-dia / 
Jornal de 

Desporto / 
Noticiário / 

Fila J 

Jornal do 
meio-dia / 
Jornal de 

Desporto / 
Noticiário / 

Fila J 

Noticiário / 
Encontros 

com o 
Património 

Noticiário / 
Reportagem 

TSF 

13h00 

Noticiário / 
Play List / 

Jornal 
Financeiro 

Noticiário / 
Play List / 

Jornal 
Financeiro 

Noticiário / 
Play List / 

Jornal 
Financeiro 

Noticiário / 
Play List / 

Jornal 
Financeiro 

Noticiário / 
Play List / 

Jornal 
Financeiro 

Noticiário / 
Música 

Noticiário / 
Governo 
Sombra 

14h00 
Noticiário / 

Mundo 
Digital / Bolsa 

Noticiário / 
Mundo 

Digital / Bolsa 

Noticiário / 
Mundo 

Digital / Bolsa 

Noticiário / 
Mundo 

Digital / Bolsa 

Noticiário / 
Mundo 

Digital / Bolsa 
/ Sons de 

Marca 

Noticiário / 
Música / 

Desporto – 
Taça de 
Portugal 

Noticiário / 
Música 

15h00 
Noticiário / 

Música 
Noticiário / 

Música 
Noticiário / 

Música 
Noticiário / 

Música 
Noticiário / 

Música 

Noticiário / 
Mundo Novo 
(compacto) 

16h00 
Noticiário / 
Diversos

4
 

Noticiário / 
Diversos

4
 

Noticiário / 
Diversos

4
 

Noticiário / 
Diversos

4
 

Noticiário / 
Entrevista em 

Direto 

Noticiário / 
Tubo de 
Ensaio 

(compacto) 

17h00 
Jornal das 5 / 

Diversos
5
 

Jornal das 5 / 
Diversos

5
 

Jornal das 5 / 
Diversos

5
 

Jornal das 5 / 
Diversos

5
 

Jornal das 5 / 
Diversos

5
 

Noticiário / 
Play List 

(compacto) 

Noticiário / 
Pensamento 

Cruzado 
(compacto) 
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18h00 

Jornal das 6 / 
Jornal de 

Desporto / 
Diversos

6
 

Jornal das 6 /  
Especial 

Desporto 
 

Jornal das 6 / 
Jornal de 

Desporto / 
Diversos

6
 

Jornal das 6 / 
Jornal de 

Desporto / 
Diversos

6
 

Jornal das 6 / 
Jornal de 

Desporto / 
Diversos

6
 

Noticiário / 
Música 

Noticiário / 
Música 

19h00 
Noticiário / 
Jogo Jogado 

Noticiário / 
Pessoal e 

Transmissível 

Noticiário / 
Reportagem 

TSF 

Noticiário / 
Governo 
Sombra 

Noticiário / 
Música / 

Desporto – 
Taça de 
Portugal 

20h00 

Noticiário / 
Tubo de 
Ensaio / 
Música 

Noticiário / 
Tubo de 
Ensaio / 
Música 

Noticiário / 
Tubo de 
Ensaio / 
Música 

Noticiário / 
Especial 

Desporto 21h00 
Noticiário / 

Música 
Noticiário / 

Música 
Noticiário / 

Música 

22h00 
Noticiário / 
Diversos

7
 

Noticiário / 
Diversos

7
 

Noticiário / 
Diversos

7
 

Noticiário / 
Diversos

7
 

23h00 Última Hora Última Hora Última Hora Última Hora Última Hora 
Noticiário / 

Música 
1
Informação de Trânsito / Revista de Imprensa Nacional / Conselho Fiscal / Economia Dia-a-Dia / Em jogo / Noticiário / Portugal 

Voluntário / Títulos da Atualidade / Mais Ciência, Melhor Saúde 
2
Informação de Trânsito / Bolsas / Revista de Imprensa Nacional / Fila J / Noticiário / Mundo Novo / Minha Terra / Títulos da 

Atualidade / Negócios & Empresas / Sinais 
3
Informação de Trânsito / Tubo de Ensaio / Noticiário / Títulos da Atualidade / Bolsas / 50 anos de Totobola  

4
Mundo Novo / O Mundo num Minuto / Em Jogo / Pensamento Cruzado / Jornal Financeiro 

5
Informação de Trânsito / Bolsas / Negócios & Empresas / Mais Ciência, Melhor Saúde / 50 anos de Totobola / Deloitte – OE – 

Famílias 
6
Informação de Trânsito / Tubo de Ensaio / Noticiário / Bolsas / Conselho Fiscal / Portugal Voluntário 

7
O Mundo num Minuto / 50 anos de Totobola / Pensamento Cruzado 

Fonte: Elaborado a partir da grelha de programação entregue pela rádio e da audição da pesquisadora 
da semana selecionada para o estudo. 

 

Em Jogo, com António Tadeia, trata-se de uma crónica desportiva. O programa 

Portugal Voluntário é um espaço de histórias de vida de pessoas que dedicam parte do 

seu tempo ao trabalho voluntário. Títulos da Atualidade, apresentação dos principais 

títulos das reportagens em destaque. Mais Ciência, Melhor Saúde, programa dedicado 

aos temas da saúde, com dicas para os ouvintes sobre alguns cuidados. 

Bolsas, um boletim sobre as cotações das bolsas portuguesas e europeias. Fila J 

é um programa dedicado à arte cénica. Mundo Novo é um programa dedicado às 

novas descobertas científicas e tecnológicas. Minha Terra é um espaço dedicado a 

projetos espalhados por todo o país. Negócios & Empresas é um espaço que procura 

orientar os ouvintes através de casos concretos sobre problemas económicos do 

quotidiano, como por exemplo, a discussão da situação de famílias e empresas perante 

o novo Orçamento do Estado. Sinais é uma crónica de Fernando Alves. Tubo de Ensaio, 

um espaço humorístico com Bruno Nogueira. 

Jornal de Desporto tem as notícias desportivas de Portugal e do mundo. O 

programa 50 anos de Totobola é uma homenagem aos 50 anos dos Jogos da Santa 

Casa da Misericórdia de Lisboa, que conta a história e curiosidades relacionadas com a 

matéria. Fórum TSF é um programa interativo com os ouvintes sobre um tema 
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proposto pela estação para discussão e debate. Deloitte – OE – Famílias, uma rubrica 

explicativa sobre as interferências do Orçamento de Estado na vida das famílias. Play 

List consiste na apresentação ao longo de toda a semana das preferências musicais de 

alguma personalidade conhecida, seja um ator, cantor, músico, etc. Nesta semana, a 

Play List foi do saxofonista Mário Gramaço. 

Jornal Financeiro – Reuters é mais um resumo do mercado financeiro, com os 

índices atualizados. Mundo Digital é um programa dedicado a informações sobre as 

novidades da Internet e das novas tecnologias. O Mundo num Minuto é uma análise da 

situação internacional de João Carlos Barradas. Pensamento Cruzado tem 

apresentação de Mésicles Helin, numa conversa com o psiquiatra Vítor Cotovio e a 

psicóloga Margarida Cordo, e consiste numa reflexão breve sobre realidades e 

emoções do quotidiano. O Jornal Financeiro, que é apresentado em direto da redação 

do Dinheiro Vivo, tem também informações sobre os índices económicos. 

Jogo Jogado, com Mário Fernando que conduz a conversa com Luís Freitas Lobo 

e João Rosado, é um comentário à atualidade futebolística. Última Hora, com 

apresentação de Artur Carvalho, é um programa que traz as principais notícias do dia e 

lança, também, um olhar já sobre o dia seguinte; dentro deste programa temos ainda 

o Fim da Rua, com Nuno Amaral, que é um programa de conversas com moradores de 

uma região, de uma localidade, escolhida pelo apresentador do programa; e mais uma 

edição do Fila J. O Especial Desporto consistiu na semana do estudo nas transmissões 

dos jogos Dinamarca versus Portugal e Portimonense versus Benfica. 

O programa Pessoal e Transmissível é um espaço de entrevistas, de Carlos Vaz 

Marques, que no dia do nosso estudo contou com a presença do humorista Herman 

José. Reportagem TSF é um espaço de grande reportagem de rádio; o tema desta 

edição foi Orgulhosamente Líbia, um trabalho de Ricardo Oliveira Duarte e Alexandrina 

Guerreiro, que conta a história de uma libanesa que veio morar em Portugal, mas após 

quase um ano retorna ao seu país. A Reportagem TSF viaja com a personagem da peça 

e conta aos ouvintes o seu trajeto desde a chegada a Portugal até ao regresso à Líbia. 

O Debate Quinzenal Assembleia da República é uma transmissão em direto das 

discussões na Assembleia da República com o Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho. 

Sons de Marca é um programa sobre os bastidores da publicidade. 
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Entrevista em Direto da Escritaria em Penafiel, evento na sua quarta edição, em 

homenagem ao escritor moçambicano Mia Couto. José Carlos Barreto conduziu a 

entrevista com o autor. Governo Sombra é um programa de debate em tom 

humorístico, sob a direção de Carlos Vaz Marques, que reúne semanalmente Pedro 

Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira para debaterem alguns dos 

principais assuntos políticos do momento. O programa Terra-a-Terra é um espaço 

dedicado aos diferentes Concelhos do país (nesta edição marcou presença o Concelho 

de Amarante), sendo discutidos assuntos como o património natural e histórico, 

atividade económica, a sua culinária, etc. Bloco Central é uma análise política com 

Pedro Adão e Silva e Pedro Marques Lopes, moderada por e Paulo Tavares. 

Encontros com o Património é um programa sobre o património histórico do 

país, tendo nesta edição participado a Diretora do Museu do Traje, Clara Vaz Pinto, o 

Diretor do Museu Nacional do Teatro, José Carlos Alvarez, o responsável pelo Parque 

Botânico, Rui Costa, e a Professora Jubilada da Universidade Católica, Natália Correia, 

que debateram a importância dos museus na história viva do país. O Desporto – Taça 

de Portugal incluiu as transmissões dos jogos entre Pero Pinheiro versus Futebol Clube 

do Porto e Famalicão versus Sporting. O Compacto Pensamento Cruzado é um resumo 

dos programas com este título transmitidos de segunda a sexta-feira, da mesma forma 

que o Compacto da Semana – Mundo Novo; o Tubo de Ensaio – Compacto da Semana 

e o Compacto Play List. 

De acordo com o diretor Paulo Baldaia, a rádio tem uma programação voltada 

para pessoas entre os 35 e os 55 anos de idade, de classes liberais tais como médicos, 

advogados, engenheiros, políticos, jornalistas, etc. Segundo o diretor, a audiência da 

rádio é maior entre os homens do que entre as mulheres, e as classes A e B são as que 

mais ouvem esta rádio. Como estratégia de audiência, Paulo Baldaia declara: 

“Obviamente que lutamos para melhorar a nossa audiência, só que do ponto de vista 

do negócio, da empresa. Para a TSF, como para uma outra rádio qualquer, ter 500 mil 

ouvintes ou 600 mil é exatamente igual. Ninguém paga mais por 100 mil ouvintes. 

Paga pelo prestígio, pela qualidade. Então, a luta da TSF não é da audiência em valores 

absolutos, mas sim da audiência em termos qualitativos. Queremos garantir que a 
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audiência da TSF é a melhor, não a maior. A melhor. Isso tem sido garantido ao longo 

dos anos”. 

A programação da rádio procura manter um contacto próximo com o ouvinte, 

que pode participar nas emissões por telefone ou por Internet (email e pela página da 

rádio). Segundo o diretor, vários programas contam com a participação direta do 

ouvinte, como por exemplo o Fórum TSF. “Para além disso temos vários programas 

que trazem o ouvinte à antena da TSF, não como no Fórum TSF, onde o ouvinte liga e 

participa. Mas temos um programa que se chama Fim da Rua, em que um repórter da 

TSF percorre o país inteiro, no sítio mais longínquo de Portugal, a ouvir as pessoas 

sobre o que têm a dizer de Portugal, do que se passa na terra delas. Temos um 

programa que se chama Terra-a-Terra, que há muitos anos percorre o país inteiro, 

dando a conhecer cada uma das localidades que existem em Portugal. Assim considero 

que temos imensos programas em que as pessoas participam na antena TSF”, 

sublinhou Paulo Baldaia. 

 

As rádios brasileiras 

 

Cultura FM 

 

A rádio Cultura FM é a rádio pública do Distrito Federal (DF) e tem como 

principal objetivo, de acordo com a diretora, em 2012, Maria Alice Campos, responder 

à população de Brasília que procura uma programação com um conteúdo mais 

próximo da formação cultural da cidade. A preocupação é valorizar o conteúdo 

educativo cultural local. Ainda no que diz respeito a prioridades, além das questões 

culturais, principalmente as relacionadas com o Distrito Federal, a rádio também não 

deixa de manter os ouvintes informados de uma forma mais abrangente sobre o que 

acontece a nível local, nacional e internacional, indo ao encontro sempre das 

características específicas da cidade. “Temos que lembrar que o DF tem uma 

característica diferente de outras cidades, porque além de ser a capital do Brasil, ela 

também possui uma quantidade muito grande de embaixadas”, sublinhou Maria Alice. 
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De acordo com a grelha de programação (ver quadro 7), e com a transcrição 

das 24 horas de emissão (ver Apêndice F, p. cx), os programas apresentados na rádio 

são voltados para a cultura brasiliense. Na sua maioria passam música local e são 

trazidos à antena artistas locais. O Madrugada Poética é um programa com narração 

de poesia, intercalada com música brasileira e estrangeira. 

 

Quadro 7: Programação da Cultura FM na semana de 12 a 18 de Março de 2012 

 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO DOMINGO 

00h00 

Madrugada 
Poética 

Madrugada 
Poética 

Madrugada 
Poética 

Madrugada 
Poética 

Expertise 
Cult 22 

Madrugada 
Poética 

01h00 

Madrugada 
Poética 

02h00 

Madrugada 
Poética 

03h00 

04h00 

05h00 

06h00 
Viola e 

Violeiros 
Viola e 

Violeiros 
Viola e 

Violeiros 
Viola e 

Violeiros 
Viola e 

Violeiros 
Viola e 

Violeiros 
Viola e 

Violeiros 

07h00 
Cultura no 

Mundo 
Cultura no 

Mundo 
Cultura no 

Mundo 
Cultura no 

Mundo 
Cultura no 

Mundo 

Música 
Turminha 

100,9 
08h00 

Bom Dia da 
Cultura 

Bom Dia da 
Cultura 

Bom Dia da 
Cultura 

Bom Dia da 
Cultura 

Bom Dia da 
Cultura 

09h00 Conexão Radar Brasil Radar Brasil Radar Brasil Radar Brasil 

10h00 

Esquina 
100,9 

Esquina 
100,9 

Esquina 
100,9 

Esquina 
100,9 

Esquina 
100,9 

Movimenta Gramofone 

11h00 Música 
O Fino do 

Samba 
12h00 

Expertise 

13h00 

Tarde da 
Cultura 

Tarde da 
Cultura 

Tarde da 
Cultura 

Tarde da 
Cultura 

Tarde da 
Cultura 

Nas Cordas 
do Choro 

14h00 

Música 
Canta 

Nordeste 
15h00 

16h00 
Final de 
Tarde 

Final de 
Tarde 

Final de 
Tarde 

Final de 
Tarde 

Final de 
Tarde 

Pão com Ovo 

Música 

17h00 

18h00 
Rock DF Rock DF Rock DF Rock DF Rock DF 

Hip Hop 
Nós por Nós Nós por Nós Nós por Nós Nós por Nós Nós por Nós 

19h00 
A Voz do 

Brasil 
A Voz do 

Brasil 
A Voz do 

Brasil 
A Voz do 

Brasil 
A Voz do 

Brasil 
Rádio Criolina 

20h00 
Cultura no 

Mundo 
Cultura no 

Mundo 
Cultura no 

Mundo 
Cultura no 

Mundo 
Cultura no 

Mundo 
Movimenta 

Noite 

21h00 Música 

Música 

Música 

Música 

Música Música 

22h00 Conexão 

Expertise Cult 22 Nu Beat 

23h00 Música 

Fonte: Elaborado a partir da grelha de programação entregue pela rádio e da audição da pesquisadora 
da semana selecionada para o estudo. 



145 

 

Violas e Violeiros é um espaço dedicado à música regional caipira, produzido 

pelo Clube Violeiro Caipira. Cultura no Mundo é um programa de música brasileira e 

estrangeira, com informações relacionadas com a cultura no mundo com presença em 

Brasília. Já o Bom Dia Cultura traz um resumo das principais notícias da manhã, 

intercaladas com música brasileira. O programa é produzido e apresentado por Samuel 

Barbosa, mas na semana do estudo teve apresentação de Alice Campos. Paola Antony 

apresenta Conexão-DF, um programa que aborda a arte e a cultura produzidas no 

Distrito Federal. 

O programa Esquina 100,9, com apresentação de Sheila Campos, traz música, 

informação e entrevistas. O Tarde da Cultura, com apresentação de Lelo Nirvana, é um 

programa musical que inclui vários quadros, tais como: Cultura Notícias, Agenda 100,9, 

Cultura Popular – contos e lendas do folclore brasileiro, Em Cena – apontamento sobre 

teatro, Dicas de Trânsito. O Final de Tarde, com apresentação de Derez Marques, 

também conta com música, tendo características semelhantes ao Tarde da Cultura. 

Lelo Nirvana apresenta Rock-DF, um programa de entrevista que traz relatos pessoais 

de músicos de rock do Distrito Federal. O programa musical Nós por Nós, também 

apresentado por Lelo Nirvana, apresenta música brasileira e estrangeira, com ênfase 

nos artistas de Brasília. 

A Voz do Brasil é um programa oficial do governo federal com transmissão 

obrigatória em simultâneo em todas as rádios do Brasil10. O programa Radar Brasil é 

dedicado integralmente à música brasileira. Expertise é um programa de entrevista 

com especialistas (expert) no assunto em questão. Cult 22 é um espaço musical 

dedicado ao rock clássico, rock pop, heavy metal e eletrónico. Movimenta é um 

programa dedicado especialmente a discutir questões ligadas aos direitos da 

população LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais), e que debate de 

maneira geral os direitos humanos; na semana do estudo, a discussão foi sobre a 

decisão do Supremo Tribunal Federal ter igualado o casamento entre homossexuais ao 

casamento entre heterossexuais. 

                                                        
10 Ver considerações sobre este programa no capítulo anterior. 
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Pão com Ovo é um programa semanal de música, humor, cultura e informação, 

com apresentação de Santana San. O Dj Chocolate apresenta o programa Hip Hop, 

espaço dedicado a esse género musical. Rádio Criolina é um espaço dedicado à 

diversidade da música negra e à criatividade das bandas independentes, com 

apresentação de Bruno Costa. O programa Movimenta Noite é a continuação do 

programa Movimenta, que nesta semana discutiu o reconhecimento do casamento 

entre homossexuais. Nu Beat é um programa de música eletrónica. 

O Turminha 100,9 é um programa de músicas e histórias infantis. Gramofone é 

espaço dedicado à música popular brasileira – MPB, sua história, seus criadores, 

intérpretes, curiosidades e surpresas, apresentado por Luiz Ayiô. Os artistas mais 

destacados do samba brasileiro encontram-se no programa musical O Fino do Samba. 

Nas Cordas do Choro é um programa especialmente dedicado ao Choro de Brasília, do 

Brasil e do mundo, com apresentação dos irmãos Paulão e Rogerinho Tartaruga. No 

Canta Nordeste, com apresentação de Dioclécio Luz, além da música nordestina, o 

programa tem entrevistas e informação. 

A programação da rádio Cultura FM propõe-se atender a um público 

diversificado, embora a sua audiência seja hoje formada principalmente por um 

público mais adulto, como explica Maria Alice: “Eu acredito que uma rádio pública tem 

que fazer uma ginástica para atender um público diversificado. Acho que muito mais 

do que alcançar um público, ter um público-alvo, é atender a comunidade do Distrito 

Federal. É informação, é serviço, é educação. Mas o retorno que temos do perfil do 

nosso ouvinte é realmente um público adulto, mais de 30 anos”. 

Mas para a diretora, essa questão da audiência é algo passível de mudança, 

uma vez que a rádio está a aproximar-se mais da população de Brasília de um modo 

geral. “Há uma tendência de crescermos a partir do momento que a gente se envolver 

mais com a população, porque lógico a população quer se ouvir, a gente não quer ouvir 

o que o outro fala da outra cidade, a gente quer ouvir o que se fala da nossa cidade. 

Então, o objetivo é esse, é trazer o artista para cá, é trazer o público para conhecer a 

rádio também. É aproximar a população da rádio”, sublinhou. Embora a rádio procure 

essa aproximação com o ouvinte, não há na programação da rádio a participação 
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direta do ouvinte. Essa participação faz-se exclusivamente por emails, facebook e 

twitter. 

 

Jovem Pan FM 

 

A rádio Jovem Pan FM é uma rede de rádios brasileira em FM voltada para o 

público jovem. Está presente em vários Estados do Brasil, incluindo o Distrito Federal. 

De acordo com o diretor da Jovem Pan FM Brasília, em 2012, Luciano Seixas, o objetivo 

principal da rádio é o entretenimento através da música e do humor. Para o diretor 

não existem temas com especial atenção, mas reconhece que o entretenimento é uma 

prioridade sempre. “A notícia e a informação que é veiculada é basicamente de 

entretenimento, é ligada ao mundo artístico, aos cantores, aos produtores, às 

celebridades. A notícia e a informação também ligados ao entretenimento, ao mundo 

do show business”. 

Como não poderia deixar de ser, a Jovem Pan Brasília tem a sua audiência 

focada no público jovem, como explica Luciano Seixas: “Nós temos de 10 a 24 anos a 

maioria dos nossos ouvintes. O público que a gente visa, que a gente trabalha, é o de 

14 a 29 anos. Mas somos líderes de audiência aos 10, aos 14. Agora dos 25 anos para 

lá a gente já não é líder absoluto em audiência, a gente já começa a perder para outros 

interesses”. E para manter esta audiência, a estratégia é associar a marca ao 

entretenimento, ao lazer, como podemos conferir na grelha de programação da rádio 

(ver quadro 8) e na descrição dos programas. 

O Jornal da Manhã é um programa jornalístico com uma hora de duração, com 

as principais notícias do Brasil e do mundo, em direto da redação da Jovem Pan AM de 

São Paulo. O Rock’N Pop é um espaço dedicado à música do género rock; durante o 

programa os ouvintes ligam para dar informações sobre o trânsito de Brasília, 

congestionamentos ou outros casos relevantes. Fazem também parte do Rock’N Pop 

as rubricas A Melhor da Semana (músicas de sucesso recente ou lançamento mundial 

exclusivo, indicadas nos primeiros lugares no Hit Parade Brasil), Conexão Jovem Pan 

(com informações sobre música, shows, cinema e artistas), As Sete Melhores (uma 
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seleção das sete melhores músicas da Rede Jovem Pan em todo o Brasil) e o Pan News 

(programa jornalístico com notícias curtas em destaque no dia). 

 

Quadro 8: Programação da Jovem Pan FM na semana de 12 a 18 de Março de 2012 

 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO DOMINGO 

00h00 

Musical Musical Musical Musical 

Na Balada Na Balada Na Balada 
01h00 

02h00 

Musical 

Musical Musical 

03h00 

04h00 

05h00 

06h00 
Jornal da 
Manhã 

Jornal da 
Manhã 

Jornal da 
Manhã 

Jornal da 
Manhã 

Jornal da 
Manhã 

07h00 

Rock’N Pop Rock’N Pop Rock’N Pop Rock’N Pop Rock’N Pop 
Uma Atrás da 

Outra 
Uma Atrás da 

Outra 
08h00 

09h00 

10h00 
Uma Atrás da 

Outra 
Uma Atrás da 

Outra 
Uma Atrás da 

Outra 
Uma Atrás da 

Outra 
Uma Atrás da 

Outra 
As Sete 

Melhores 

As Sete 
Melhores / 
Conexão JP 

11h00 
As Mais 
Pedidas 

As Mais 
Pedidas 

As Mais 
Pedidas 

As Mais 
Pedidas 

As Mais 
Pedidas 

As Mais 
Pedidas 

Uma Atrás da 
Outra 

12h00 

Pânico Pânico Pânico Pânico Pânico 
Uma Atrás da 

Outra 
Hit Parade 

Brasil 
13h00 

14h00 Planeta Dj Planeta Dj Planeta Dj Planeta Dj Planeta Dj Planeta Dj Musical 

15h00 
As Sete 

Melhores 
As Sete 

Melhores 
As Sete 

Melhores 
As Sete 

Melhores 
As Sete 

Melhores 
As Sete 

Melhores / 
Música 

Só As 
Melhores 

16h00 
As Mais 
Pedidas 

As Mais 
Pedidas 

As Mais 
Pedidas 

As Mais 
Pedidas 

As Mais 
Pedidas 

17h00 
Uma Atrás da 

Outra 
Uma Atrás da 

Outra 
Uma Atrás da 

Outra 
Missão 

Impossível 
Missão 

Impossível 

As Mais 
Pedidas  

Uma Atrás da 
Outra 

18h00 
A Melhor da 

Semana / 
Conexão JP 

A Melhor da 
Semana / 

Conexão JP 

A Melhor da 
Semana / 

Conexão JP 
As Sete 

Melhores / 
Música 

A Melhor da 
Semana / 

Conexão JP / 
Músicas 19h00 

A Voz do 
Brasil 

A Voz do 
Brasil 

A Voz do 
Brasil 

A Voz do 
Brasil 

A Voz do 
Brasil 

20h00 
Se Liga na 

Pan 
Se Liga na 

Pan 
Se Liga na 

Pan 
Se Liga na 

Pan 
Se Liga na 

Pan 
Uma Atrás da 

Outra 
Missão 

Impossível 
21h00 

22h00 
A Melhor da 
Semana / As 

Sete 
Melhores / 
Conexão JP 

A Melhor da 
Semana / As 

Sete 
Melhores / 
Conexão JP 

A Melhor da 
Semana / As 

Sete 
Melhores / 
Conexão JP 

Musical Musical 
As Mais 
Pedidas  

As Sete 
Melhores / A 

Melhor da 
Semana 

23h00 Na Balada Na Balada Na Balada 

Fonte: Elaborado a partir da grelha de programação entregue pela rádio e da audição da pesquisadora 
da semana selecionada para o estudo. 
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Uma Atrás da Outra consiste na transmissão de músicas sem intervalo 

comercial. As Mais Pedidas é uma seleção das 10 músicas mais pedidas em cada 

período (manhã, tarde, noite) na programação da rádio. Na transmissão do programa à 

tarde há também mais uma edição do Pan News. Pânico é um programa de humor, 

com brincadeiras, entrevistas, convidados e versões absurdas e bem-humoradas de 

músicas. Planeta DJ é um programa musical que apresenta as músicas mais tocadas 

mundialmente nas pistas de dança. 

Se Liga na Pan é um programa com música, entrevistas e agenda dos mais 

importantes eventos de Brasília; durante este programa a rádio transmite mais uma 

edição de As Sete Melhores e do Pan News. O programa Missão Impossível é 

apresentado por Lígia Mendes e Christian Pior que procuram resolver problemas de 

relacionamento dos ouvintes, que participam por email ou telefone, com muito humor 

e descontração. Na Balada é um programa de música eletrónica, com novidades e 

aquilo que é sucesso nas principais pistas de dança do mundo. 

Hit Parade Brasil é um programa de variedades, que apresenta as 20 músicas 

mais pedidas da Rede Jovem Pan (inclui A Melhor da Semana), lançamento da semana, 

notícias sobre o mundo da música, com as suas manifestações por vários países e a 

agenda cultural das emissoras da Rede Jovem Pan. Só As Melhores é um programa 

musical que apresenta as melhores músicas da programação Jovem Pan durante duas 

horas, sem intervalos comerciais. 

Apesar de a rádio desenvolver programas que dependem da participação do 

ouvinte com pedidos musicais, por exemplo, não existe a participação direta do 

ouvinte em nenhum dos programas apresentados pela rádio nos sete dias da semana. 

A participação é através de emails e da ligação gravada, como explica Luciano Seixas: 

“nós temos um telefone virtual, que deu muito certo. É uma plataforma com várias 

secretárias eletrónicas, e isso tem aspetos interessantes inclusive comerciais, por 

exemplo: não se perde nenhuma ligação, a pessoa liga para a rádio e nunca dá 

ocupado, porque cai nessa secretária eletrónica. Então se o ouvinte quer pedir uma 

música é encaminhado para uma caixa postal, se quer participar das promoções para 

outra caixa postal, se quer fazer uma sugestão ou crítica é encaminhado para outra 

caixa postal, e aí ele deixa a sua mensagem gravada, seja crítica, seja pedido musical, 
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seja a participação nas promoções. De manhã especificamente no horário das sete 

horas da manhã temos uma participação muito significativa de duzentas, trezentas, 

ligações por hora em relação ao trânsito, todos têm que deixar uma dica de trânsito 

para ir ao ar a sua mensagem e o resultado tem sido significativo”. 

 

Clube FM 

 

A rádio Clube FM pertence ao grupo Diários Associados e, de acordo com 

pesquisas promovidas pela própria emissora, é a mais ouvida no Distrito Federal no 

segmento FM. A rádio possui uma programação com músicas de sucesso e tem por 

objetivo estar sempre próxima da comunidade, como explica o gerente da rádio, em 

2012, Arthur Cardoso: “dentro desse parâmetro de tocar sucesso, a gente procura 

trazer prestação de serviço, desde aqueles serviços que impactam no hábito do 

ouvinte: situação de trânsito, dicas de saúde, oportunidades de emprego, até aquelas 

coisas que são um pouco mais elaboradas e que precisam de uma pesquisa maior: as 

notícias do momento, o resumo do que aconteceu, o esporte, o que está acontecendo 

no dia. Tudo isso mesclado com muitas promoções, muitos prémios. A gente está muito 

próximo da comunidade, seja prestando serviço, seja oferecendo entretenimento e 

diversão”. 

De acordo com o gerente da rádio, a prioridade da programação é o ouvinte e 

para isso recorrem frequentemente a pesquisas que identificam quais os assuntos que 

as pessoas estão mais interessadas em conhecer. “A gente faz pelo menos umas duas 

pesquisas por ano para tentar entender o que as pessoas mais querem saber naquele 

momento. Nosso objetivo, além de prestar serviço para essas pessoas, também é trazer 

retorno comercial para nossos parceiros anunciantes. Seria muito interessante, assim, 

se de repente a gente pudesse atender todas as solicitações das pessoas, todos os 

anseios, mas pra que a gente possa definir quais são aqueles pontos mais interessantes 

a gente sempre faz pesquisas”, referiu. 

Com relação ao público que ouve a Clube FM, Arthur Cardoso diz que em 

termos de idade está situado entre os 15 e 35 anos, mas com relação a segmentos 
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considera que a rádio se dirige a todos. “Quem quer ser líder precisa falar com todas as 

classes. No nosso caso, somos líderes em todos os segmentos”. Para se manter como 

líder de audiência, a rádio procura compreender o que os seus ouvintes querem ouvir, 

para assim também conseguir investimentos publicitários que proporcionem o 

desenvolvimento de uma programação atraente. “É necessário que a gente consiga 

entender o que as pessoas querem para que elas escutem a rádio e, a partir daí, gerem 

audiência. Você conquistar uma liderança é muito difícil, permanecer líder é muito mais 

difícil. Mas existem muitas estratégias, muita pesquisa também. Muita, muita, muita 

pesquisa para você entender o que as pessoas querem. Porque o gosto, de fato, muda 

muito rápido. É preciso também entender o que a pesquisa aponta. É um desafio, mas 

tem dado certo”, concluiu. 

De acordo com a grelha de programação da rádio (ver quadro 9) e com a nossa 

audição da semana do estudo, observamos que os programas têm todos basicamente 

as mesmas características. O programa Clube Madrugada são quatro horas de música, 

com pequenos intervalos e vinhetas de publicidade da própria a rádio. O Bom Dia 

Clube é também um programa de música, mas com a inserção de dois quadros: o Clube 

Online e o Clube da Hora, ambos de notícias, o primeiro resume-se à leitura de notícias 

publicadas na Internet e o segundo fornece também informações sobre oportunidades 

de emprego. O 120 Minutos é um programa interativo, apresentado por Arthur e 

Simone, com Willismar no Clube Mob, um autocarro com um estúdio móvel de rádio 

itinerante; também apresenta o quadro Clube da Hora e Pense Rápido, este é um jogo 

com a participação de ouvintes que têm de responder a perguntas em poucos 

segundos. 

O Clube do Fã é outro programa musical, que inclui brincadeiras e promoções. 

Durante o programa são apresentados os quadros Clube Online, Clube da Hora e Pit 

Stop Clube, notícias e dicas de concursos, cursos, etc.; e, ainda, As Aventuras de 

Zezinho Gasolina, quadro de humor com pequenas histórias de comédia. O Deixa Rolar 

é mais um programa de música com poucos intervalos e intervenções do locutor, inclui 

o quadro Clube da Hora. No espaço do Tá na Parada são tocadas as músicas mais 

pedidas da rádio. O Amor sem Fim inclui as músicas pedidas pelos ouvintes que 

recordam alguma história de amor; o programa conta com a participação do ouvinte, 
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em direto, que envia uma mensagem para a pessoa amada; tem também o quadro Vai 

dar Namoro, que faz a apresentação das características de uma determinada pessoa 

para encontrar o seu par. 

 

Quadro 9: Programação da Clube FM na semana de 12 a 18 de Março de 2012 

 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO DOMINGO 

00h00 

Clube da 
Madrugada 

Clube da 
Madrugada 

Clube da 
Madrugada 

Clube da 
Madrugada 

Clube da 
Madrugada 

Clube da 
Madrugada 

Clube 
Sertanejo 

01h00 

Clube da 
Madrugada 

02h00 

03h00 

04h00 

Bom Dia 
Clube 

Bom Dia 
Clube 

Bom Dia 
Clube 

Bom Dia 
Clube 

Bom Dia 
Clube 

Bom Dia 
Clube 

Bom Dia 
Clube 

05h00 

06h00 

07h00 

120 Minutos 120 Minutos 120 Minutos 120 Minutos 120 Minutos 120 Minutos 120 Minutos 

08h00 

09h00 
Clube do Fã Clube do Fã Clube do Fã Clube do Fã Clube do Fã Clube do Fã 

Deixa Rolar 

10h00 
As Melhores 
da Semana 

Deixa Rolar Deixa Rolar Deixa Rolar Deixa Rolar Deixa Rolar Deixa Rolar 

11h00 
Tá na Parada Tá na Parada Tá na Parada Tá na Parada Tá na Parada Tá na Parada 

12h00 
Amor sem 

Fim 
Amor sem 

Fim 
Amor sem 

Fim 
Amor sem 

Fim 
Amor sem 

Fim 
Amor sem 

Fim 
Clube Mania 

13h00 
Tarde da 

Clube 
Tarde da 

Clube 
Tarde da 

Clube 
Tarde da 

Clube 
Tarde da 

Clube 
Tarde da 

Clube 

Qual é a Sua? 

14h00 Deixa Rolar 

15h00 
Amor sem 

Fim 
Amor sem 

Fim 
Amor sem 

Fim 
Amor sem 

Fim 
Amor sem 

Fim 
Deixa Rolar 

Clube Fone 

16h00 Deixa Rolar Deixa Rolar Deixa Rolar Deixa Rolar Deixa Rolar 
Holiday 

17h00 
Rapidinha 

Clube 
Rapidinha 

Clube 
Rapidinha 

Clube 
Rapidinha 

Clube 
Rapidinha 

Clube 
Qual é a Sua? 

18h00 As 10 Mais As 10 Mais As 10 Mais As 10 Mais As 10 Mais As 10 Mais As 10 Mais 

19h00 
A Voz do 

Brasil 
A Voz do 

Brasil 
A Voz do 

Brasil 
A Voz do 

Brasil 
A Voz do 

Brasil 
Deixa Rolar Deixa Rolar 

20h00 Deixa Rolar Deixa Rolar Deixa Rolar Deixa Rolar Deixa Rolar Clube Fone Clube Fone 

21h00 
Night Clube Night Clube Night Clube Night Clube Night Clube 

As Veias do 
Veio 

Love Songs 
Love Songs Love Songs Love Songs Love Songs Love Songs Night Clube 

Especial 
22h00 

23h00 
Tá na Parada Tá na Parada Tá na Parada Tá na Parada Tá na Parada 

Fonte: Elaborado a partir da grelha de programação entregue pela rádio e da audição da pesquisadora 
da semana selecionada para o estudo. 
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O programa Tarde da Clube apresenta música, promoções e tem a participação 

de Israel Alves no Clube Mob; conta também com os quadros Clube Online e As 

Aventuras de Zezinho Gasolina. O Rapidinha Clube é também é um programa musical 

com poucos intervalos. As 10 Mais é um programa que passa as 10 músicas mais 

pedidas da rádio. O Night Clube passa músicas românticas, com o quadro Classificados 

do Amor, no qual o ouvinte através de SMS envia para a rádio as suas características e 

preferências, em busca de um amor. O Love Songs é também dedicado aos 

apaixonados, as músicas tocadas são todas românticas, e conta também com os 

quadros Classificados do Amor e Reservado, este é um quadro no qual a rádio 

proporciona uma conversa entre duas pessoas que estão à procura de um amor – a 

ideia é ajudar o casal num possível namoro. 

O programa Holiday é de músicas mixadas, promoções, prémios e divulgação 

de festas da cidade. O Clube Fone é um programa com a participação em direto dos 

ouvintes, por telefone, a pedir as músicas que desejam ouvir. As Veias do Veio é um 

espaço sem intervalos dedicado à música das décadas anteriores que marcaram a 

memória musical. O Night Clube Especial tem as mesmas características do Night 

Clube, apenas com maior duração de tempo. O Clube Sertanejo é um programa 

dedicado ao género musical homónimo. As Melhores da Semana apresenta as músicas 

mais tocadas durante toda a semana. O Clube Mania é um programa dedicado às 

músicas do género sertanejo universitário. No Qual é a Sua? o ouvinte escolhe uma 

das duas músicas indicadas pelo programa, no final toca a mais votada e os ouvintes 

concorrem para ganhar prémios. 

Como foi possível identificar, através da descrição, a programação da Clube FM 

é basicamente voltada para o entretenimento, com programas de música e promoções 

para o ouvinte. A rádio procura interagir com o ouvinte em vários momentos e de 

várias formas, mas sempre com ênfase no entretenimento. Os ouvintes participam por 

telefone, emails, redes sociais, como explica o gerente da rádio, Arthur Cardoso: “a 

programação praticamente toda da Clube conta com a participação do ouvinte. Seja o 

ouvinte participando na interação de uma determinada enquete, pergunta ou situação; 

seja pedindo música, seja demonstrando alguma necessidade que ele tenha no 

momento. O ouvinte participa o tempo todo, seja por telefone, seja por SMS ou pelas 
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redes sociais. Eu diria que aqui na Clube todos os programas contam com a 

participação do ouvinte, seja para de alguma maneira ele contribuir na mecânica do 

programa, seja para ele simplesmente faturar um prémio, ou mandar um recado”. Mas 

não há na rádio nenhum programa que promova a discussão e o debate de algum 

tema ligado a questões políticas e sociais do momento. 

 

Canção Nova 

 

A rádio Canção Nova é uma rede de emissoras de rádio brasileira pertencente à 

Fundação João Paulo II e hoje integra a Rede Católica de Rádio – RCR. Também faz 

parte da União das Emissoras Católicas – UNDA Brasil. Com uma programação 

inteiramente evangelizadora, conta apenas com as doações e contribuições dos 

ouvintes e sócios da estação para manter a programação no ar, não há publicidade 

comercial. A Canção Nova surgiu em Maio de 1980 em Cachoeira Paulista, São Paulo, e 

hoje está presente em quase todo o Brasil, através de transmissão via satélite e das 

suas 18 filiadas. Em Brasília, a Canção Nova inaugurou a sua filial em junho de 2008. 

De acordo com a coordenadora das missões da rádio Canção Nova de Brasília, 

em 2012, Priscila Almeida, o objetivo da rádio é evangelizar. “O objetivo é levar 

evangelização, mas também levar cultura, informação, musicalidade, arte. Tudo isso 

faz parte da nossa programação, levar a nossa doutrina, aquilo que diz respeito à 

nossa fé cristã, mas também, aquilo que diz respeito à sociedade de hoje”, explicou. 

Priscila refere, ainda, que embora a rádio seja religiosa não deixa de abordar temas 

que estejam em agenda na sociedade. Procuram, porém, ser diferentes das demais 

emissoras convencionais, com uma programação que oferece conteúdo cristão 24 

horas por dia, através de todos os seus programas, sejam eles musicais, jornalísticos, 

de entretenimento, palestras, missas, adorações ou shows católicos. É o que podemos 

conferir através da grelha de programação da rádio (ver quadro 10)  e da nossa 

descrição da programação da semana analisada. 
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Quadro 10: Programação da Canção Nova na semana de 14 a 20 de Maio de 2012 

 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO DOMINGO 

00h00 
Madrugada 

Amiga 
Madrugada 

Amiga 
Madrugada 

Amiga 
Madrugada 

Amiga 
Madrugada 

Amiga 
Tempo de 

Recomeçar 
Tempo de 
Recomeçar 

01h00 

02h00 

Nossa Missão 
é Evangelizar 

Nossa Missão 
é Evangelizar 

Nossa Missão 
é Evangelizar 

Nossa Missão 
é Evangelizar 

Nossa Missão 
é Evangelizar 

Nossa Missão 
é Evangelizar 

Nossa Missão 
é Evangelizar 

Terço da 
Misericórdia 

Terço da 
Misericórdia 

Terço da 
Misericórdia 

Terço da 
Misericórdia 

Terço da 
Misericórdia 

Terço da 
Misericórdia 

Terço da 
Misericórdia 

03h00 

No Coração 
da Igreja 

No Coração 
da Igreja 

No Coração 
da Igreja 

No Coração 
da Igreja 

No Coração 
da Igreja 

No Coração 
da Igreja 

No Coração 
da Igreja 

Arquivo 
Canção Nova 

O Amor 
Vencerá 

O Amor 
Vencerá 

O Amor 
Vencerá 

Arquivo 
Canção Nova 

O Amor 
Vencerá 

Arquivo 
Canção Nova 

04h00 

Violas do 
Brasil 

Violas do 
Brasil 

Violas do 
Brasil 

Violas do 
Brasil 

Violas do 
Brasil 

Violas do 
Brasil 

Violas do 
Brasil 

05h00 Discípulos e 
Missionários 

06h00 

Terço Terço Terço Terço Terço Terço Terço 

Jornal Canção 
Nova 

Jornal Canção 
Nova 

Jornal Canção 
Nova 

Jornal Canção 
Nova 

Jornal Canção 
Nova 

Ofício da 
Imaculada 

Notícias da 
Igreja 

07h00 Missa Missa  Missa Missa Missa 
Alô Canção 

Nova 
O Dia do 
Senhor 

08h00 Sorrindo pra 
Vida 

Sorrindo pra 
Vida 

Sorrindo pra 
Vida 

Sorrindo pra 
Vida 

Sorrindo pra 
Vida 

Sorrindo pra 
Vida 

Kairós 

09h00 
Estou no 

Meio de Vós 
Estou no 

Meio de Vós 
Estou no 

Meio de Vós 

Manhã de 
Louvor 

Estou no 
Meio de Vós 

Especial de 
Sábado 

Canal 89 Canal 89 Canal 89 Canal 89 
10h00 

11h00 
O Amor 
Vencerá 

O Amor 
Vencerá 

O Amor 
Vencerá 

O Amor 
Vencerá 

12h00 A Boa do Dia A Boa do Dia A Boa do Dia A Boa do Dia A Boa do Dia A Boa do Dia Angelus com 
o Papa 

13h00 

Geração PNH Geração PNH Geração PNH Geração PNH Geração PNH Geração PNH 

Especial 
Musical 

14h00 
Kairós 

15h00 
Encontro 

com a 
Misericórdia 

Encontro 
com a 

Misericórdia 

Encontro 
com a 

Misericórdia 

Encontro 
com a 

Misericórdia 

Encontro 
com a 

Misericórdia 

Encontro 
com a 

Misericórdia 
Missa 

16h00 
Tarde 

Especial 
Tarde 

Especial 
Tarde 

Especial 
Missa 

Tarde 
Especial 

Circuito 
Musical 

17h00 Hora Cheia 

18h00 Fim de Tarde Fim de Tarde Fim de Tarde Fim de Tarde Fim de Tarde 
Pegada 
Jovem 

A Boa do Dia 

19h00 
A Voz do 

Brasil 
A Voz do 

Brasil 
A Voz do 

Brasil 
A Voz do 

Brasil 
A Voz do 

Brasil 
A Boa do Dia 

Palavra do 
Fundador 

20h00 
Caminhando 

com Jesus 
Caminhando 

com Jesus 
Missa Clube 

da 
Evangeliza-

ção 

Caminhando 
com Jesus 

Caminhando 
com Jesus 

Alta Rotação Hora Cheia 

21h00 
Palavra do 
Fundador 

Palavra do 
Fundador 

Palavra do 
Fundador 

Palavra do 
Fundador 

Especial – 
shows 

Buscai as 
coisas do Alto 

22h00 

Rezando em 
Família 

Rezando em 
Família 

Rezando em 
Família 

Rezando em 
Família 

Rezando em 
Família 

Hora Cheia Alfandega Pra Ver a 
Vida 

Acontecer 

Pra Ver a 
Vida 

Acontecer 

Pra Ver a 
Vida 

Acontecer 

Pra Ver a 
Vida 

Acontecer 

Pra Ver a 
Vida 

Acontecer 

23h00 Terço Terço Terço Terço Terço Terço Terço 

Fonte: Elaborado a partir da grelha de programação entregue pela rádio e da audição da pesquisadora 
da semana selecionada para o estudo. 
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O programa Madrugada Amiga é um momento de reflexão, oração e 

aconselhamento. Nossa Missão é Evangelizar consiste na transmissão de pregações 

que aconteceram em eventos da Canção Nova. O Terço da Misericórdia é diferente do 

Terço Mariano, este é baseado no diário da Irmã Faustina Kowalska, onde ela descreve 

as suas experiências de vida com a presença de Jesus. No Coração da Igreja traz ao 

ouvinte uma catequese sobre a doutrina da Igreja Católica, além da reflexão sobre 

assuntos polémicos e atuais. Arquivo Canção Nova é um programa musical flashback, 

com músicas da Canção Nova e de artistas católicos que marcaram a história, também 

apresenta um pouco da história de cada canção.Violas do Brasil é um programa de 

música caipira (sertanejo de raiz) e sertaneja (nas suas versões mais modernas). O 

Terço (Terço de Nossa Senhora ou Terço Mariano) é um momento de oração de 

intercessão - os católicos pedem a intercessão de Nossa Senhora para que os seus 

pedidos sejam atendidos por Jesus. 

O Jornal Canção Nova é um programa jornalístico com informações locais, do 

Brasil e do mundo, sem esquecer as notícias da Igreja Católica. A transmissão da Missa 

consagra o ponto mais alto da vida de oração dos católicos. Sorrindo pra Vida é um 

programa com músicas católicas, orações e meditação sobre passagens bíblicas. Estou 

no Meio de Vós é mais um momento de meditação de textos bíblicos, com trechos das 

pregações do Monsenhor Jonas Abib, com músicas instrumentais. Canal 89 é um 

programa interativo com os ouvintes, que participam por telefone, por email e pelas 

redes sociais, respondendo à pergunta do dia (normalmente as perguntas são de 

caráter religioso); os ouvintes concorrem também a prémios. 

O Amor Vencerá é um programa que convida o ouvinte a um encontro pessoal 

com Deus através da oração, da música e da leitura de textos da Bíblia. A Boa do Dia 

traz trechos de pregações do Padre Léo durante uma hora, com músicas que convidam 

à reflexão e à conversão. Geração PHN (Por Hoje Não – vou mais pecar) tem 

apresentação de Priscila Graziela e é um programa interativo com perguntas, votações 

e música – todo o conteúdo é religioso. O Encontro com a Misericórdia é apresentado 

é apresentado por Patrícia Alves, que reza o Terço da Misericórdia com os ouvintes.  

Tarde Especial, com apresentação de Ronaldo da Silva, tem entretenimento, 

informações, formação, música, promoções e entrevistas com personalidades da 
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sociedade e da Igreja, sobre temas diversos relacionados com espiritualidade, 

comportamentos, valores, ética, cultura, cidadania, direito e educação. Fim de Tarde, 

com apresentação de Gisele Pires, tem músicas católicas e informações gerais e 

católicas. Caminhando com Jesus é um programa de reflexões com o Padre Moacir 

Anastácio. 

Palavra do Fundador apresenta trechos das pregações de Monsenhor Jonas 

Abib, fundador da Canção Nova. Rezando em Família é um programa dirigido à família, 

traz reflexões sobre a harmonia conjugal, o relacionamento entre pais e filhos, os 

valores familiares, entre outros, além de orações e aconselhamento. Pra Ver a Vida 

Acontecer apresenta reflexões, dicas e orientações para bem viver. Missa Clube da 

Evangelização transmite uma missa que é dedicada a todos os sócios evangelizadores, 

colaboradores e angariadores da Canção Nova; sendo também apresentadas as 

intenções da Família Canção Nova. 

Manhã de Louvor é um espaço de quase três horas de música e adoração 

através da rádio. Tempo de Recomeçar é um programa que tem o objetivo de, através 

da mensagem religiosa, levar alegria, esperança, coragem, ânimo e espiritualidade aos 

ouvintes. No Ofício da Imaculada é rezado o Ofício de Nossa Senhora, oração dedicada 

à Imaculada Conceição. Alô Canção Nova é um programa que difunde saudações e 

mensagens de ouvintes e de membros da Rádio Canção Nova, bem assim como muita 

música católica. Especial de Sábado é um programa que divulga os eventos católicos de 

Brasília, com oração e músicas. 

O Circuito Musical difunde shows completos de bandas e cantores católicos. 

Pegada Jovem é um espaço dedicado aos jovens com música, entretenimento, 

participações ao vivo, jogos, sorteios e discussão de temas ligados à juventude. Alta 

Rotação passa durante uma hora os principais sucessos da E-music cristã, todos 

mixados. Especial – Shows é um programa dedicado aos shows de bandas e cantores 

católicos realizados em Brasília. Hora Cheia é uma hora completa com músicas 

católicas, sem qualquer intervalo. 

Discípulos e Missionários, apresentado por Dom Odilo Scherer, aborda temas 

atuais, esclarece polémicas, atualiza as palavras do Santo Padre, do catecismo e de 

outros documentos da Igreja Católica. Notícias da Igreja transmite informações sobre 
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os principais acontecimentos da Igreja. O Dia do Senhor é um programa dominical de 

uma hora em honra e adoração ao Senhor. Kairós (palavra grega que significa “o 

momento certo” ou “oportuno” – Tempo de Graça) é um programa de louvor, 

palestras, orações, adoração e missa. Angelus com o Papa é a transmissão da oração 

do Papa relembrando o momento da Anunciação – feita pelo Anjo Gabriel a Maria – da 

concepção de Jesus Cristo. O Especial Musical é uma hora de músicas católicas. Buscai 

as Coisas do Alto é um programa de reflexão com a pregação do Padre Léo. Alfândega 

é um espaço dedicado a músicas católicas internacionais. 

Como podemos perceber, através da descrição de toda a programação da 

Canção Nova, a rádio tem como público-alvo os católicos de Brasília. De acordo com a 

coordenadora de Missões da rádio, atualmente a programação está mais voltada para 

os jovens, mas a audiência está concentrada entre pessoas católicas de 20 a 40 anos. 

Como estratégia para manter a audiência, uma vez que não tem publicidade, a rádio 

procura realizar avaliações junto ao público para verificar se estão a atingir o objetivo 

de evangelizar, como explica Priscila: “a forma de levar nosso objetivo é que muda 

conforme o tempo e conforme a realidade, mas o nosso objetivo não. Então, fazemos 

sempre essa avaliação, para então fazermos as mudanças necessárias”. A rádio conta 

com a participação dos ouvintes em quase 90% da programação, seja por telefone, 

email ou redes sociais. Mas esta participação é apenas para pedir músicas, orações, 

enviar mensagens, etc.; não há nenhum programa que promova o debate e a 

discussão de temas não religiosos de relevância social, com a participação direta dos 

ouvintes. 

 

CBN Brasília 

 

A rádio CBN é uma rede de rádio brasileira que pertence ao Sistema Globo de 

Rádio. De acordo com o diretor da CBN de Brasília, em 2012, Estevão Damázio, a rádio 

tem como pilar principal a informação, tornando-se uma central de difusão de notícias, 

e a prestação de serviço é hoje uma das marcas da CBN, cujo objetivo “é dar ao 

ouvinte o que acontece no Brasil e no mundo e ao mesmo tempo prestar um serviço 



159 

 

para ele”. Estevão Damázio explica, ainda, que para a CBN não existem assuntos 

prioritários, tudo o que acontece a rádio precisa de estar presente e trazer a 

informação para o ouvinte. “Aí é de acordo com os acontecimentos, é ficar de olho no 

mundo”. 

A programação da CBN é voltada para pessoas mais maduras e 

economicamente ativas. De acordo com pesquisas realizadas pela própria rádio, a 

audiência da CBN é maior entre os homens do que entre as mulheres; com relação a 

classe económica, é maior nas classes A e B; e com relação à faixa etária, a audiência 

está concentrada entre os 30 e 59 anos. Para o diretor Estevão Damázio, a audiência é 

uma consequência da credibilidade e é assim que CBN trabalha. “Se você tem 

credibilidade você consegue convencer e abraçar o ouvinte, fazendo com que ele (o 

ouvinte) diariamente entre em contato com você. Eu não quero uma audiência 

passageira, eu quero um público fiel. Acho que uma programação tem que ser crítica, 

inteligente, charmosa, porque de contrário a pessoa sai do rádio. Você tem que se 

colocar na visão do ouvinte, se não você não vai fidelizá-lo nunca”, referiu. 

Por ser uma rede de rádio, a maior parte da programação da CBN é nacional, 

apenas das 9h30 às 12h é que prevalece a programação local. Para melhor 

compreender essa estrutura, apresentamos em seguida a descrição da programação 

da rádio durante a semana escolhida para a pesquisa (ver quadro 11). 

O programa CBN Madrugada tem apresentação de Alves de Melo que traz as 

principais notícias do país e do mundo. O CBN Primeiras Notícias, com apresentação de 

Ceci Melo, também é de notícias. O Jornal da CBN tem apresentação de Milton Jung, 

que conduz o programa com repórteres de vários locais do Brasil, com as notícias em 

destaque em cada região. O CBN Brasília tem apresentação de Estevão Damázio, é um 

programa de notícias com foco local; este é o maior espaço que a CBN Brasília tem 

para a inserção de notícias e debates de temas específicos de Brasília, que dizem 

respeito aos brasilienses. Além desse espaço, ao longo do dia a rádio vai difundindo 

notícias curtas sobre Brasília através do quadro Cidades (ver Apêndice G, p. cxxvii). 
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Quadro 11: Programação da CBN Brasília na semana de 12 a 18 de Março de 2012 

 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO DOMINGO 

00h00 

CBN 
Madrugada 

CBN 
Madrugada 

CBN 
Madrugada 

Depois do 
Apito 

CBN 
Madrugada 

CBN 
Madrugada 

CBN 
Madrugada 

01h00 

CBN 
Madrugada 

02h00 

03h00 

04h00 CBN 
Primeiras 
Notícias 

CBN 
Primeiras 
Notícias 

CBN 
Primeiras 
Notícias 

CBN 
Primeiras 
Notícias 

CBN 
Primeiras 
Notícias 

CBN 
Primeiras 
Notícias 

CBN 
Primeiras 
Notícias 05h00 

06h00 

Jornal da CBN Jornal da CBN Jornal da CBN Jornal da CBN Jornal da CBN 
Jornal da CBN Jornal da CBN 07h00 

08h00 

09h00 
Caminhos 

Alternativos 

CBN Esportes 
CBN Brasília CBN Brasília CBN Brasília CBN Brasília CBN Brasília 

10h00 

CBN Brasília 

11h00 

12h00 

CBN Brasil CBN Brasil CBN Brasil CBN Brasil CBN Brasil 

Revista CBN Revista CBN 13h00 

14h00 

CBN Total CBN Total CBN Total CBN Total CBN Total 15h00 

Futebol CBN 

Futebol na 
CBN 

16h00 

17h00 
Jornal da CBN 

– 2ª edição 
Jornal da CBN 

– 2ª edição 
Jornal da CBN 

– 2ª edição 
Jornal da CBN 

– 2ª edição 

Jornal da CBN 
– 2ª edição 

18h00 
Fim de 

Expediente 
Depois do 

Apito 

19h00 
A Voz do 

Brasil 
A Voz do 

Brasil 
A Voz do 

Brasil 
A Voz do 

Brasil 
A Voz do 

Brasil Show da 
Notícia 

20h00 
Quatro em 

Campo 
Quatro em 

Campo 

Futebol CBN 

Quatro em 
Campo 

Quatro em 
Campo 

Depois do 
Apito 

21h00 

CBN Noite 
Total 

CBN Noite 
Total 

CBN Noite 
Total 

CBN Noite 
Total 

Fato em Foco No Divã do 
Gikovate Sala de 

Música 

22h00 
CBN Mix 

Brasil 
Resumo da 

Semana 

23h00 
CBN Noite 

Total 
CBN Noite 

Total 
Depois do 

Apito 

Fonte: Elaborado a partir da grelha de programação entregue pela rádio e da audição da pesquisadora 
da semana selecionada para o estudo. 

 

O programa CBN Brasil tem como apresentador Carlos Alberto Sardenberg, que 

também conta com repórteres nas principais cidades do Brasil. O programa traz 

notícias do Brasil e do mundo. Carolina Morand apresenta o CBN Total, que 

igualmente traz notícias do Brasil e do mundo, com participação de repórteres em 

algumas cidades brasileiras. O Jornal da CBN – Segunda Edição, com apresentação de 
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Roberto Nonato, segue as mesmas características do Primeira Edição. O programa 

Quatro em Campo, com apresentação de Carlos Eduardo Éboli, André Sanches, Paulo 

Massini e Marcos Guiotti, é uma conversa entre os quatro apresentadores sobre 

desporto, sendo o futebol a modalidade que prevalece. 

CBN Noite Total, com apresentação de Cristina Coghi, traz as notícias do Brasil e 

do mundo. Futebol CBN consiste na transmissão de jogos de futebol. Na semana do 

estudo, os jogos transmitidos foram o Fluminense versus Zamora (equipa venezuelana) 

e Libertad (equipa paraguaia) versus Santos, ambos para a Copa Libertadores da 

América; Fluminense versus Macaé; Flamengo versus Friburguense; e Botafogo versus 

Vasco, os três para a Taça Rio de Janeiro. Depois do Apito tem apresentação de Aline 

Falcone, que juntamente com Leandro Lacerda, Evaldo José, Álvaro de Oliveira Filho e 

António Carlos Duarte, comenta os jogos que aconteceram. 

Fim de Expediente, com apresentação de Dan Stulbach, é um programa de 

humor que faz uma análise do que aconteceu durante a semana. Caminhos 

Alternativos, com Fabíola Cidral e Pedria Chaves, traz um outro olhar sobre a vida, com 

atenção às novas formas, ideias e propostas de vida; na semana em análise, o tema em 

destaque foi a humildade como um gesto de olhar para dentro de si, procurando 

conhecer-se e reconhecer-se nas suas falhas; também se fala de essências e de 

receitas alternativas. O Revista CBN, com Tânia Morales, traz as principais notícias do 

dia e da semana. Show da Notícia é um programa com entrevistas, reportagens 

especiais e as notícias do dia. 

Roberto Nonato apresenta Fato em Foco. O jornalista escolhe um tema para 

uma melhor análise. O tema no sábado do estudo foi a Política Nacional, com a 

presença de dois cientistas políticos: Aldo Fornazieri, Diretor Académico da Fundação 

Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e Paulo Kramer, professor da Universidade 

de Brasília. Sala de Música, com João Carlos Santana, é um programa de música que 

conta as histórias das músicas, dos cantores e compositores; no programa da semana 

do estudo prestou-se homenagem ao cantor e compositor Jorge Ben Jor, que tinha na 

ocasião completado 70 anos na ocasião. Resumo da Semana é um resumo das 

principais notícias do país e do mundo que aconteceram durante a semana. 
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CBN Esportes, com Carlos Eduardo Éboli, traz as notícias de desporto nacional e 

internacional. No Divã do Gikovate é uma espécie de consultório na rádio: uma 

conversa franca com o psiquiatra e psicoterapeuta Flávio Gikovate. O programa foi 

gravado na livraria Cultura, do Centro Comercial Iguatemi, em Campinas-SP, e contou 

com a participação dos ouvintes que enviaram perguntas por email e da plateia 

presente no local; o tema em discussão foi o quanto se consegue ou se pode contrariar 

as emoções. CBN Mix Brasil, com apresentação de Petria Chaves e André Fischer, é um 

programa dedicado à diversidade cultural, uma reflexão sobre a vida numa sociedade 

plural; traz discussões e notícias sobre cultura, comportamento, política, sociedade e o 

mundo LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais). 

A programação da CBN contempla, ainda, o Repórter CBN, que é uma 

atualização das notícias transmitidas a cada meia hora. Dentro dos programas que 

descrevemos anteriormente, há uma série de quadros, crónicas, que vão sendo 

intercalados nos grandes espaços, tais como: Mundo Corporativo, Mundo Digital, CBN 

Dinheiro, Ética nos Negócios, BBC – Dois minutos pelo mundo, Por Dentro da Política, O 

Comentário de Arnaldo Jabor, Momento da Política, Crónica do Planalto, Bolsas de 

Valores, Cultura em Cartaz, Sessão de Cinema, Saúde em Foco, Momento do Esporte, 

Capital Humano, entre outros. Estes são programas mais curtos, alguns com duração 

máxima de cinco minutos, sobre um tema específico. Especificamente sobre o 

programa CBN Madrugada há a transmissão em simultâneo com a Rede Globo de 

Televisão, nas madrugadas de terça-feira a sábado, do Programa do Jô, apresentado 

pelo jornalista Jô Soares; este é um programa de entrevistas. No Apêndice G, (p. 

cxxvii), há uma descrição desses programas, que foram transmitidos ao longo do dia 

que escolhemos para a transcrição na íntegra. 

Como foi possível perceber, e já mencionamos no início da nossa descrição, a 

programação da CBN é na sua maior parte em rede e os programas, de maneira geral, 

têm as mesmas características, são de notícias, mudando apenas o apresentador. Com 

isso, a participação do ouvinte acaba sendo maior pela Internet e mais para enviar 

algum comentário. Não existe um telefone aberto para o ouvinte participar 

diretamente na programação. Especificamente sobre a CBN Brasília, Estevão Damázio 

explica: “Hoje alguém que entra no site pode mandar uma mensagem direto para o 
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âncora. Os ouvintes têm o email, twitter e facebook. Além do telefone do ouvinte, que 

é para o principal bloco do programa (CBN Brasília), CBN Comunitária, que é o bloco de 

debate, é o bloco onde tradicionalmente coloco o assunto mais quente, mais 

importante do programa, a gente abre, mas é gravado. A gente dá o telefone por 

alguns minutos relacionado ao tema, ele liga e participa deixando gravada a sua 

mensagem e a gente coloca no ar. Esse tema é específico para o CBN Comunitário ao 

telefone, mas no twitter, no email eles falam sobre o que eles quiserem, política, 

economia, rua asfaltada e tudo”. 

 

IV.2 Os grupos de foco da pesquisa 

 

Neste momento consideramos importante apresentar uma breve 

contextualização dos participantes dos grupos de foco. Quem são essas pessoas? Quais 

são as suas aspirações e expetativas? Em que contexto se encontram inseridas? 

Prosseguimos, então, com esta breve descrição de cada um dos grupos de foco 

realizados, tanto em Portugal como no Brasil. No final realizámos uma caracterização 

por país. 

 

Grupos de foco em Portugal 

 

Estudantes da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 

 

Como já mencionámos no capítulo anterior, participaram nesta reunião oito 

estudantes da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, quatro rapazes e quatro 

raparigas. Todos com idade entre 18 e 25 anos e solteiros. Por se tratar de um grupo 

de estudantes universitários, todos têm, portanto, o ensino secundário. Apenas um 

dos estudantes trabalha e a maioria tem como rendimento familiar entre um e três 
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salários mínimos11. Como veículo que mais utilizam para se informar apontaram a 

Internet e em segundo lugar a televisão. Com relação à rádio, dois disseram que 

ouvem esporadicamente, três que ouvem cerca de 15 a 20 minutos por dia e outros 

três disseram que ouvem de 30 minutos a uma hora por dia. 

De uma maneira geral, afirmaram que procuram a rádio pensando no 

entretenimento e na música, não na informação. Apenas um estudante disse que, 

embora procure a música, tem também a rádio como um veículo de informação. Para 

ele, ao ligar a rádio, mesmo que seja para ouvir música, de alguma maneira vai se 

informar, porque a rádio sempre informa; afirma, inclusive, estranhar passar muito 

tempo só a ouvir música e não ter nenhuma informação. Também afirmaram quase 

todos os participantes que nunca tiveram qualquer participação em programas de 

rádio, nem por telefone, nem por Internet; só alguns fizeram pedidos de músicas, mas 

não para debater algum assunto ou emitir opinião. Apenas um estudante disse já ter 

participado num fórum de debate na rádio local da sua cidade. 

Sobre a acessibilidade da rádio em termos de participação, afirmaram não ser 

muito fácil, pois consideram que as rádios utilizam fontes oficiais e o ouvinte comum 

não é muito ouvido; só em fóruns, mas mesmo assim afirmam que há dificuldade em 

participar, principalmente por os fóruns serem poucos e terem um tempo reduzido. De 

uma maneira geral não consideram que as rádios portuguesas lhes transmitem as 

informações que necessitam no dia-a-dia, consideram-nas mais como uma play list ou 

fast food da informação. Criticam, ainda, as rádios nacionais por concentrarem as 

informações sobre Lisboa e Porto, deixando as outras regiões mais esquecidas, o que 

na opinião dos estudantes, faz com que a rádio perca a sua proximidade com o 

ouvinte. 

 

 

 

 

                                                        
11 Salário mínimo vigente em Portugal em 2011: 485€. 
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Cabo-Verdianos residentes em Lisboa 

 

Tivemos a participação de 12 cabo-verdianos na discussão promovida na 

Associação dos Cabo-Verdianos Residentes em Lisboa, seis homens e seis mulheres. A 

maioria com idade entre 36 e 45 anos e solteiros. Apenas dois participantes não 

trabalham e o rendimento familiar da maioria é entre um e três salários mínimos. A 

maioria possui nível superior, licenciatura. A televisão foi apontada como o principal 

veículo de informação, seguida da Internet e em terceiro lugar apontaram a rádio. Mas 

a maioria (oito dos participantes) afirmou ouvir rádio e seis deles afirmam ouvir 

diariamente, alguns até mais de três horas. 

Sobre o que procuram na rádio, a maioria referiu que a informação está em 

primeiro lugar e em segundo a música, considerando também serem estas duas 

aliadas. Alguns informaram já terem participado em programas de rádio, mas não 

recentemente. Outros referiram que participam com informações sobre trânsito. Mas 

quanto aos fóruns de debate, apenas um afirmou já ter participado. Quase por 

unanimidade disseram ser muito difícil participar nos fóruns das rádios. Para eles, o 

tempo é reduzido e há muitos ouvintes a ligar, mas reconheceram ser mais fácil do que 

em outros meios, no sentido da participação direta (identificaram a Internet como um 

veículo eficaz para assegurar essa participação, pois é só aceder e deixar lá a 

mensagem). 

Referiram, porém, que a participação dos ouvintes pode ser melhorada se mais 

rádios proporcionarem programas com este perfil. De uma maneira geral, afirmaram 

que a rádio não só pode como deve ser esse espaço de discussão. E, assim, como os 

estudantes da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, apontaram a questão de as 

rádios em Lisboa terem uma programação nacional, o que faz com que o ouvinte não 

se sinta tão próximo – diferente dos lugares com rádios verdadeiramente locais, em 

que se discute problemas bem específicos dessas localidades e, assim, a rádio continua 

a exercer o seu papel de veículo mais próximo do cidadão. De uma maneira geral, 

acreditam que ainda assim a rádio é mais próxima do cidadão do que a televisão, pela 

sua acessibilidade: é um veículo que está sempre à mão. 
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Taxistas de Lisboa 

 

Participaram no debate oito taxistas de Lisboa, todos homens, com idades 

muito variadas: um no intervalo de 36 e 45 anos, três entre 46 e 55, três entre 56 e 65 

e um com mais de 65 anos. A maioria é casada, com rendimento familiar entre um e 

três salários mínimos e com o ensino secundário. Apenas três possuem a escolaridade 

obrigatória e nenhum tem ensino superior. A rádio foi apontada como o principal 

veículo de informação por todos os participantes, a televisão ficou em segundo lugar, 

seguida da Internet e do jornal. Apenas um taxista afirmou ouvir rádio entre uma e 

três horas por dia, todos os outros afirmaram ouvir mais de três horas diariamente. 

Quase todos os taxistas referiram que procuram informação na rádio, apenas 

um indicou a música como prioridade. De uma maneira geral, disseram que a rádio 

corresponde às suas necessidades de informação e contribui para o dia-a-dia de cada 

um, principalmente com as notícias de trânsito. Consideram a rádio um veículo 

próximo, mas não costumam participar na programação. Apenas um referiu já ter 

participado através da Internet. Com relação à acessibilidade à rádio, disseram não ser 

simples, não consideram como algo fácil, pois, na sua opinião, só participa quem as 

rádios querem e só é dito o que eles querem, se aparece algo em contrário eles cortam 

imediatamente. 

 

Moradores de Benfica 

 

Neste grupo tivemos a participação de 10 pessoas, sendo nove mulheres e 

apenas um homem. A maioria com idade acima dos 65 anos; e na condição civil de 

viuvez. O ensino secundário e a licenciatura aparecem como os níveis de escolaridade 

da maioria. Oito dos participantes não trabalham e o rendimento familiar está entre 

um e três salários mínimos. A televisão aparece como o veículo que mais utilizam para 

procurar informações, estando em segundo lugar a rádio, em terceiro a Internet e por 

último o jornal. Apenas uma pessoa disse não ouvir rádio em nenhum momento, as 

outras nove pessoas escutam rádio e a maioria ouve pelo menos 30 minutos por dia. 
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Sobre o que procuram na rádio, afirmaram ser um pouco de música, de 

conversa e de informação. Houve uma certa divisão no grupo quanto à avaliação da 

proximidade da programação da rádio: uma parte afirmou que não e outra que sim, 

que reconhece na rádio esse sentimento de proximidade. Mas, de uma maneira geral, 

consideram que isso depende, porque atualmente há cada vez mais rádios específicas 

e a relação de cada pessoa com a rádio pode ser muito diferente. 

Consideram, ainda, que a rádio é o veículo mais próximo, principalmente 

devido à facilidade da sua escuta; pode-se fazer algo enquanto se ouve rádio, é mais 

fácil de transportar, está mais ao alcance. Não costumam participar na programação 

da rádio; alguns já participaram, mas foi há bastante tempo e essa participação foi 

apenas no sentido de pedir música. Nenhum teve qualquer participação em fóruns de 

discussão. Embora não participando em programas, consideram a rádio um veículo de 

fácil acessibilidade. Afirmaram que escutam uma grande diversidade de opiniões na 

rádio, que a opinião é livre: basta que as pessoas se inscrevam para participarem nos 

programas. 

 

Associadas do Viva Fit Pontinha 

 

O debate aconteceu com a participação de 10 mulheres com idades variadas: 

uma no intervalo entre 18 e 25 anos, duas entre 26 e 35, quatro entre 36 e 45 e três 

entre 56 e 65 anos. A maioria é casada, havendo quatro solteiras e uma divorciada. O 

ensino secundário (quatro), a escolaridade obrigatória (três) e a licenciatura (três) são 

apontados como nível de escolaridade das participantes. Apenas metade das mulheres 

trabalha e a maioria tem como rendimento familiar entre um e três salários mínimos. 

Apontaram como principal meio de comunicação utilizado a televisão. A rádio 

aparece em segundo lugar, seguida da Internet e do jornal. Todas afirmaram escutar 

rádio e a maioria ouve diariamente, apenas duas disseram ouvir mais 

esporadicamente. De uma maneira geral, procuram na rádio música, entretenimento e 

informação; algumas referiram que num primeiro momento, logo cedo pela manhã, 

procuram a informação, principalmente sobre trânsito, e depois ao longo do dia mais a 
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música e o entretenimento, já outras disseram que ligam a rádio para se distrair, mas 

como passam boa parte do dia a ouvir rádio, acabam também por se informar. 

A maioria considera que a programação das rádios atende às suas necessidades 

de informação. Mas criticam o excesso de música em contínuo, e também de 

publicidade, que algumas rádios transmitem; assim como o excesso de notícias que 

não dizem respeito à Portugal. Para elas, há muitos assuntos em Portugal que é preciso 

discutir e não entendem a razão de os jornalistas darem mais destaque ao que é de 

fora. Mas são unanimes ao afirmar que a rádio é o veículo mais próximo, o que lhes faz 

companhia e está em todo lado, quando saem de carro, quando estão na rua. E a 

televisão não, apenas em casa. 

Apenas uma das participantes deste grupo de foco afirmou já ter participado 

em programas de rádio e que, de vez em quando, ainda liga para participar em 

programas que costuma escutar. Todas as outras disseram nunca ter participado e que 

não pensam vir a participar, preferem só ouvir. Sobre a rádio ser acessível, ser fácil a 

participação dos ouvintes, houve uma certa dúvida: algumas afirmaram acreditar que 

sim, mas desconhecem como é feita a seleção dos inscritos nos fóruns das rádios que 

têm este tipo de programa, outras disseram que duvidam mesmo muito de todo esse 

processo. Mas de uma maneira geral, afirmaram que a participação é mais fácil do que 

na televisão, que a programação da rádio oferece mais espaço aos recetores. 

 

Aspetos gerais dos grupos de foco em Portugal 

 

Para uma melhor compreensão, preparámos alguns gráficos gerais, juntando o 

conjunto dos participantes dos cinco grupos de foco realizados em Portugal. Desta 

forma, temos as seguintes características gerais: o total de participantes foi de 48 

pessoas, a maioria mulheres (60,4%, para 39,6% de homens). 

No gráfico 1 podemos observar que houve um certo equilíbrio em relação à 

idade dos participantes. A maioria ficou entre os 36 e 45 anos (12 participantes, 25% 

do total), entre 18 e 25 anos houve uma participação um pouco inferior (11 indivíduos, 

22,92%), com mais de 65 anos tivemos oito participantes (16,67%), sete entre os 56 e 
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65 (14,58%), cinco entre os 26 e 35 e o mesmo número entre os 46 e 55 anos (10,42% 

respetivamente). 

 

Gráfico 1: Idade (anos) dos participantes portugueses 

 

 

Já no gráfico 2 percebemos que a maioria dos participantes é solteiro(a), 20 

indivíduos (41,67%), seguida de perto pelos(as) casados(as), que somam 15 indivíduos 

(31,25%). Com relação à escolaridade, o gráfico 3 mostra que a maioria dos 

participantes possui o ensino secundário (22 indivíduos, 45,83%). O ensino superior a 

nível de licenciatura aparece como o grau de instrução de 11 dos participantes 

(22,92%). 

 

Gráfico 2: Estado civil dos participantes portugueses 
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Gráfico 3: Escolaridade dos participantes portugueses 

 

 

A esmagadora maioria dos participantes (39 indivíduos, 81,25%) tem entre um 

a três salários mínimos como rendimento familiar (ver gráfico 4). Todos os 

participantes afirmaram ter acesso a praticamente todos os meios de comunicação, 

sendo a televisão apontada como o mais utilizado. Mas, dos 48 participantes, 43 

afirmaram que ouvem rádio (89,58%). Apenas cinco declararam não escutar em 

situação alguma (10,42%). A maioria dos que declaram ouvir rádio, 20 indivíduos, 

afirmou ouvir mais de uma hora por dia (46,51%) (ver gráfico 5). 

 

Gráfico 4: Rendimento familiar dos participantes portugueses 
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Gráfico 5: Frequência de audição de rádio pelos participantes portugueses 

 

 

Como é possível perceber, temos um grupo de pessoas que embora tenha 

acesso a vários meios de comunicação, escuta ainda a rádio, e por um tempo 

significativo durante o dia. O facto de este grupo ouvir rádio, pelo menos a maioria, 

não significa que concordam com o conteúdo apresentado pelas rádios, tendo sido 

apontadas uma série de críticas ao papel desempenhado pela rádio na atualidade. 

Mais à frente discutiremos essas críticas. 

 

Grupos de foco no Brasil 

 

Estudantes da Universidade de Brasília 

 

Participaram neste grupo de foco 13 estudantes, sendo 12 rapazes e apenas 

uma rapariga. Todos são solteiros e quase todos têm entre 18 e 25 anos. Apenas um 

estudante tem idade no intervalo de 26 e 35 anos. Com relação ao nível de 

escolaridade, quase todos têm o ensino médio, apenas um já tem o ensino superior 
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bacharelato (na ocasião estava a cursar a sua segunda formação superior). A maioria 

não trabalha e tem como rendimento familiar mais de cinco salários mínimos12. 

Todos afirmaram que a Internet é o veículo que mais utilizam para se 

informarem. Apenas um estudante apontou que também utiliza a rádio e um outro 

que também utiliza o jornal. Mas apesar de a rádio não ser para eles o principal veículo 

de informação, apenas três disseram que não ouvem rádio de maneira alguma. Dos 10 

que afirmaram escutar a rádio, a maioria afirmou dedicar entre 15 a 20 minutos por 

dia. De uma maneira geral, referiram que a programação das rádios não corresponde 

às suas necessidades de informação, à exceção do trânsito: a rádio é reconhecida 

como o veículo mais prático e rápido para saber notícias sobre o trânsito, 

principalmente numa cidade com uma circulação difícil como é Brasília. 

Quando pensam em ouvir rádio, procuram em primeiro lugar a música e, 

depois, a informação, a opinião e o debate. Consideram que a rádio até pode ser ainda 

um veículo muito próximo para um determinado grupo da sociedade, mas no caso dos 

jovens afirmam categoricamente que é a Internet. E de uma maneira geral, não 

participam em programas de rádio. Um ou outro participante disse já ter feito pedidos 

de música, mas principalmente por conhecer o apresentador do programa. Não 

consideram a rádio de fácil acessibilidade, pelo facto de se ter de ligar no próprio 

momento em que o programa está no ar, o que dificulta a participação, pois nem 

sempre se tem essa disponibilidade. Na Internet é diferente, pode-se participar a 

qualquer momento. 

 

Moradores da Comunidade de Vicente Pires – DF 

 

Contámos com a participação de 10 moradores da comunidade, sendo oito 

homens e duas mulheres. A idade dos participantes é muito variada, dois entre 26 e 35 

anos, um entre 36 e 45, dois entre 46 e 55, três entre 56 e 65 e dois com mais de 65 

anos. Apenas dois participantes são solteiros, todos os outros são casados. A 

                                                        
12 Salário mínimo vigente no Brasil em 2012: R$622,00. 



173 

 

escolaridade do grupo também é bastante variada: um participante com o ensino 

fundamental incompleto, dois com o ensino fundamental completo, dois com o ensino 

superior bacharelato, dois com o superior licenciatura, dois com pós-graduação e um 

com mestrado. Apenas um dos participantes não trabalha e o rendimento familiar da 

maioria é de mais de cinco salários mínimos. 

Todos apontaram a televisão como o veículo mais utilizado para procurar 

informações. Em segundo lugar ficou a Internet e o Jornal. Em terceiro aparece a rádio 

e em último as revistas. Apenas um dos participantes disse não escutar rádio. Todos os 

outros afirmaram que ouvem rádio e a maioria diariamente, entre 30 minutos e uma 

hora. Mas afirmaram, também, que não estão a gostar da programação que ouvem, 

que esta não corresponde às necessidades de informação que sentem. Um dos 

participantes foi bem categórico e afirmou que só escuta rádio devido aos 

congestionamentos de trânsito de Brasília, no dia em que não houver mais 

congestionamentos ele deixa de ouvir rádio. 

Quase todos afirmaram procurar na rádio informação, mas também a música, o 

entretenimento, algo para distrair e não pensar em muita coisa. Sobre participar na 

programação da rádio, a maioria disse que não: nem por telefone, nem pela Internet. E 

consideram que é muito difícil participar em programas de rádio. Segundo eles, a rádio 

não abre espaço para o cidadão e já não é mais aquele veículo próximo dos ouvintes, 

porque tem outros interesses e também devido à segmentação; muitas rádios, na 

opinião dos participantes, estão ligadas a convicções religiosas ou políticas. Como 

fazem parte de uma associação de moradores, mencionaram a dificuldade que a 

associação encontra para divulgar as suas atividades, nomeadamente. 

 

Taxistas de Brasília 

 

Neste grupo de foco contámos com a participação de 12 taxistas, 10 homens e 

duas mulheres. Oito são casados; dois solteiros; um divorciado; e um viúvo. A maioria 

com idade entre 56 e 65 anos. Com relação à escolaridade, temos quatro com o ensino 

fundamental incompleto, três com o ensino fundamental completo, quatro com o 



174 

 

ensino médio e um com o ensino superior tecnológico. O rendimento familiar da 

maioria está entre três e cinco salários mínimos. 

A rádio foi apontada como o veículo mais utilizado pelos taxistas para se 

informarem, em segundo lugar aparece a televisão, depois a Internet e por último o 

jornal. Apenas um taxista referiu só ouvir esporadicamente rádio, os restantes 

afirmaram ouvir diariamente e a maioria por mais de 30 minutos. De uma maneira 

geral, procuram notícias, informação e música na rádio. Quase todos consideram que a 

rádio responde às suas necessidades de informação, principalmente com relação a 

informação de trânsito. 

Para este grupo, a rádio é o veículo mais próximo do cidadão, embora 

considerem que já perdeu bastante. Já não existem programas que aproximem como 

existia antes. Todos afirmaram não participar em programas de rádio, apesar de a 

maioria considerar tal ser fácil de concretizar, no entanto, referem que em Brasília a 

participação dos ouvintes só acontece em rádios de entretenimento e com pedidos de 

músicas e promoções. As rádios de notícias não registam a participação de ouvintes. 

 

Membros do Sindicato dos Condomínios Residenciais e Comerciais do DF 

 

O nosso último grupo de foco contou com a participação de oito pessoas, sendo 

três homens e cinco mulheres, com idades bem variadas: três participantes entre os 26 

e 35 anos, um entre 36 e 45, dois entre 46 e 55, um entre 56 e 65 e um com mais de 65 

anos. Neste grupo, três pessoas são solteiras, três são casadas, uma é divorciada e a 

outra é viúva. Com relação à escolaridade, temos uma pessoa com o ensino 

fundamental completo, três com o ensino médio, uma com o ensino superior 

bacharelato, duas com o superior licenciatura e uma com pós-graduação. Todos 

trabalham e o rendimento familiar da maioria é de mais de cinco salários mínimos. 

O grupo apontou a rádio, a televisão e a Internet como os principais veículos 

que utilizam para se informarem; procuram igualmente informações nestes três 

veículos; o jornal foi apontado em último lugar. Todos afirmaram ouvir rádio 

diariamente e a maioria por mais de 30 minutos. Ao falarem sobre o que procuram na 
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rádio, todos disseram que depende muito do momento, mas de um modo geral dão 

prioridade à informação. Consideram que a rádio traz as informações de que precisam 

no dia-a-dia e que a rádio ainda é o veículo mais próximo do cidadão. 

Quase todos disseram que não participam em programas, principalmente com 

o propósito de expor a sua opinião. Os poucos que afirmaram já terem participado foi 

com pedidos de músicas ou promoções. Afirmaram que não participam porque 

encontram dificuldades, tendo precisado que as rádios até podem ter esse espaço, 

mas é muita gente a ligar e assim o acesso torna-se difícil. Também assinalaram a 

questão de muitas rádios só disponibilizarem tempo para pedidos musicais e não 

incentivarem o debate crítico de temas importantes relacionados com o que está a 

acontecer em Brasília e no Brasil. 

 

Aspetos gerais dos grupos de foco no Brasil 

 

No Brasil realizámos quatro grupos de foco, com um total de 43 indivíduos, dos 

quais 33 (76,7%) homens e 10 (23,3%) mulheres. No gráfico 6 percebemos que, assim 

como Lisboa, houve um equilíbrio com relação à idade: a maioria (12 – 27,91%) ficou 

no intervalo entre os 18 e 25 anos, entre os 56 e 65 anos a participação foi de 10 

pessoas (23,26%), entre os 26 e 35 e os 46 e 55 anos ambos tiveram seis participantes 

(13,95% respetivamente), com mais de 65 anos de idade a participação foi de cinco 

(11,63%) indivíduos e, finalmente, entre 36 e 45 anos a participação foi de quatro 

(9,30%) pessoas. 

No gráfico 7, identificamos uma distribuição equilibrada de solteiros(as) (20 – 

46,51%) e casados(as) (19 – 44,19%), diferentemente de Lisboa que apresentou um 

percentual maior para os solteiros, embora os casados também tenham ficado com o 

segundo percentual mais alto. Mas no Brasil temos um equilíbrio maior entre os dois 

estados civis. 
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Gráfico 6: Idade (anos) dos participantes brasileiros 

 

 

 

Gráfico 7: Estado civil dos participantes brasileiros 

 

 

Assim como em Lisboa, o ensino médio13 aparece como o grau de escolaridade 

da maioria dos participantes (19 – 44,19%) (ver gráfico 8). É importante salientar que 

estes dados revelam-se muito próximos devido à realização de um grupo de foco em 

cada uma das cidades com estudantes universitários. Já de modo diferente do que 

aconteceu em Lisboa, o ensino fundamental14 aparece como o grau de instrução do 

segundo grupo mais significativo de participantes (11 – 25,58%). E, finalmente, tal 

como aconteceu em Lisboa, tivemos a participação de uma pessoa com mestrado. 

                                                        
13 O ensino médio no Brasil equivale ao ensino secundário em Portugal. 
14 O ensino fundamental no Brasil pode ser comparado ao ensino obrigatório em Portugal. No gráfico 
fizemos uma divisão em incompleto e completo, em função de no Brasil existir, ainda, um número muito 
elevado de pessoas que iniciaram os seus estudos, mas não os terminaram. 
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Gráfico 8: Escolaridade dos participantes brasileiros 

 

 

 

A maioria dos participantes (23 – 53,49%) tem mais de cinco salários mínimos 

como rendimento familiar (ver gráfico 9), dado bem diferente de Lisboa, mas é 

importante ter em atenção algumas diferenças com relação ao salário mínimo nos dois 

países (em Março de 2012, o euro fechou o mês valendo R$2,43, o que significa que ao 

transformarmos o salário mínimo brasileiro em euros, temos para Março de 2012 o 

valor de 255,97€). O rendimento familiar entre três e cinco salários mínimos foi 

indicado por 13 (30,23%) participantes. 

 

Gráfico 9: Rendimento familiar dos participantes brasileiros 
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À semelhança que se verificou com os grupos de foco realizados em Lisboa, os 

participantes afirmaram ter acesso a praticamente todos os meios de comunicação, 

mas foi a Internet a identificada como o mais utilizado (60,5%). Mais uma vez, embora 

a rádio não seja o veículo de comunicação mais utilizado, quase a totalidade dos 

participantes (39 – 90,70%) afirmou que ouve rádio, e destes 10 (25,64%) fazem-no 

por mais de uma hora por dia (ver gráfico 10). 

 

 

Gráfico 10: Frequência de audição de rádio pelos participantes brasileiros 

 

 

 

Mais uma vez, é possível perceber que embora o grupo em questão tenha 

acesso a vários meios de comunicação, a rádio é ainda um veículo com utilização muito 

importante. Tal como em Lisboa, os grupos de foco realizados no Brasil também 

apontaram críticas ao conteúdo desenvolvido hoje pelas rádios, bem assim como 

teceram considerações com relação ao papel desempenhado pelas rádios no mundo 

atual. Mais à frente detalharemos essas críticas. 
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IV.3 Análise e discussão dos dados 

 

Para analisarmos a programação das rádios com relação ao conteúdo 

jornalístico e ao conteúdo não jornalístico realizámos a transcrição integral de 24 horas 

de emissão de todas as estações que integram o estudo, ou seja, um dia da semana 

como amostra de pesquisa (para as rádios portuguesas transcrevemos o dia 

10.10.2011 e para as brasileiras transcrevemos o dia 14.03.2012, com exceção da rádio 

Canção Nova, que transcrevemos o dia 14.05.2012, conforme já explicámos no 

capítulo anterior). Já pressupúnhamos que, de um modo geral, as rádios mais 

vocacionadas para o entretenimento e para a música teriam menos conteúdos 

jornalísticos, isso tanto com relação às rádios portuguesas, como às rádios brasileiras, 

mas é importante pormenorizar estes conteúdos jornalísticos. Quais são os assuntos 

que ainda encontram espaço nas rádios? E que que maneira são eles recebidos pelos 

grupos participantes da pesquisa? 

 

Descrição do conteúdo jornalístico das rádios portuguesas 

 

O gráfico 11 apresenta a situação das rádios portuguesas com relação ao 

desenvolvimento dos seus conteúdos jornalísticos e não jornalísticos. De acordo com o 

gráfico, a rádio Antena 1 transmitiu 57.077 segundos de conteúdo jornalístico (66,06%) 

e 29.323 segundos de conteúdo não jornalístico (33,94%). A RDP África transmitiu 

39.004 segundos de conteúdo jornalístico (45,14%) e 47.396 segundos de conteúdo 

não jornalístico (54,86%). Já a Cidade FM transmitiu neste dia 800 segundos de 

conteúdo jornalístico (0,93%) e 85.600 segundos de conteúdo não jornalístico 

(99,07%). A Renascença transmitiu 20.362 segundos de conteúdo jornalístico (23,57%) 

e 66.038 segundos de conteúdo não jornalístico (76,43%). A TSF transmitiu 37.257 

segundos de conteúdo jornalístico (43,12%) e 49.143 segundos de conteúdo não 

jornalístico (56,88%). 
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Gráfico 11: Rádios Portuguesas 

 

 

Antes de continuarmos com a análise individual das rádios com relação aos 

seus conteúdos jornalísticos, ponto que nos interessa em particular nesta pesquisa, é 

importante contextualizar o conteúdo não jornalístico. Os 29.323 segundos da Antena 
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entretenimento. É importante referir que a música transmitida na rádio foi 
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cantando em inglês). Os 47.396 segundos da RDP África também foram de promoção 

aos programas da rádio e da Antena 1, uma vez que pertencem ao mesmo grupo; a 

música transmitida foi africana e portuguesa; e foram também apresentados 

programas de entretenimento. 

A Cidade FM transmitiu essencialmente música nos 85.600 segundos, quase 
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e a programação religiosa (como o Rosário, reflexões de trechos da Bíblia, etc.). 

Já a rádio TSF transmitiu 49.143 segundos de conteúdo não jornalístico, como 

foi já mencionado, um valor que nos surpreendeu, uma vez que a rádio se apresenta 
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programação da tarde, da noite e da madrugada contempla programas não 

jornalísticos de música e muitos intervalos comerciais. Também há programas 

humorísticos dentro da programação geral. 

Após esta contextualização do conteúdo não jornalístico transmitido pelas 

rádios portuguesas, prosseguimos com a descrição do conteúdo jornalístico 

transmitido por cada uma das estações. 

Entre os temas selecionados para identificar o perfil da rádio no que diz 

respeito à sua contribuição para a cidadania, percebemos que a Antena 1 (ver gráfico 

12) dedicou 22,69% do seu conteúdo jornalístico ao tema Cultura. Não é difícil 

perceber a razão deste tema ter ficado em primeiro lugar, pois a proposta da rádio é, 

precisamente, promover a cultura portuguesa. São vários os programas que abordam a 

história da música portuguesa, da literatura, dos contos, das lendas, etc. Política 

(14,98%), Desporto (11,61%), Internacional (9,41%) e Economia (9,09%) são os outros 

temas que aparecem com maior destaque dentro da programação jornalística da 

rádio, compondo, assim, a lista dos cincos mais abordados. Saúde (0,84%), Educação 

(1,79%), Sociedade (2,59%), Meio Ambiente (2,98%) e Trânsito (4,64%) foram os temas 

com menor incidência durante as 24 horas de programação analisadas. 

De acordo com o gráfico 13, percebemos que o tema Cultura (27,24%) aparece 

também em primeiro lugar na RDP África, cuja linha editorial é muito próxima da 

Antena 1. Desenvolve diversos programas que valorizam em especial a cultura 

africana, mas há outros também que promovem a cultura portuguesa. Política 

(18,71%), Desporto (16,62%), Internacional (6,99%) e Saúde (6,64%) completam os 

cinco temas com maior frequência no dia em questão. Prestação de Serviço (0,60%), 

Trânsito (0,77%), Educação (0,91%), Meio Ambiente (0,94%) e Sociedade (2,35%) 

foram aqueles com menor incidência. 
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Gráfico 12: Temas Abordados no Conteúdo Jornalístico da Antena 1 

 

 

 

Gráfico 13: Temas Abordados no Conteúdo Jornalístico da RDP África 
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No gráfico 14 podemos observar que a maioria dos temas não aparece na 

programação da Cidade FM. Com um índice de conteúdo jornalístico muito baixo, a 

rádio apenas abordou: Trânsito (49,63%), Prestação de Serviço (23,13%), Política 

(15,75%), Desporto (8,88%), Meio Ambiente (1,38%) e Internacional (1,25%). 

Constatamos que a preocupação da rádio está na notícia breve, relacionada 

principalmente com o trânsito e a prestação de serviço, como a previsão 

meteorológica e algumas dicas de emprego para jovens. 

 

Gráfico 14: Temas Abordados no Conteúdo Jornalístico da Cidade FM 

 

 

A rádio Renascença, embora seja uma rádio católica, desenvolve uma 
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determinações religiosas. Mais do que as outras rádios, contempla muitas notícias 
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Como podemos identificar no gráfico 15, o Desporto (20,46%) foi o principal tema 

abordado no dia analisado; Política (18,29%), Economia (17,57%), Trânsito (9,71%) e 

Sociedade (7,62%) completam a lista dos maiores destaques dentro da programação. 

Educação (1,17%), Saúde (3,29%), Meio Ambiente (3,40%), Prestação de Serviços 

(3,54%) e Fóruns/Ouvintes (0,00) foram os temas menos abordados ou não abordados 
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Gráfico 15: Temas Abordados no Conteúdo Jornalístico da Renascença 

 

 

 

O gráfico 16 representa a situação da rádio TSF no dia em questão. Os dados 

revelam que Política (28,14%) foi o tema principal de todo o conteúdo jornalístico da 

estação. Economia (13,30%), Desporto (11,66%), Internacional (10,14%) e Outros 

(7,17%) formam o grupo de maior incidência na programação. Já Prestação de Serviço 

(1,13%), Saúde (3,83), Cultura (4,12), Fóruns/Ouvintes (4,54%) e Educação (0,00) 

aparecem com menor frequência ou não abordados durante a programação do dia 

transcrito. 

Os dados revelam que Política e Desporto surgem no conjunto das rádios 

portuguesas entre os temas mais abordados. Mesmo a Cidade FM, com reduzido 

conteúdo jornalístico e um número muito pequeno de temas, trouxe notícias de 

Política e Desporto. Economia e Internacional são os outros dois temas que 

apareceram entre os mais abordados pelas rádios portuguesas. 
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Gráfico 16: Temas Abordados no Conteúdo Jornalístico da TSF 

 

 

Em contramão, Educação consta em todas as rádios como um dos temas menos 

abordados ou mesmo ausente. A seguir temos Saúde; apenas na RDP África o tema 

aparece entre os mais frequentes. Sociedade também está entre os menos presentes; 

só a rádio Renascença tem este tema entre os de maior incidência. As notícias sobre 

Trânsito merecem também destaque, pois todas as rádios oferecem informações a 

este respeito; na Cidade FM quase que 50% do seu conteúdo jornalístico é dedicado a 

informações sobre as situações de trânsito. 

 

Descrição do conteúdo jornalístico das rádios brasileiras 

 

A situação das rádios brasileiras com relação ao desenvolvimento dos seus 

conteúdos jornalísticos e não jornalísticos pode ser observada no gráfico a seguir. 
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Gráfico 17: Rádios Brasileiras 

 

 

De acordo com o gráfico 17, a rádio Cultura FM transmitiu 28.900 segundos de 

conteúdo jornalístico (33,45%) e 57.500 segundos de conteúdo não jornalístico 

(66,55%). A Jovem Pan FM transmitiu 7.137 segundos de conteúdo jornalístico (8,26%) 

e 79.263 segundos de conteúdo não jornalístico (91,74%). Já a Clube FM transmitiu 
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católica de Portugal, transmitiu nos 78.225 segundos de programação não jornalística, 
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Prosseguimos agora com a descrição do conteúdo jornalístico das rádios 

brasileiras da pesquisa. Observamos, no gráfico 18, que a rádio Cultura FM, a rádio 

pública do Distrito Federal, tem um ponto em comum muito importante com a rádio 

pública de Portugal, a Antena 1: as duas têm a Cultura como tema principal na 

programação jornalística, nos dias analisados, mas a Cultura FM dedicou um tempo 

ainda maior (66,60%) do que a Antena 1 (22,69%). Quanto ao mais, sobressaem as 

diferenças entre estas duas estações de serviço público: o tempo dedicado ao 

conteúdo jornalístico e ao conteúdo não jornalístico foi praticamente o inverso, a 

Antena 1 desenvolveu 66,06% de conteúdo jornalístico e 33,94% de conteúdo não 

jornalístico, a Cultura FM apresentou 33,45% de conteúdo jornalístico e 66,55% de 

conteúdo não jornalístico. Ainda sobre os conteúdos tratados jornalisticamente na 

Cultura FM: A Voz do Brasil15 (12,46%), Prestação de Serviço (9,65%), Meio Ambiente 

(2,54%) e Saúde (2,48) compõem a lista dos cinco temas mais abordados por esta 

rádio. Política (0,10%), Desporto (0,49%), Trânsito (0,52%), Sociedade (0,62%) e 

Fóruns/Ouvintes (0,00%) foram aqueles com menor ou nenhuma incidência na 

programação da Cultura FM no dia em questão. 

No gráfico 19 temos a situação da rádio Jovem Pan FM com relação ao 

conteúdo jornalístico apresentado no dia analisado. De acordo com o gráfico, 

identificamos que A Voz do Brasil (50,44%), Outros16 (11,24%), Trânsito (11,21%), 

Política (9,02%) e Cultura (6,96%) foram os cinco temas com maior destaque na 

programação. Já Desporto (0,14), Sociedade (0,77%), Prestação de Serviços (1,49%), 

Saúde (2,35%) e Fóruns/Ouvintes, Educação, Meio Ambiente (todos com 0,00%) foram 

os temas menos abordados ou absolutamente ausentes das notícias no dia em 

questão. 

 

 

                                                        
15 Mais uma vez, é importante referir que esta categoria foi criada apenas para as rádios brasileiras, em 
função da obrigatoriedade de transmissão do programa A Voz do Brasil, conforme explicámos no 
capítulo anterior. Mais à frente, ainda neste capítulo apresentaremos algumas outras considerações a 
respeito deste programa. 
16 As notícias e reportagens transmitidas no dia da análise que não pertencem a nenhuma das 
categorias do nosso estudo foram classificadas no tema Outros. A Jovem Pan FM transmitiu neste dia 
muitas notícias policiais: assaltos, prisões, etc. 
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Gráfico 18: Temas Abordados no Conteúdo Jornalístico da Cultura FM 

 

 

 

Gráfico 19: Temas Abordados no Conteúdo Jornalístico da Jovem Pan FM 
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A situação da rádio Clube FM, no dia analisado, é representada no gráfico 20. 

Assim, tal como a rádio Cidade FM, em Portugal, muitos temas nem aparecem na 

programação desta rádio. Com o menor tempo dedicado aos conteúdos jornalísticos 

entre as rádios brasileiras, registamos incidência apenas dos seguintes temas: A Voz do 

Brasil (73,29%), Prestação de Serviço (11,89%), Saúde (6,13%), Trânsito (4,74%), 

Sociedade (1,69%), Economia (1,69%), Outros (0,47%) e Meio Ambiente (0,10%). 

 

Gráfico 20: Temas Abordados no Conteúdo Jornalístico da Clube FM 

 

 

O gráfico 21 mostra que a rádio Canção Nova deu prioridade aos seguintes 

temas: A Voz do Brasil (44,04%) Outros17 (12,84%), Prestação de Serviços (9,19%), 

Saúde (8,26%), Economia (7,68%) e Trânsito (5,08%). Política (1,37%), Educação 

(2,94%), Cultura (3,72%) e Desporto (4,89%) foram os temas com menor incidência no 

dia escolhido do nosso estudo. Fórum/Ouvintes, Sociedade, Internacional e Meio 

Ambiente (0,00%) foram temas que não apareceram na programação. 

 

 

                                                        
17 As notícias, reportagens e entrevistas da rádio Canção Nova classificadas no tema Outros, foram 
preferencialmente ligadas à Igreja Católica. 
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Gráfico 21: Temas Abordados no Conteúdo Jornalístico da Canção Nova 

 

 

No gráfico 22 temos a situação da rádio CBN no que diz respeito ao dia 

analisado. Desporto (27,07%) aparece como o tema principal. Outros18 (13,88%), 

Cultura (11%), Prestação de Serviço (10,51%) e Política (8,12%) completam a lista dos 

assuntos com maior ênfase na programação. Educação (0,95%), Meio Ambiente 

(1,47%), Sociedade (2,15%), Trânsito (3,25%) e Fóruns/Ouvintes (0,00%) foram os 

temas com menor incidência, ou não abordados, durante as 24 horas analisadas. 

Ao analisarmos as cinco rádios brasileiras, observamos que há uma diferença 

importante em relação às rádios portuguesas. Embora a Lei nº 4.117, de 27 de Agosto 

de 1962, que instituiu o Código Brasileiro de Telecomunicações, no seu art.º 38, alínea 

h, determine que: “as emissoras de radiodifusão, inclusive televisão, deverão cumprir 

sua finalidade informativa, destinando um mínimo de 5% (cinco por cento) de seu 

tempo para transmissão de serviço noticioso”, o índice jornalístico das rádios 

brasileiras ficou abaixo das rádios portuguesas. Ao somarmos a totalidade do 

conteúdo jornalístico transmitido pelas rádios brasileiras obtemos um valor de 123.241 

segundos, enquanto para as rádios portuguesas esse valor é de 154.500 segundos. 

                                                        
18 Assim como para a Jovem Pan FM, as notícias e reportagens transmitidas pela CBN que foram 
classificadas no tema Outros dizem respeito, preferencialmente, a notícias policiais: assaltos, prisões, 
etc. 
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Gráfico 22: Temas Abordados no Conteúdo Jornalístico da CBN 

 

 

Também é importante realçar que o tema A Voz do Brasil aparece em quatro 

rádios brasileiras, menos na CBN, entre os cinco mais abordados. Na verdade ele 

aparece em três rádios como o principal tema. Inclusive, este programa tem também 

um contributo muito importante para que as rádios cumpram o que a Lei nº 4.117 

determina com relação aos 5% de conteúdo jornalístico. Pois, se retirarmos este 

conteúdo da programação das rádios (ou não o considerássemos propriamente como 

conteúdo jornalístico), duas, das cinco rádios, deixariam de cumprir esta determinação 

da lei. A rádio Jovem Pan FM ficaria com 4,27% de programação de conteúdo 

jornalístico e a rádio Clube FM com apenas 1,58%.  

Cultura e Prestação de Serviços são outros dois temas que aparecem entre os 

mais abordados pelas rádios brasileiras. Já diferentemente de Portugal, os temas 

Política e Desporto só aparecem em duas rádios do Brasil entre os cinco com maior 

destaque. 

Com relação aos temas de menor incidência ou mesmo não abordados há uma 

maior proximidade entre as rádios brasileiras e portuguesas. Educação também ficou 

entre os menos abordados nas rádios brasileiras, assim como Sociedade; o tema Meio 
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Ambiente não foi abordado por três rádios brasileiras e nas outras duas ficou entre os 

menos abordados; Fóruns/Ouvintes não existiu em nenhuma das rádios brasileiras. 

Nenhuma rádio possui programas com a participação do ouvinte em debates em 

direto, como acontece em algumas rádios de Portugal. A participação direta do ouvinte 

acontece principalmente com pedidos musicais ou nas promoções das rádios. A outra 

forma de participação é pela Internet; a CBN, por exemplo, tem vários quadros que 

respondem às dúvidas colocadas pelos ouvintes, mas estas são enviadas pela Internet 

(emails e redes sociais), os responsáveis pelos quadros fazem uma seleção das que 

serão respondidas em antena. Trânsito foi também um tema abordado por todas as 

rádios brasileiras, mas em duas delas aparece entre os de menor incidência. 

 

Um olhar sobre os dados empíricos: posições e reflexões 

 

Ao chegarmos a este ponto da pesquisa percebemos que a atuação das rádios, 

tanto portuguesas como brasileiras, no tocante à sua contribuição para aspetos que 

fazem parte do quotidiano dos ouvintes, da construção de uma cidadania, é passível 

de questionamento. Observamos que, de maneira geral, o conteúdo não jornalístico 

suplanta o conteúdo jornalístico. E este conteúdo jornalístico não tem dado ênfase, de 

maneira geral, às questões mais ligadas às pessoas, à cidadania. Como já referimos, os 

assuntos que são considerados mais próximos do dia-a-dia das pessoas foram os 

menos desenvolvidos. E nesta pesquisa, por motivos de operacionalidade, não 

analisámos o tipo de abordagem dos assuntos, no sentido de identificar se a rádio 

priorizou o interesse público, trazendo além da informação a formação, a instrução 

sobre o tema. Mas certamente que essa análise nos revelaria um resultado ainda mais 

dececionante quanto à reduzida contribuição que os conteúdos transmitidos pelas 

rádios trazem para os ouvintes. No entanto, ao relacionar as informações recolhidas 

junto dos grupos de foco e nas entrevistas aos diretores com a dimensão dos temas 

abordados na programação, foi já possível estabelecer algumas inferências 

importantes. 
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Deste modo, a rádio tem perdido a sua característica de veículo mais próximo 

do cidadão, tanto que a maioria dos participantes dos grupos de foco declarou já não 

reconhecê-la como veículo com essa qualidade. Talvez ainda se mantenha mais 

próxima do que a televisão, mas já muito distante daquilo que foi na sua origem (ou 

essência). Também foi referido por muitos dos participantes do nosso estudo que a 

rádio contribui parcialmente para a vida do seu dia-a-dia, a maioria declarou que essa 

contribuição se limita, sobretudo, a informações de trânsito. Ao procurarmos o 

entendimento dos diretores das rádios sobre essa matéria, percebemos que de modo 

geral todos eles acreditam que a rádio ainda é o veículo mais próximo do cidadão; 

apenas o diretor da RDP África expressou essa convicção de um modo mais contido, 

referindo-se estritamente à sua própria emissora, mas já em termos gerais referiu que 

“a rádio tem perdido importância face a outros meios de comunicação”. Há aqui, 

portanto, uma compreensão oposta entre quem faz a rádio e quem recebe: enquanto 

os diretores ainda reconhecem esta proximidade, o mesmo já não acontece entre os 

grupos de foco. 

De forma unanime, os participantes dos grupos de foco afirmaram não 

participar em programas de rádio. Isso porque a maioria considera ser difícil essa 

participação e que a rádio não é de fácil acessibilidade. Afirmaram que são poucos os 

espaços existentes para essa participação e que existe um grande congestionamento 

de inscrições. Também duvidam do processo de seleção. Muitos acreditam que só 

participa quem a rádio quer. De facto, são em número reduzido os espaços oferecidos 

pelas rádios em questão para a promoção de uma ampla discussão e debate com a 

participação dos ouvintes. Das 10 rádios da pesquisa apenas três têm a possibilidade 

de uma participação direta de ouvintes em fóruns de discussão. E todas são 

portuguesas. No Brasil, nenhuma rádio promove esse espaço. O que vem contrapor à 

afirmação de Winocur (2002: 71), conforme referimos no Capítulo 1, segundo a qual a 

rádio oferece espaços para o debate e a livre circulação de ideias com a participação 

direta do cidadão. Percebemos que a rádio tem todo potencial para se converter num 

meio chave para a recriação de novos espaços de discussão, tanto que os próprios 

diretores reconhecem esse potencial, mas são poucas as estações que realmente o 

promovem. 
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De maneira geral, os diretores consideram que as rádios podem “seguramente 

ser o espaço público por excelência de discussões daquilo que são os temas do nosso 

tempo”, como declara o diretor da rádio Antena 1. “É sem dúvida um espaço 

privilegiado para abordar temas, assuntos que realmente sejam do interesse público, 

de interesse da sociedade em geral”, referiu o diretor da Renascença, embora 

reconheça que “isso tem a ver com o perfil das estações, portanto, se for 

essencialmente uma estação de palavra acho que os debates, os fóruns fazem todo o 

sentido. Se for uma rádio com perfil musical já não fará tanto sentido”. O diretor da 

rádio Cidade FM assume que “uma rádio de música não é, claramente, um espaço para 

debates. A rádio musical não é o lugar para as pessoas confrontarem opiniões”. E 

embora o gerente da Clube FM reconheça a rádio como um canal válido para o debate, 

afirma que “existem rádios, existem emissoras, segmentadas para a discussão de 

assuntos importantes, polémicos, basicamente de informações. Existem outras, como a 

Clube FM, que tem um formato mais de entretenimento”, não tendo muito espaço 

para a promoção do debate. Ou seja, em teoria, de acordo com o ideal de 

funcionamento da rádio, todos reconhecem o seu potencial para promover o debate, a 

participação direta do ouvinte, como explicita o diretor da TSF: “a rádio contribui 

muito para esta democratização, no sentido de que as pessoas sentem que estando em 

falência a democracia representativa, aumenta o poder da democracia participativa, 

na qual as pessoas no dia-a-dia participam na influência que podem ter sobre as 

decisões políticas. O meio rádio é claramente o meio que melhor está posicionado para 

essa democracia participativa, no sentido das pessoas no dia-a-dia dizerem o que 

pensam, em vez de apenas de quatro em quatro anos”; e como referimos no Capítulo 

2, a democracia necessita de participação e intervenção dos cidadãos, que 

proponham, recusem, denunciem, defendam o património e o bem comum, mas na 

prática, de acordo com a realidade da programação das rádios, pouco se tem feito 

nesta matéria. E mais, fica claro, pelas explanações dos diretores, que a questão da 

segmentação é crucial. Ou seja, segundo eles, só há espaço para discussões 

dependendo da linha que a rádio segue. Nada contra a segmentação, mas o problema 

é quando não se criam linhas complementares. Ao que parece, há uma tendência de 

rádio entretenimento, basicamente musical. E mesmo as que não assumem essa 
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configuração, não se percebe o espaço do debate e da discussão de temas sociais 

importantes. 

Os participantes dos grupos de foco criticaram também o excesso de música, 

entretenimento e de informações que não dizem respeito aos dois países em questão. 

Aqui observa-se um certo conflito, pois, tanto em análises teóricas, quanto pelas 

entrevistas com os diretores, transparece um entendimento de que a rádio se foi 

adaptando aos gostos do público, foi tornando-se mais de entretenimento em função 

das marcas de audiência. Mas os grupos de foco apontaram que não. Marcondes Filho 

(2002: 67) já reconhecia que “todo o sistema informativo perde terreno para a 

distração, o espetáculo, a transformação da notícia em mais um entretenimento pueril 

e sem consequências”. E isso parece que está a ser percebido pelo público, pelo menos 

aquele que pesquisámos. E quem está por trás da programação também sabe. O 

gerente da Clube FM, por exemplo, declarou que: “às vezes, você escuta uma rádio 24 

horas e não ouve uma informação, não ouve uma prestação de serviço. É uma pena 

que isso aconteça, mas acontece”. Importa destacar que a Clube FM, das rádios 

brasileiras, foi a que apresentou menor produção de conteúdo jornalístico. Desta 

forma, identificamos um reconhecimento, tanto por parte de quem está na produção, 

como de quem ouve a programação, de que há um excesso de música e de 

entretenimento, em detrimento do que é assumido que seria uma atuação mais 

desejável das rádios. 

Tanto em Lisboa como em Brasília, os participantes questionaram o facto de 

existirem temas mais ligados ao seu quotidiano que necessitam de uma melhor 

abordagem e que a rádio acaba por dar ênfase a assuntos que não lhes dizem respeito 

diretamente; aqui fazem referência, por exemplo, às informações internacionais – ou, 

pelo menos, a rádio não consegue fazer a ligação dessas matérias às preocupações 

mais imediatas das pessoas. Podemos perceber esta questão ao verificar que em 

Portugal, por exemplo, as notícias internacionais surgem em quase todas as rádios 

entre os temas mais abordados. E embora no Brasil as notícias internacionais não 

estejam entre as de maior incidência, também não figuram entre as de menor 

destaque. Ou seja, este assunto esteve presente em quase todas as rádios mais do que 

temas como Educação, Saúde, Meio Ambiente e Sociedade. É interessante observar 
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que o diretor da Antena 1 também formula uma crítica sobre a questão. “Os jornalistas 

são normalmente pessoas que têm pretensas intelectuais, desprezam aquilo que é 

utilidade. Muitas vezes dão mais atenção a assuntos que não são tão importantes para 

quem ouve. Por exemplo: é muito mais importante para quem ouve saber se há filas de 

trânsito na ponte sobre o Tejo, do que saber o que se passa no Burkina Faso. É evidente 

que também temos que explicar o que se passa no Burkina Faso, mas há uma 

desvalorização, que eu acho que deve ser corrigida, daquilo que é informação de 

utilidade, informações que têm a ver com os impostos que pago, com os direitos que 

tenho”. 

Sabemos que em função de vivermos hoje num mundo globalizado, onde “os 

meios de comunicação, informação, transporte e distribuição, assim como os de 

produção e consumo, agilizam-se universalmente” (Ianni, 1999: 212), as informações 

internacionais ganham força e são importantes para cada cidadão entender e 

compreender as questões mundiais, que por vezes interferem na economia, na 

política, na vida do seu país, o que significa que as rádios não podem eximir-se de 

trazer essas informações, como bem referiu o diretor da Antena 1. Mas a principal 

questão está no facto desses assuntos terem uma atenção muito maior do que temas 

ligados ao quotidiano das pessoas, às questões que de um modo mais direto 

interferem no dia-a-dia dos ouvintes. Só como exemplo, o tema Educação teve um 

tempo médio abaixo de 1% de todo o conteúdo jornalístico do conjunto das rádios 

brasileiras e portuguesas do nosso estudo. Este dado confirma o sentimento 

apresentado pelos participantes dos grupos de foco e demonstra que, em algum 

momento, o jornalismo tem deixado de ser um elemento de ligação, “este espaço 

aberto a toda e qualquer manifestação dos agentes sociais” (Marcondes Filho, 2002: 

32) e “a notícia, como mercadoria, vai recebendo cada vez mais investimento para 

melhorar sua aparência e sua vendabilidade […]” (Ibidem: 24). E deste modo, a rádio 

está a perder a oportunidade de desenvolver um jornalismo que contribua para o 

aprofundamento e consolidação da democracia. 

Uma outra crítica apresentada pelos ouvintes portugueses foi com relação à 

informação ser muito concentrada em Lisboa e Porto. Para os participantes nos grupos 

de foco, é preciso que as rádios, que possuem uma programação nacional, olhem 
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também para as outras regiões. Já em relação ao Brasil, essa crítica não aparece tanto, 

pois a maioria funciona efetivamente como rádios locais, isso deve-se também à 

grande dimensão do país. Das rádios brasileiras participantes da pesquisa, apenas a 

CBN e a Jovem Pan FM funcionam com uma programação em rede, com abrangência 

em várias cidades brasileiras. E especificamente sobre a CBN, os participantes também 

criticaram a estação precisamente por a sua programação ser muito centrada no eixo 

Rio de Janeiro – São Paulo. A autora Gisela Ortriwano, em 1985, já formulava uma 

preocupação com o facto de as rádios desenvolverem uma programação em rede que 

poderia, segundo ela, diminuir o espaço de programação local e, desse modo, quebrar 

uma maior proximidade com o ouvinte. 

 

Assim como aconteceu com a televisão, agora o rádio corre o risco de 
apresentar programas – inclusive os jornalísticos – desvinculados da 
realidade local, perdendo com isso a força da proximidade, da 
programação feita com base em hábitos e costumes específicos, com 
o linguajar da própria região. A programação homogeneizada passa a 
ganhar espaço, a criatividade local não tem como manifestar-se […] 
(Ortriwano, 1985: 33-34). 

 

Ao identificarmos esta situação na programação das rádios, podemos também 

afirmar que mais uma vez não acontece, como referimos no Capítulo 1, com a ajuda de 

Kautz (apud Winocur, 2002: 75), o desenvolvimento da capacidade da rádio se 

diversificar e se diferenciar da televisão, caminhando cada vez mais para a 

uniformização de acordo com uma estética previsível. Com a globalização da televisão, 

a rádio deveria estar a dirigir-se cada vez mais para as necessidades individuais das 

pessoas, mas este objetivo parece estar a ser negligenciado. É possível até sinalizar 

uma espécie de crise dos media e dos géneros jornalísticos. Porque com esse processo 

de mercantilização da notícia e dos media houve uma homogeneização não apenas de 

informações, mas também de linguagem, de modos de abordagem. Parece haver cada 

vez menos diferenças entre os veículos. 

Ao questionarmos a contribuição da rádio no que diz respeito ao 

esclarecimento de direitos e deveres do cidadão, os participantes dos grupos de foco 

de Portugal e do Brasil referiram que vêem muito pouco isso na rádio, não existe esse 
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esclarecimento. Apenas o grupo de foco dos residentes cabo-verdianos em Lisboa 

afirmou existir um programa na RDP África que procura auxiliar os ouvintes nesta 

matéria. “A RDP África tem um espaço onde qualquer um pode ligar e querer saber dos 

seus direitos e facilmente são elucidados quanto a isso”, explicou um dos participantes. 

Muitos referiram que a rádio deveria ter esse papel cívico mais forte, mas na verdade a 

maioria das estações está mais voltada para o entretenimento. Neste ponto, os 

diretores das rádios demonstram uma certa proximidade com o pensamento dos 

participantes dos grupos de foco. Embora alguns tenham afirmado que a rádio tem 

desempenhado positivamente um papel cívico, reconhecem, porém, que é necessário 

melhorar. “Acho que temos desempenhado no limite das nossas próprias capacidades, 

porque como deve compreender não temos capacidades ilimitadas”, refere o diretor 

da RDP África. “Com alguma naturalidade acho que a rádio cumpre bem essa função. 

Mas acho também que pode cumprir melhor. É possível e desejável que a rádio 

encontre formas mais criativas e inovadoras de introduzir essas temáticas na 

programação e de as transformar acessíveis cada vez mais a um maior número de 

pessoas”, enfatiza o diretor da Renascença. “Não acredito que está desempenhando 

bem. Não acho que seja uma preocupação dos donos dos canais das rádios. Mas acho 

que deveria desempenhar. A rádio no Brasil é uma concessão pública. E naturalmente 

se é uma concessão pública, você tem responsabilidades. Mas o interesse económico e 

comercial é amplamente o que move o veículo de comunicação”, afirma o diretor da 

Jovem Pan FM. “Se analisarmos o que é feito, acredito que não. É uma concessão 

pública, mas não existe de facto essa responsabilidade na administração dessa 

concessão pública quando a gente analisa veículo por veículo”, complementa o gerente 

da Clube FM. 

Mas com relação à rádio promover a reflexão de temáticas sociais, muitos 

participantes dos grupos de foco reconheceram que isso acontece, que de uma 

maneira geral a rádio aborda determinados assuntos que estimulam a reflexão de 

alguma maneira. Neste ponto há também uma convergência de opiniões por parte dos 

que recebem as informações e dos que produzem a rádio, pois todos os diretores 

afirmaram que a rádio tem proporcionado esta reflexão, embora reconheçam que 

umas mais e outras menos. De maneira geral, os diretores consideram que a rádio 
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procura esclarecer os ouvintes sobre determinados temas mais complexos com a ajuda 

de especialistas que são entrevistados, com a produção de reportagens e diversos 

outros espaços em que se procura traduzir em palavras simples o que muitas vezes 

aparece em contextos bastante complexos. Mas as rádios mais vocacionadas para a 

música e o entretenimento, tanto no Brasil como em Portugal, admitiram que não 

abordam muito esses assuntos na sua programação. “Na Jovem Pan não trabalhamos 

diretamente esse aspeto”, declara o diretor da rádio Jovem Pan FM. “Não fazemos 

tratamentos desenvolvidos. A lógica é: parte do tema será conhecido pela notícia breve 

dada pela Cidade FM e a outra parte do tema será investigado a posteriori”, informa o 

diretor da rádio Cidade FM. 

Quando pensamos na atuação da rádio com relação aos outros veículos de 

comunicação, se a rádio perdeu espaço, nomeadamente com a chegada da Internet, 

encontramos visões diferentes dos diretores das rádios sobre esta questão ao 

compararmos os dois países: enquanto no Brasil a maioria dos diretores afirma que a 

rádio perdeu espaço, em Portugal a maioria acredita que não. Mas de maneira geral 

todos consideram que a rádio tem aprendido a conviver bem com essas novas 

tecnologias e demonstra um elevado potencial de adaptabilidade ao longo dos anos, o 

que garantiu também a sua sobrevivência. “Acredito que a rádio tenha perdido espaço, 

mas não de uma maneira dramática como se apregoa. Eu continuo acreditando 

naquela vantagem competitiva da audição”, sublinha o diretor da Jovem Pan. “Eu acho 

que uma coisa complementa a outra. Potencializou, a Internet nos ajuda. A Internet 

ajuda a rádio. Não são concorrentes, são complementares”, destaca o diretor da CBN. 

“Não acredito que tenha perdido espaço, pelo contrário. Acho que a net não é uma 

inimiga, a net é uma aliada. Não há aliança mais perfeita do que a rádio e a net. A 

rádio é um meio plástico, se adapta facilmente”, enfatiza o diretor da Antena 1. 

“Evidente que a rádio teve que ir ao longo dos anos aprendendo a conviver com os 

novos meios. Começou por aprender a conviver com a televisão e ajustou-se. A rádio 

tem uma vantagem que é extraordinária, que é a sua portabilidade. E essa é uma 

vantagem competitiva relativamente aos outros meios”, explica o diretor da RDP 

África. De facto, percebemos pela observação da programação das rádios que o 

recurso à Internet tem sido recorrente em todas as estações, quer seja através dos 
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sites das rádios na rede mundial de computadores, quer seja através de emails e das 

redes sociais enquanto canais de contacto e de feedback com os ouvintes numa base 

de maior interação. 

Para os grupos de foco, de maneira geral, embora tenham as suas críticas à 

programação atual, a rádio ainda é vista como desempenhando um papel importante e 

fundamental, principalmente para quem não tem acesso a outros meios. Para estes, a 

principal crítica está no equilíbrio da informação e do entretenimento. Apenas os 

estudantes, tanto de Lisboa como do Brasil, definem a rádio com um papel secundário, 

complementar aos outros meios. “Eu acho que o papel da rádio na atualidade tem-se 

tornado cada vez mais diminuto”, destaca um dos participantes. Já os diretores 

dividem-se quanto ao reconhecimento de que a rádio ainda exerce um papel central, 

ou de que está em transformação (por a própria comunicação estar a ganhar uma 

dimensão multimédia), ou ainda de que se trata apenas de mexer com a emoção das 

pessoas, ou mesmo de que o seu papel é medíocre. “Eu acho que é um papel central. 

Acho que a rádio pode ser um elemento de charneira naquilo que eu considero o 

conceito da convergência no ambiente digital, multimédia. Acho que a rádio tem aqui 

um papel fundamental, porque ela é ágil, ela é plástica, porque tem som, vive de som, 

vive de palavra”, enfatiza o diretor da Antena 1. Já o diretor da RDP África afirma: “eu 

acho que é um papel medíocre. A rádio continua no seu mundo analógico, não evoluiu 

para o digital. Agora reagiu bem à web, é verdade. Do ponto de vista do mundo web, a 

rádio reagiu bem, mas é absolutamente ausente numa questão estratégica de futuro 

que é a digitalização”. Percebemos que apesar das críticas ainda existe um 

reconhecimento da importância da rádio. Mas é preciso um olhar mais atento a essa 

atuação. É preciso reconhecer os erros e identificar os acertos necessários para propor 

as mudanças adequadas. 

A crítica a algo pressupõe a possibilidade de ser (e fazer) diferente.  

E o que pode a rádio fazer diferente?  

É interessante perceber quanto a esta questão que tanto os grupos de foco 

como os diretores convergem no mesmo ponto para propor a mudança: a prioridade 

atribuída às pessoas, ser útil às pessoas, resgatar a essência da rádio. “Foco na vida das 

pessoas, nas suas ansiedades, expectativas, alegrias, tristezas, necessidades. Foco 
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essencial naquilo que é a construção do debate público, da construção de um espaço 

público de debate que permita que diversas correntes de opinião se expressem. Se a 

rádio trilhar este caminho, seja uma rádio de palavra, seja uma rádio de informação, 

de música, seguramente continuará a ter papel fundamental na vida das pessoas”, 

disse o diretor da Antena 1. “A dimensão tecnológica é fundamental porque a 

qualidade de transmissão da rádio é essencial que melhore. É essencial que se aposte 

fundamentalmente no digital. Também é preciso reintroduzir, reanalisar os conteúdos 

de programação que introduzimos na grelha. É fundamental reganhar a ideia de que a 

rádio é a arte de comunicar. Voltar um pouco ao tempo da boa comunicação”, é o que 

pensa o diretor da RDP África. “Acho que a rádio vai ganhar muito quando conseguir 

estar presente em todos os momentos em contacto com as pessoas, com capacidades 

interativas mais fortes”, sublinha o diretor da Cidade FM. “A tecnologia é importante, 

mas acho sempre que o mais importante são as pessoas. A rádio tem que 

continuamente adaptar-se e atualizar-se, percebendo como ela pode ser uma mais-

valia no dia-a-dia das pessoas. É muito importante a rádio estar atenta à forma como 

as pessoas a ouvem. A rádio está sempre presente, mas é muitas vezes invisível. É um 

bocado como o oxigénio, todos nós precisamos para respirar, mas até esquecemos que 

existe”, refere o diretor da Renascença. “Quanto mais nós pudermos ser úteis no que 

diz respeito à vida do dia-a-dia das pessoas e ser útil para formá-las enquanto cidadãs, 

ajudando-as a decidirem com mais informação, porque é sempre mais útil decidirmos 

com o máximo de informação, do que decidirmos com o máximo de emoção. Eu diria 

ajudar a democratizar a democracia, no sentido de que as pessoas sentem que estando 

em falência a democracia representativa, aumenta o poder da democracia 

participativa, na qual as pessoas participam no dia-a-dia das decisões políticas. O meio 

rádio é claramente o meio que melhor está posicionado para essa democracia 

participativa”, esclarece o diretor da TSF. 

Os diretores das rádios brasileiras têm um pensamento semelhante aos seus 

congéneres portugueses. “Manter a comunicação viva, manter esse contacto, porque 

eu acho que o objetivo é esse”, enfatiza o diretor da Jovem Pan FM. “Eu acho que o 

sentido da rádio é participar da vida do ouvinte, não no sentido de manipular, mas de 

ajudar no dia-a-dia dele”, destaca a diretora da Cultura FM. “É a gente estar mais 
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presente na rua, mais perto do ouvinte. O repórter de rádio, hoje infelizmente pela 

correria, está indo muito pouco pra rua, a facilidade tecnológica deixou a gente um 

pouquinho acomodado. O que mais sinto falta hoje é ter mais material humano, é ter 

mais repórter para fazer pautas mais elaboradas, ter mais tempo, cavar pauta na rua. 

O que falta é o repórter estar mais presente na rua, hoje estamos muito fechados no 

gabinete. Em Brasília a gente fala muito de jornalismo de gabinete, a própria estrutura 

da cidade faz isso. A gente tem que fazer mais jornalismo de rua”, explica o diretor da 

CBN Brasília. “A digitalização é um caminho para a melhoria da sintonia em todos os 

sentidos. Agora em termos de conteúdo também precisa melhorar, falta conteúdo, 

formação, em função da realidade comercial que a rádio vive. Precisa melhorar esse 

conteúdo e informação”, opina a coordenadora de missões da Canção Nova. “Acho que 

precisa ter um pouco mais de preocupação de cumprir o seu papel, cumprindo o seu 

papel certamente se tornaria mais útil para as pessoas. Eu acho que é preciso se 

preocupar com a formação dos seus profissionais. As pessoas precisam saber o que 

elas estão falando, precisam entender o papel social que elas têm. Também precisa 

atrair novos talentos, formar quando for o caso”, afirma o gerente da Clube FM. 

Os participantes dos grupos de foco dos dois países também expressaram 

opiniões convergentes com as dos diretores das rádios, como podemos observar: “O 

que poderia ser melhorado é esse papel vanguardista da rádio assumir novos 

conteúdos, aproveitar as potencialidades que têm para desenvolver coisas inovadoras 

e para se assumir como uma alternativa”. “Acho que tem que haver um equilíbrio entre 

aquilo que é entretenimento, entre aquilo que é informação. E dentre cada um dos 

géneros variar, procurar outros formatos”. “Nós em Portugal antes tínhamos grandes 

nomes na rádio. Agora nos nossos dias, para as pessoas mais novas não há. Faltam 

nomes, grandes nomes na rádio”. “Devia haver locutores que chamassem mais o 

ouvinte, porque há locutores que a gente passa ao lado”. “Ter menos entretenimento e 

mais formação cidadã, nossos deveres, nossos direitos”. “Eu penso que é preciso tocar 

mais em problemas da cidadania, de problemas da educação e os direitos. Nós 

pensamos que sabemos dos nossos direitos, mas estamos a leste, pensamos que 

sabemos dos nossos deveres, e estamos a leste”. “Acho que deveriam focar mais no 

noticiário local, na política local, nos problemas da cidade”.  
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Destaca-se que o caminho traçado para a rádio tanto por diretores, como pelos 

participantes dos grupos de foco, está de acordo com os estudos realizados sobre as 

possibilidades deste medium contribuir com uma programação mais participativa, que 

propicie conteúdos com formação cívica, como explicitámos no Capítulo 1. Foi também 

possível observar o reconhecimento da rádio no processo de democracia participativa, 

tal como foi desenvolvido no Capítulo 2, assim como confirmamos que a solução passa 

pela procura de uma reabilitação da essência do jornalismo, que hoje, depois deste 

processo de crise, recebe o nome de jornalismo cívico, tal como igualmente realçámos 

no Capítulo 2. Agora a grande questão é exatamente entender, havendo essa 

convergência de pensamentos, qual a razão de na prática isso não acontecer? Após 

percorrer todo este caminho da pesquisa, verificamos que a rádio tem um potencial 

enorme de atuação, de contribuição para este processo de formação cívica, de 

promover uma democracia mais participativa, tornando-se efetivamente um espaço 

de discussão de temas relevantes, no entanto, entre o ideal, o potencial e a realidade 

há grandes discrepâncias. 

Embora os próprios diretores reconheçam que a rádio deve proporcionar uma 

programação focada nas pessoas, nas necessidades reais, na formação cívica, não é 

isso que verificamos quando constatamos a abordagem que as rádios fazem dos temas 

ligados à cidadania, à formação dos cidadãos, ao entendimento de mundo envolvente. 

Vimos que, neste momento, a programação das rádios em grandes centros como 

Lisboa e Brasília tem contribuído muito pouco para a formação cívica dos seus 

ouvintes, assim como tem participado pouco do dia-a-dia dessas pessoas; quase 

sempre essa contribuição se restringe a informações de trânsito e, talvez, um pouco, a 

uma certa companhia que a rádio faz. Muitas vezes, a importância da rádio foi definida 

em função daqueles que têm pouco acesso a outros meios de informação. Quando nos 

referimos aos ouvintes com pleno acesso a todos os meios de comunicação, a 

programação das rádios torna-se mais distante e com contribuições mais pontuais. 

É preciso pensar verdadeiramente nestas questões, pois muitas vezes os 

diretores das rádios ao criticarem a programação faziam-no de maneira geral, mas ao 

falarem da programação da sua rádio sempre procuravam enfatizar que, dentro do 

que é possível fazer, eles estão a fazer. Os responsáveis das rádios de música 
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consideram não ser o papel destas estações informar e que seus ouvintes não esperam 

uma programação que “aborreça” com muitas notícias. Mas não foi bem isso que 

ouvimos por parte dos participantes dos grupos de foco. O que faz com que possamos 

dizer que é possível pensar verdadeiramente numa outra forma de atuação da rádio, 

que não seja apenas pautada pela lógica do mercado, que nesse processo gera uma 

crise de mercantilização dos media, a qual diminui cada vez mais a possibilidade de 

uma atuação isenta dos meios de comunicação e faz com que estes se afastem do seu 

ideal de funcionamento.  

A rádio é dos meios de comunicação de massa mais antigos e continua a 

mostrar a sua grande capacidade de resistência e adaptabilidade, mas de maneira 

geral quase todos hoje se referem à rádio em termos de sobrevivência, e, neste caso, 

não podemos falar em vida ativa. Também não podemos colocar a rádio em primeiro 

plano apenas ao falarmos das experiências locais/comunitárias, a presença da rádio é 

muito maior, e toda a sua atuação deve ser no sentido de reconquistar esse espaço. É 

possível, pois, como a nossa pesquisa demonstra, apesar de todas as críticas, as 

pessoas continuarem a ouvir rádio em algum momento do seu dia e, ao mesmo 

tempo, alimentarem a expetativa desse resgate afetivo e reconquista de cumplicidade 

com um meio de comunicação que contribua, efetivamente, para a valorização de 

todos nós enquanto seres humanos e enquanto cidadãos. 
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CONCLUSÃO 

 

É importante destacar que a compreensão da cidadania não é hoje possível 

sem olharmos atentamente para o funcionamento do poder que se encontra por trás 

dos discursos mediáticos. Isso porque em tempos globalizados, mediáticos, de 

convergência, os meios de comunicação e as tecnologias de interação são mediadores 

fundamentais entre a práxis e os discursos sociais constituídos. O papel dos media na 

democracia é o de fornecer aos indivíduos as informações que estes necessitam para 

desempenharem os seus papéis enquanto cidadãos. E esta responsabilidade cabe de 

modo mais especial ao jornalismo, no sentido de primar por uma atuação responsável 

em função do papel social que lhe está consignado, enquanto grande mediador de 

informações consideradas socialmente relevantes. 

Para Cruz (2000: 285), o incremento da importância dos meios de comunicação 

e a rapidez com que se difunde a informação têm aumentado as capacidades e 

oportunidades para um melhor conhecimento e definição dos conflitos sociais. Com 

um maior alcance dos media, o efeito demonstrativo da ação coletiva multiplica-se. Os 

media são, hoje, um pré-requisito, embora de modo algum sejam uma garantia, para 

moldar o carácter democrático da sociedade (Dahlgren, 2009: 3). 

A compreensão do sentido social dos media revela as regras que estruturam 

quotidianamente a circulação e ressignificação das mensagens. E nessa compreensão é 

preciso ter claro, também, que os media potencialmente seriam imbatíveis em termos 

de transmissão, democratização e constituição de identidades cívicas. Entretanto, 

como já referimos anteriormente, a complexidade social que envolve grandes redes de 

interesses económicos e políticos traz às sociedades dos nossos dias novos elementos 

que ensombram o mundo mediático. O processo de produção de notícias 

mercantilizou-se e, nesse sentido, as dinâmicas de poder passaram a moldar as 

notícias, os eventos, os factos, os interesses de um modo que não diz necessariamente 

respeito nem é instigador de cidadania. 

A partir dos dados da pesquisa, observámos que a rádio ainda mantém um 

grande potencial de audiência, mesmo em grandes centros, como é o caso de Lisboa e 
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Brasília, mas é necessário repensar a construção da sua programação em termos de 

conteúdos. A rádio, pela sua própria constituição e essência, deveria ser um espaço de 

livre expressão dos sujeitos, um espaço aberto a atividades diversas da sociedade 

organizada. Poderia estimular a reflexão dos ouvintes, por meio de uma programação 

que envolvesse mais debates, reportagens, análises, informações contextualizadas e 

aprofundadas. Mas, de maneira geral, não foi essa a programação que encontrámos 

no nosso estudo, nas rádios pesquisadas. 

A pesquisa revelou-nos programações prioritariamente com conteúdos não 

jornalísticos e, no caso dos escassos conteúdos jornalísticos, percebe-se uma falta da 

sua estrutura para o desenvolvimento de uma produção e tratamento adequado de 

notícias no que se refere aos aspetos de contextualização, profundidade e contribuição 

para a cidadania. A observação da programação, associada aos dados recolhidos junto 

dos grupos de foco e dos diretores das rádios, permitem-nos afirmar que há hoje uma 

distorção do papel que está na essência da rádio. Reconhecemos a presença de uma 

crise que não é exclusiva da rádio, mas antes faz parte da complexidade que rodeia a 

atuação dos media na sociedade globalizada. Muitos veículos de comunicação estão 

subordinados a interesses particulares de grupos que possuem as concessões públicas 

de comunicação. No Brasil, por exemplo, os meios de comunicação são controlados 

por poucas famílias e esses grupos detêm não apenas o poder económico, como 

também o poder político, já que a maioria conta com familiares (ou próximos) nos 

mais variados cargos políticos do país. Além disso, o imperativo comercial ocupa hoje 

um lugar de destaque na condução dos meios em geral. No caso das rádios, a 

programação também se subordina a essa dinâmica. E os ouvintes acabam por ser 

vistos mais como consumidores potenciais do que como um público de cidadãos. 

Outra questão a considerar é que as rádios são concessões públicas e, por 

conseguinte, deveria haver uma maior preocupação do poder público com aquilo que 

é veiculado e com o seu funcionamento de um modo geral. Não há uma fiscalização 

efetiva, como observaram alguns dos diretores das rádios. Desta forma, ganha cada 

vez mais relevância a programação sem qualquer compromisso com interesses sociais 

e regida estritamente por critérios de audiência, cujo fim é muito mais o 

entretenimento do que qualquer contribuição de interesse público. Neste ponto, 
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acreditamos também ser fundamental a participação da sociedade na exigência de 

uma atuação de maior qualidade dos meios e, para ir um pouco além, como 

demonstra Keane (2010) a propósito do processo de democracia monitória que o 

próprio defende, a sociedade deve participar mais e exigir mais, não no sentido de 

uma imposição, mas do cumprimento dos papéis de cada um dentro da sociedade 

verdadeiramente democrática. Como já referimos no Capítulo 1, a democracia 

necessita de participação e intervenção dos cidadãos a propor, a recusar, a denunciar e 

a defender o património e o bem comum. Infelizmente, devido a toda uma estrutura 

sócio-política-económica-cultural da sociedade contemporânea, os atores sociais não 

têm conseguido encontrar o seu espaço para uma ação mais profícua, em grande parte 

devido à falta de políticas públicas mais dirigidas para a participação cívica, o que tem 

como resultado, no limite, a desconsideração do papel que cabe a cada um como 

protagonista. 

Uma sociedade verdadeiramente democrática, com sentidos fortes, estabelece 

condições para a conquista da cidadania plena, através dos princípios de justiça, 

igualdade e participação (Giddens, 1994: 188-189). Desta forma, os cidadãos se 

tornam conscientes de que as ações políticas (no sentido amplo da palavra) lhes dizem 

respeito e que sua atuação como agentes de transformação pode influenciar as 

políticas públicas. A participação dos cidadãos na vida ativa da cidade torna-se 

fundamental para o exercício da cidadania, como bem pontuou Dahlgren (2009: 12). O 

que, para Esteves (2003: 131), permite aos indivíduos adquirirem reflexivamente 

consciência da sua situação política. A questão crítica é como articular todos os jogos 

de interesse, uma vez que há uma hegemonia do poder dominante, como nos dizia 

Gramsci, poder dos grupos económicos e políticos que hoje controlam a nossa 

sociedade. Superar ou contrariar essa hegemonia não é fácil, porque embora haja uma 

contra hegemonia, que também se articula socialmente, a relação de forças é muito 

desigual. 

Basta pensar na dinâmica de funcionamento dos veículos de comunicação para 

entendermos como é complexo esse jogo de forças. Manter um veículo é dispendioso. 

É possível afirmar que a maioria não consegue sobreviver sem uma substancial receita 

publicitária. Assim, a autonomia jornalística fica desde logo altamente comprometida. 
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Da estruturação da programação à abordagem de notícias, tudo passa pelo crivo do 

mercado e da subordinação a esses grupos de interesse. Daí se compreender a 

dificuldade de termos os media ao serviço de uma ação cívica e democrática. 

No caso das rádios, como referiram alguns dos diretores entrevistados, 

recentemente houve uma grande redução da publicidade. Destacaram ainda a falta de 

investimento em equipamentos modernos e em capital humano. Isto tem dificultado o 

trabalho nas rádios, principalmente a nível jornalístico. Nessa configuração mercantil, 

um número reduzido de pessoas acaba por assumir inúmeras atribuições e a produção 

de boas reportagens, por exemplo, fica seriamente comprometida. Assim, a 

programação limita-se em geral a informações recolhidas de outros veículos, notícias 

quase sempre apuradas apenas por telefone, ou, muitas vezes, também, as notícias 

vindas das grandes agências. 

A rádio, com tantos fatores condicionantes da sua boa atuação, acabou por se 

distanciar dos seus ouvintes. Primeiro, por aceitar, com certa tranquilidade, um papel 

meramente coadjuvante no processo de informação, como destaca o gerente da Clube 

FM: “a rádio também não se importa em ser coadjuvante num determinado 

momento”. É preciso ter mais clareza no que diz respeito ao papel da rádio e não 

colocar este veículo numa posição de subalternidade, cujas informações precisam de 

ser complementadas por outros meios, argumento que foi apresentado por alguns dos 

diretores. Segundo, por não despertar o interesse de novos públicos, nomeadamente 

os jovens. Este público tem sido marginalizado pelas rádios como bem argumenta o 

diretor da RDP África: “não cuidamos de atrair os jovens. A rádio não acompanhou 

essa estratégia de motivação, de captação do público mais jovem. A única vantagem 

comparativa da rádio é a sua comodidade de acesso. Mas não a sua natureza de 

conteúdos”. De facto, as rádios de um modo geral não desenvolvem conteúdos 

informativos para este público, partem do princípio de que este segmento não quer 

ser “aborrecido” com informações e focam-se exclusivamente no entretenimento. Ou 

seja, tudo o que é notícia, informação, jornalismo, é visto pelos próprios produtores de 

notícias como algo “aborrecido” e não têm sido feitos grandes esforços para pensar 

em formas de alterar este modo de pensar. Pelo contrário, preencher as 24 horas da 

programação com música e um pouco de conversa tem sido a estratégia de audiência 
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por excelência. O interessante é notar que os jovens que participaram na nossa 

pesquisa, nos dois países, demonstraram interesse por uma programação específica 

para eles com mais informações. 

Identificámos na nossa pesquisa que a programação das rádios não tem 

promovido de forma consequente o entendimento de mundo indispensável à 

formação de opiniões sobre questões relevantes ao exercício da cidadania. Ao 

olharmos detalhadamente para os dados levantados percebemos que além do 

conteúdo não jornalístico sobressair em quase todas as rádios, o conteúdo jornalístico 

marginalizou alguns temas, não promovendo a sua mais ampla discussão. Educação, 

Saúde, Meio Ambiente e Sociedade foram os temas com menor ênfase ou mesmo não 

abordados, tanto nas rádios portuguesas como brasileiras. E é possível afirmar, pelo 

tempo dedicado a essas temáticas e a forma escolhida para apresentar as notícias, que 

as mesmas não promovem uma ampla discussão nem o esclarecimento necessários. 

Outro ponto muito importante a sublinhar é que, de maneira geral, os 

participantes dos grupos de foco nos dois países já não reconhecem a rádio como o 

veículo mais próximo do cidadão e consideram que as informações transmitidas não 

correspondem às suas necessidades quotidianas. O que nos permite afirmar que a 

programação das rádios já não promove a aproximação com o cidadão, como antes. 

Aliás, esta é uma das características da rádio que mais poderia favorecer a promoção 

da cidadania, diferentemente de vários outros veículos. Esta questão do 

distanciamento é também percebida quando os participantes dos grupos de foco 

afirmam que não intervêm na programação e não consideram a rádio acessível à sua 

participação. Entendem que é difícil participar e reclamam do pouco espaço disponível 

para esta interlocução em direto. Isso também pode ser comprovado pela constatação 

de que das 10 rádios presentes na pesquisa, apenas três (todas portuguesas) contam 

com este tipo de interação com o ouvinte e, mesmo assim, o tempo que cada uma 

delas lhe dedica, como mostram os dados da pesquisa, não chega a 5% da sua 

programação. 

Obviamente, pela nossa familiarização com pesquisas sobre rádio já desde há 

algum tempo, tinhamos claro que o cenário atual de atividade de rádio é complexo. A 

rádio é talvez, dentre todos os media, o que vem sofrendo maior impacte nesse 
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processo de redesenho dos meios de comunicação, porque, a nosso ver, perdeu, de 

uma maneira geral, a direção e o foco. Não se pode falar mais de uma especificidade, 

de um jeito próprio de trabalhar em rádio, atendendo a uma linguagem e dinâmicas 

particulares. O que se ensina como teoria tem sido colocado em xeque o tempo todo. 

Não é uma questão apenas de tecnologia. Mais que isso, é uma crise que afeta desde 

os modos de operação e produção até aos processos jornalísticos em si. Na esteira da 

globalização, das megacorporações, da mercantilização mediática, o público é 

meramente consumidor e a qualidade passa a ser inversamente proporcional aos 

custos. Desta forma, como pudemos apurar junto dos diretores, há uma vala entre o 

ideal e o real. Como pretensão, todos sabem o que se deve fazer. Mas não o fazem 

porque isso implicaria uma mudança de olhar sobre os conteúdos desenvolvidos pelas 

rádios, o que por sua vez exigiria uma mudança das estruturas de poder que, hoje, 

comandam de forma quase invisível todo o mundo mediático. 

Foi possível identificar, tanto pelos diretores das rádios, como pelos 

participantes dos grupos de foco, assim como através da discussão teórica na área, que 

há um caminho convergente. A rádio tem todos os elementos necessários para se 

tornar um excelente meio que pode contribuir para a cidadania. Mas sabemos que não 

é tão simples assim promover a mudança necessária para que isso aconteça, como 

apontámos acima. Teria, antes, que ocorrer um deslocamento de olhar quanto ao 

projeto de sociedade que está em curso, cuja espinha dorsal se baseia num capitalismo 

exacerbado, que gera políticas neoliberais bastante contrárias a um desenvolvimento 

humano sustentável e igualitário. Sem nenhuma pretensão idealista, procurámos 

direcionar esta pesquisa pelas brechas e por caminhos alternativos no sentido de 

encontrar pistas para o nosso questionamento inicial. E foi sem surpresa que nos 

deparamos com a óbvia ideia de que só o amadurecimento da democracia, das 

instituições e das próprias políticas públicas seria capaz de conduzir a essa mudança, 

mesmo no quadro atual. Encontramos na democracia monitória e deliberativa 

estratégias importantes que apontam no sentido de uma cidadania mais plena. É 

lógico que se trata de um processo lento e que depende fundamentalmente da 

educação, porque somente uma população instruída e com direitos mínimos 

garantidos pode despertar para o seu próprio papel como ator social. É, assim, um 
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movimento em espiral, que vai, aos poucos, envolvendo uma maior participação de 

todos os atores sociais, agindo nos vários segmentos da sociedade, bem como nos 

meios de comunicação, como propôs Keane (2010) no seu mapa para esta nova 

conjuntura social, que devemos tentar trilhar. 

Assim, a rádio, do nosso ponto de vista, ao tomar sentido do seu caráter de 

proximidade com o ouvinte e desenvolvendo uma programação mais ativa e 

participativa, poderia certamente ser um importante instrumento de promoção da 

cidadania. Seria necessário também investir em tecnologia, procurando alcançar uma 

transmissão mais fiável, sem ruídos, e mais ágil, o que facilitaria muito a interação, 

bem assim como ampliar o investimento em recursos humanos. Não é possível 

continuar a fazer um jornalismo de gabinete, como bem referiu o diretor da rádio CBN 

em Brasília. Um jornalismo de gabinete trabalha com matérias frias e muitas vezes 

distantes da realidade da população. E até mesmo as rádios vocacionadas para a 

música podem repensar a sua programação, como nos lembra Carmo-Roldão: “A 

programação musical também se torna educativa ao desenvolver conteúdos a partir da 

música e resgatar a cultura local por meio de grupos e músicos da cidade” (2008: 186). 

Ou seja, superar o formato play list, como sugerido pelos próprios participantes dos 

grupos de foco. 

No final deste percurso de pesquisa mantemos a nossa defesa da rádio como 

potencial para desenvolver o processo de transformação de atuação dos meios de 

comunicação. Mesmo comprovando a sua baixa eficiência como promotora de 

cidadania neste momento, a esperança de que a rádio possa vir a ser um excelente 

canal para o debate social e um espaço privilegiado de ação democrática vem 

exatamente de quem menos esperávamos: o público. Os nossos interlocutores 

esperam algo melhor da rádio, isso é muito relevante porque cria condições para um 

reforço do papel da rádio na sociedade. A proposta de Keane (2010) de uma atuação 

mais vigilante, de participação social mais ativa é um caminho a ser explorado. E o 

jornalismo cívico, que procura o resgate de uma maior participação da sociedade nos 

meios de comunicação, tendo estes como elemento de ligação dos cidadãos entre si e 

destes com as instâncias de poder, seria também uma forma de trilhar esse caminho 

muito promissor. 
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Ao longo deste trabalho sentimos a limitação de não poder incluir uma análise 

de conteúdo das notícias individualmente, por limitações de tempo e de recursos, 

próprias de uma pesquisa de doutoramento com estas características. Mas 

reconhecemos que uma análise desse tipo se constitui como possibilidade para nova 

pesquisa, enquanto um desafio pessoal para o futuro que aceitamos vir a assumir. 

Também reconhecemos como uma limitação a não abordagem das transformações da 

rádio nos últimos anos que apontam para a “convergência de sistemas, que resulta da 

interação entre a comunicação social, a informática e as telecomunicações, e que, por 

sua vez, torna possível a convergência multimédia, que muito contribui para alterar o 

paradigma da comunicação radiofónica” (Cordeiro e Paulo, 2014: 117). 

A rádio tem sido considerada como o veículo que melhor responde às 

características multimedia e às potencialidades da web, pois possibilita um 

desenvolvimento de conteúdos em formatos múltiplos. “No contexto da Internet, a 

convergência multimedia, em conjunto com as mudanças nos comportamentos de 

consumo, dão origem a uma evolução da rádio, caracterizada por um aumento 

exponencial dos seus ouvintes na web” (Ibidem: 119) – uma realidade que se forma a 

partir do cruzamento de tecnologia, indústria dos media, mercados e audiências, de 

onde resulta um aprofunda transformação das lógicas de consumo e da comunicação 

linear. 

Para Silva, “o processo de convergência poderá ser parte da solução para as  

rádios, mas implica também a disponibilidade para qualquer media estar apto a cobrir 

qualquer história, independente da plataforma de distribuição, e estar apto a assumir 

a integração da multimedialidade no seu processo de elaboração de conteúdos” (2014: 

97). E acrescenta: “A convergência é um conceito difícil de definir. E não o podemos  

limitar a uma só linha de pensamento. Mais que produtos em simultâneo ou 

reorganização dos conteúdos, é também a variedade dos produtos que disponibiliza e 

da tecnologia que emprega” (Ibidem: 97).  

Podemos descortinar, talvez, no encontro da rádio com a Internet um caminho 

para uma nova ligação dos ouvintes com a rádio, nomeadamente os jovens. Muitas 

rádios já utilizam as redes sociais e canais interativos na web para uma maior 

aproximação com os seus ouvintes, mas Silva (Ibidem: 95) deixa-nos um alerta sobre o 
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uso dessas ferramentas apenas de forma promocional e não tanto enquanto 

possibilidades de interação com os ouvintes. “Estar nas redes sociais é mais do que 

direcionar links” (Ibidem: 112). E acrescenta ainda: “No Admirável Mundo Novo da 

Web 2.0 não basta a tecnologia, nem a vontade de fazer ou seguir tendências. É 

urgente uma mudança cultural à rádio, para que não sucumba a um modelo insípido e 

sem interação” (Ibidem: 112, grifos da autora). 

Cunha (2010: 176), inclusive, aponta que a informação está muito presente 

hoje na vida dos jovens, mas de forma superficial, sem profundidade. Para a autora a 

Internet e os media têm proporcionado aos jovens a capacidade de falar sobre tudo, 

mas a maioria não consegue filtrar nem aprofundar nada em especial. E por isso “os 

jovens esperam mais da mídia e desejam ver mais informações práticas para o seu dia-

a-dia na programação. Esperam uma postura mais ativa, mais formadora de opinião, 

com campanhas e incentivo a fim de conscientizar e mobilizar pessoas, fazendo com 

que o cidadão pense no coletivo e não no individual” (Ibidem: 176). O que vem ao 

encontro do que os jovens da nossa pesquisa, tanto os brasileiros como os 

portugueses, afirmaram com relação às suas expetativas sobre a rádio. 

Embora na nossa pesquisa não tenha sido possível analisar a questão das novas 

tecnologias e a rádio, por condicionalismos de tempo e opções metodológicas, 

reconhecemos a importância que a mesma vem assumindo nas sociedades 

contemporâneas e aceitamos o seu tratamento como mais um desafio para 

investigações futuras. Acreditamos que um estudo sobre o uso dessas tecnologias 

pelas rádios poderá trazer novos olhares sobre a questão do desenvolvimento de uma 

sociedade mais ativa, participativa e cívica. Como revela o trabalho realizado pelo 

Instituto Ipsos Marplan em parceria com o Grupo de Profissionais de Rádio de São 

Paulo, realizado em 2008, o momento é de mudanças e transformações causadas pela 

popularização da Internet, pela revolução dos meios digitais, pela convergência dos 

media e pelo uso de diversas plataformas de transmissão (D’Auria apud Bufarah 

Junior, 2010: 583). 

Este mesmo estudo trouxe também como resultado a reafirmação de algumas 

características marcantes da rádio, que tivemos oportunidade de reconhecer na nossa 

própria investigação: o Sentido de Audição (valorizar o ato de ouvir), a Imaginação 



214 

 

(estímulos sonoros para criar imagens), o Multidimensional (mobilidade, fluidez e 

liberdade de escolha), a Proximidade do Ouvinte (linguagem que permite uma 

aproximação direta da narrativa radiofónica), a Retenção (manter a atenção do 

ouvinte, criando vínculos), o Grande Alcance (cobertura de qualquer raça, cor, 

formação, idade, classe social, etc.), a Segmentação (para cada programação um 

público, para cada horário uma preferência). E apresentou ainda como os maiores 

desafios da rádio: o reconhecimento e valorização de suas características no processo 

de planeamento, o repensar do seu papel enquanto um medium principal e não de 

mero apoio, manter atenção às novidades tecnológicas do meio para capitalizá-las com 

criatividade (Ibidem: 583-584). 

Bufarah Junior admite, então, “que as possibilidades de uso da internet sejam 

complementares às características do meio rádio” e avalia “positivamente a utilização 

das ferramentas e conteúdos dos dois meios na formulação de um novo conceito de 

‘rádio’. Não copiando de outros mercados, mas sim, um formato para cada emissora 

[…]” (Ibidem: 591). De acordo com esta perspetiva, vemos reafirmado o potencial da 

rádio para a construção de uma sociedade mais participativa e, como procurámos pôr 

em evidência na nossa pesquisa, as possibilidades neste domínio são inúmeras. 

Esperamos, enfim, que este nosso estudo possa contribuir, também, para o 

aparecimento de novas pesquisas e de novos olhares sobre a temática. E, finalmente, 

esperamos ter contribuído de algum modo com este nosso exercício sobre a atuação 

de rádios em Lisboa e em Brasília para o trilhar de um caminho no sentido de um 

maior desenvolvimento da cidadania nos dois países. 
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APÊNDICE A 

Roteiro para Entrevista com os Diretores das Rádios 

 

Dados pessoais 

Nome completo: 

Formação Acadêmica: 

Informações sobre a programação radiofónica 

Qual objetivo da rádio com a programação diária apresentada? 

Quais as prioridades da programação? E no que diz respeito às notícias, há temas/assuntos 
com especial atenção? 

Acredita que a rádio seja o veículo mais próximo do cidadão? Um espaço público para 
debates? 

A rádio contribui para a formação de opinião sobre temas sociais relevantes à cidadania? 

Educação, política, saúde, emprego, crise económica, por exemplo, são temas complexos. 
Como a rádio explora essas questões para um amplo entendimento da população? 

Como avalia a função cívica da rádio? Acredita que a rádio tem desempenhado bem esta 
função? O que pode ser melhorado e de que maneira? 

Acredita que a rádio desempenha diferentes funções, tais como: formação cívica, 
entretenimento e informação utilitária, por exemplo? De que maneira a rádio desempenha 
essas diferentes funções e qual a diferenciação entre elas?  

Com relação à audiência, há alguma estratégia? 

Quais são as formas/programas que contam com a participação do/a ouvinte? 

A participação mudou com a Internet? Os/as ouvintes participam mais por telefone ou pela 
Internet? 

Qual avaliação faz da participação do/a ouvinte na rádio? 

Atualmente por qual público é formada a audiência da rádio? 

Acredita que a rádio perdeu espaço para os novos veículos de comunicação, notadamente à 
Internet? 

Qual o papel hoje desempenhado pela rádio diante das novas tecnologias e desafios da 
comunicação? 

O que deverá ou poderá ser mudado ou melhorado na rádio? 
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APÊNDICE B 

Roteiro para Discussão com os Grupos de Foco 

 

Costumam normalmente se informar por qual veículo de comunicação? 

E as rádios, o que pensam a respeito? Consideram a programação próxima dos vossos anseios? 

Das vossas necessidades de informação? 

Quando escutam a rádio o que buscam? Informações, música, entretenimento? 

Consideram a rádio como um veículo próximo? 

Costumam participar da programação das rádios? Participam por telefone ou via Internet? 

Consideram a rádio como um espaço público? De fácil acessibilidade e participação? 

Compreendem seus direitos e deveres como cidadãos? Acreditam que a rádio contribui para 

esse esclarecimento? De que maneira? 

A programação das rádios contribui para a reflexão de questões políticas, sociais, educativas? 

Contribui para o seu dia-a-dia? 

Acreditam que a rádio tem um dever cívico ou atualmente é mais uma questão de 

entretenimento? 

Como avaliam a atual programação das rádios? 

O que poderia ou deveria ser melhorado na rádio? 

Qual o papel da rádio no mundo atual? 
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APÊNDICE C 

Perfil dos Participantes dos Grupos de Foco 

 

Nome: _________________________________________________________________ 

Idade: _______ Estado Civil: ______________ Profissão: _______________ 

Sexo: (   ) Masculino  (   ) Feminino 

 

Habilitações Académicas: 

(   ) Sem escolaridade obrigatória     (   ) Licenciatura 

(   ) Escolaridade obrigatória      (   ) Pós-graduação 

(   ) Ensino Secundário       (   ) Mestrado 

(   ) Curso de Especialização Tecnológica    (   ) Doutoramento 

(   ) Bacharelato 

 

Trabalha? 

(   ) Sim  (   ) Não 

 

Rendimento Familiar: 

(   ) Menos de um salário mínimo   (   ) Mais de 3 a 5 salários mínimos 

(   ) 1 a 3 salários mínimos    (   ) Mais de 5 salários mínimos 

 

Qual o veículo de comunicação que mais utiliza para se informar? 

(   ) Rádio   (   ) Televisão 

(   ) Jornal   (   ) Internet 

(   ) Outro – Qual? ____________________________ 

 

Costuma escutar a rádio? 

(   ) Sim   (   ) Não 

Se sim, qual a frequência? 

(   ) Esporadicamente    (   ) De 30 minutos até 1 hora por dia 

(   ) Uma vez por semana   (   ) Mais 1 hora até 3 horas por dia 

(   ) De 15 a 20 minutos por dia  (   ) Mais de 3 horas diariamente 
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APÊNDICE D 

Descrição da Programação da Rádio Antena 1 

 
Programação do dia 10 de Outubro de 2011 
 
NOTICIÁRIO das 00h – edição José Manuel Rosendo 
Destaques. 
Meteorologia. 
Quarenta e oito vírgula cinco por cento dos votos, 25 dos 47 deputados da Assembleia 
Regional. É maioria absoluta, mas significa também o pior resultado de sempre do PSD 
liderado por Alberto João Jardim. O CDS/PP ascende a segunda força política do arquipélago. O 
PS desce ao terceiro lugar. A CDU elege apenas um deputado e o Bloco de Esquerda perdeu o 
único deputado que tinha. Na Madeira a jornalista Alexandra Sofia Costa faz a síntese das 
reações aos resultados eleitorais. Três minutos e 27 segundos. 
A vitória difícil do PSD mereceu ser festejada nas ruas do Funchal. A jornalista Célia de Sousa 
acompanhou Alberto João Jardim e um banho de espuma que não estava no programa. 
Cinquenta e seis segundos. 
Os resultados das eleições na Madeira também já mereceram leituras dos responsáveis 
nacionais dos vários partidos políticos. Paulo Portas, líder do CDS/PP, já disse que a Madeira 
mudou e que os resultados são um aviso ao PSD. Trinta e quatro segundos. 
Do lado do PSD, José Matos Rosa, Secretário-geral do partido, diz que esse resultado obriga a 
humildade. Vinte e três segundos. 
Quanto ao Partido Socialista, o líder António José Seguro, veio dar a cara na hora da derrota e 
veio dizer que deve ser assim nos bons e maus momentos. Vinte e nove segundos. 
Quanto ao PCP, Jerónimo de Sousa, líder do partido, veio reconhecer o mau resultado da CDU. 
Trinta e seis segundos. 
Quanto ao Bloco de Esquerda, foi a única força política que não elegeu qualquer deputado. 
Francisco Louçã olha para esta má votação do Bloco e considera que é um problema para toda 
a esquerda. Trinta e três segundos. 
Registo ainda para o anúncio da saída do delegado da Comissão Nacional de Eleições. Paulo 
Barreto diz que já chega. Cinquenta e dois segundos. 
Na Polónia também foi dia de eleições. Sondagens à boca das urnas dão vitória a coligação 
atualmente no poder. A Plataforma Cívica do Centro Direita Liberal, do Primeiro-ministro 
Donald Tusk, reúne quase 40% das intenções de voto. Em segundo lugar o Partido da Direita 
Conservadora, o Partido Lei e Ordem, que recolhe 30%. Vinte e quatro segundos. 
França e Alemanha têm um plano para recapitalizar os bancos e abrir as portas ao crédito, à 
economia. Angela Merkel e Nicolas Sarkozy estiveram reunidos este domingo, no final o 
presidente francês disse haver um acordo total para que a Europa resolva os problemas até a 
Cimeira do G20, que terá lugar em Novembro. Nenhum dos líderes disse em que consiste este 
acordo, justificando que o assunto terá que ser discutido com os outros líderes europeus. 
Merkel e Sarkozy disseram, no entanto, que vão propor reformas significativas dos atuais 
tratados comunitários. Parte da crise das finanças públicas e privadas passa por essa revisão 
dos tratados. Trinta e oito segundos. 
No cairo, domingo marcado por confrontos entre manifestantes cristãos e forças militares. O 
Ministério da Saúde confirma que há 23 mortos e 174 feridos. Os confrontos tiveram lugar 
junto à televisão pública egípcia. Qual a explicação para o que está a acontecer no Egito? Foi o 
que perguntamos a Duarte Pinto da Rocha. Ele é o Encarregado de Negócios e também é o 
responsável pela Secção Consular da Embaixada de Portugal no Cairo. A explicação é difícil sem 
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se entrar em especulações, mas há algumas linhas de interpretação. Dois minutos e quatro 
segundos. 
Meteorologia. 
 
PROGRAMA ALMA LUSA – 00h13 às 01h59 – Edgar Canelas 
Programa dedicado aos 12 anos da morte de Amália Rodrigues. Título do programa: Especial 
Amália 12 anos. Quase duas horas de programa dedicados à fadista Amália Rodrigues. Além de 
ouvir os fados da diva portuguesa, Edgar Canelas recuperou a entrevista da fadista à Rádio 
Pública Portuguesa, ao programa Imaginário de Luiz Garlito, a propósito dos 50 anos de sua 
carreira. 
 
NOTICIÁRIO da 01h – edição José Manuel Rosendo 
Destaques. 
Meteorologia. 
O PSD venceu as eleições legislativas regionais na Madeira. Conquistou 48,5% dos votos, 
elegeu 25 dos 47 deputados da Assembleia Regional. É maioria absoluta, mas significa também 
o pior resultado de sempre do PSD liderado por Alberto João Jardim. O CDS ascende ao 
segundo lugar, o PS desce ao terceiro, CDU elege apenas um deputado e o Bloco de Esquerda 
perdeu o único deputado que tinha. Na Madeira a Jornalista Alexandra Sofia Costa faz a 
síntese das reações a estes resultados eleitorais. Três minutos e 59 segundos. 
A vitória difícil do PSD teve festa nas ruas do Funchal. A jornalista Célia de Sousa acompanhou 
Alberto João Jardim e um banho de espuma que não estava previsto. Cinquenta e nove 
segundos. 
A Bélgica vai gastar 4 mil milhões de euros para assumir o controlo da filial Belga do Banco 
Dexia. A notícia está nas páginas da imprensa belga, no momento em que ainda decorre uma 
reunião da administração do banco para tomar medidas que evitem a falência. De acordo com 
a página da Internet do Diário Le Soir, os negociadores belgas, franceses e luxemburgueses 
chegaram hoje a acordo quanto a venda da subsidiária belga do Grupo Dexia. O Ministro das 
Finanças da Bélgica já tinha admitido resgatar a totalidade do banco. Este jornal Le Soir 
acrescenta que o Estado Belga será o único acionista do Dexia Banque Belgique. A 
administração do banco continua reunida. Uma longa reunião para analisar uma proposta que 
saiu de uma reunião do mais alto nível entre ministros da França, Bélgica e Luxemburgo. Para 
depois desta reunião da administração do banco estava prevista uma reunião extraordinária 
do Conselho de Ministros da Bélgica. Um minuto. 
França e Alemanha têm um plano para recapitalizar os bancos e abrir as portas ao crédito, à 
economia. Angela Merkel e Nicolas Sarkozy estiveram reunidos. No final o presidente francês 
disse haver um acordo total para que a Europa resolva os problemas até a Cimeira do G20, que 
terá lugar em Novembro. Nenhum dos líderes disse em que consiste este acordo, justificando 
que o assunto terá que ser discutido com os outros líderes europeus. Vinte e seis segundos. 
No Cairo o domingo foi de confrontos entre manifestantes cristãos e as forças militares. A 
Agência Reuters atualizou os números de vítimas, dá conta de 24 mortos e 200 feridos. Está 
neste momento a vigorar o recolher obrigatório no centro da capital, está em vigor até às sete 
da manhã. Os confrontos tiveram lugar junto à televisão pública egípcia. Cerca de um milhar 
de militares apoiados de carros blindados protegem o edifício da televisão pública. Qual é a 
explicação para o que está acontecendo no Cairo? Foi o que perguntamos a Duarte Pinto da 
Rocha, o Encarregado de Negócios e também o responsável pela Secção Consular da 
Embaixada de Portugal no Cairo. O que está a acontecer não é de leitura fácil, sem entrar em 
especulações, mas há algumas linhas de raciocínio. Dois minutos e 23 segundos. 
Em Israel, 234 prisioneiros palestinianos estão em greve de fome. Foram as autoridades 
israelitas quem divulgou esta informação. A greve começou a já 12 dias. Primeiro 50 
prisioneiros da Frente Popular da Libertação Palestina, depois mais prisioneiros foram 
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aderindo ao protesto contra o isolamento e contra as condições da prisão. O ministro dos 
prisioneiros palestinianos disse que um dos motivos do protesto é o isolamento há já quatro 
anos do secretário-geral da Frente Popular de Libertação da Palestina. Por agora Israel diz que 
os prisioneiros que estão em greve de fome estão bem de saúde e sob vigilância médica. 
Quarenta segundos. 
Hora certa e meteorologia. 
 
NOTICIÁRIO das 02h – edição de Jorge Baeta 
Destaques. 
Meteorologia. 
O PSD Madeira voltou a vencer com maioria absoluta as eleições legislativas regionais no 
arquipélago. Os social-democratas madeirenses obtiveram 48,56% dos votos, a que 
correspondem a 25 dos 47 lugares do Parlamento Regional. O CDS com 17,63% passa a 
segundo partido mais votado e elege nove deputados. O PS desce para terceiro lugar com 
11,5% e seis deputados. Em crescendo o Partido Trabalhista Português, de José Manuel 
Coelho, elege três deputados. CDU, Partido da Nova Democracia, Partido pelos Animais e pela 
Natureza e Movimento Partido da Terra elegem um deputado cada. O Bloco de Esquerda foi a 
única das nove forças políticas que concorreram a estas legislativas madeirenses a não eleger 
qualquer deputado. Alberto João Jardim reconheceu que esta foi a vitória menos folgada que 
alcançou na Madeira, mas o líder madeirense lembrou que os objetivos foram conseguidos e 
que não precisa fazer coligações para governar nos próximos quatros anos. As reções aos 
resultados das eleições na Madeira com a jornalista Alexandra Sofia Costa. Três minutos e 40 
segundos. 
PSD, CDS e PTP têm, então, razões para festejar, mas nessas coisas de celebrações há sempre 
excessos. A Madeira não é exceção e Alberto João Jardim foi mesmo vítima de alguns desses 
excessos de entusiasmos. Informações com Célia de Sousa. Um minuto e três segundos. 
Em Bruxelas ainda decorre a esta hora uma reunião de emergência do Conselho de 
Administração do Banco Dexia que está a analisar uma proposta dos governos francês, belga e 
do Luxemburgo, que tentam a todo custo evitar o colapso do banco e dar um sinal positivo aos 
mercados, antes da abertura das praças europeias. A instituição financeira franco-belga com 
elevada exposição à dívida grega, é também o primeiro banco vítima da crise da dívida 
soberana da zona euro. Considerado um dos bancos mais seguros da Europa nos testes de 
estresse, realizado em Julho, o Dexia foi obrigado a pedir apoio governamental na última 
semana, depois de uma forte crise de liquidez que fez derrapar o valor das ações do banco. O 
plano proposto pelos três governos europeu, Luxemburgo, França e Bélgica, pretende evitar o 
colapso do banco. Situação que podia ameaçar todo o sistema bancário europeu. De resto a 
semelhança do que aconteceu em 2008, após a queda do Lehman Brothers nos Estados 
Unidos. Cinquenta e cinco segundos. 
Vinte e três mortos e 174 feridos é o número oficial avançado pelo governo egípcio, resultante 
dos confrontos ocorridos neste domingo no Cairo, entre manifestantes cristãos e forças 
militares. Os confrontos tiveram lugar junto à televisão pública do Egito e ocorreram na 
sequência de um ataque a uma Igreja. Vinte de dois segundos. 
Hora certa e meteorologia. 
 
PROGRAMA VISÃO GLOBAL – 02h07 às 02h50 – Edição do fim-de-semana – Ricardo 
Alexandre 
Destaques. 
Apenas 12 mulheres receberam o Prémio Nobel da Paz, em 110 anos de história. Este ano o 
Comitê Nobel da Paz distinguiu três mulheres para o prémio 2011. Ellen John Sirleaf, 
presidente liberiana, primeira da África, eleita em 2005. Tawakkul Karman, ativista iemenita e 
Leymah Gbowee, assistente social da Libéria. Sete minutos e 10 segundos. 
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Funcionários públicos, reformados e estudantes furiosos, os gregos retornarão às ruas. 
Lideranças sindicais garantem que é apenas o começo dos protestos para travar os planos de 
austeridade lançados nas últimas semanas. Análise da situação na Grécia pelo enviado da 
Antena 1, Alexandre David. Discussão sobre a situação económica da Grécia na zona Euro. 
Entrevista com Embaixador José Cutileiro. Entrevista com Fausto Coutinho, Editor de Economia 
da Antena 1, comentam a situação na Irlanda e também na Itália. Comparam as situações com 
o que acontece em Portugal. Quase doze minutos e meio. 
Na Espanha os dois partidos chegaram a um acordo. O país vai resistindo a crise, a espera das 
eleições de 20 de Novembro. António Sampaio traz as informações, algumas entrevistas e 
análise da situação. Mais de treze minutos. 
Situação na França. Reeleição de Sarkozy ameaçada. Sondagens nada animadoras. 
Correspondente da Antena 1 na França traz as informações. Análise com o Embaixador José 
Cutileiro. Pouco mais que nove minutos. 
Publicidade institucional. 
Música portuguesa. 
 
NOTICIÁRIO das 03h – edição Jorge Baeta 
Destaques. 
Meteorologia. 
A Bélgica vai comprar a totalidade da filial belga do Banco Dexia. A informação foi avançada 
pelo próprio Primeiro-ministro belga, já nesta madrugada, no final de uma reunião 
extraordinária do Conselho de Ministros convocada de propósito para aprovar esta medida, 
antes proposta à administração do banco. O Ministro das Finanças da Bélgica, Didier Reynders, 
já tinha admitido resgatar a totalidade do banco. A Bélgica também já tinha salvo o Dexia em 
2008, injetando três mil milhões de euros. Mesma soma que tinha sido injetada pela França. 
Esta operação agora aprovada, deverá ter um custo para a Bélgica de quatro mil milhões de 
euros. O Banco Dexia tem tido uma elevada exposição à dívida grega, é também o primeiro 
banco vítima da dívida soberana da zona euro. Considerado um dos bancos mais seguros da 
Europa nos testes de estresse, realizado em Julho, o Dexia foi obrigado a pedir apoio 
governamental na última semana, depois de uma forte crise de liquidez que fez derrapar o 
valor das ações do banco. O plano proposto pelos três governos europeu, Luxemburgo, França 
e Bélgica, pretende evitar o colapso do banco. Situação que podia ameaçar todo o sistema 
bancário europeu. Um minuto e 16 segundos. 
O PSD Madeira voltou a vencer com maioria absoluta as eleições legislativas regionais no 
arquipélago. Os social-democratas madeirenses obtiveram 48,56% dos votos, a que 
correspondem a 25 dos 47 lugares do Parlamento Regional. O CDS com 17,63% passa a 
segundo partido mais votado e elege nove deputados. O PS desce para terceiro lugar com 
11,5% e seis deputados. Em crescendo o Partido Trabalhista Português, de José Manuel 
Coelho, elege três deputados. CDU, Partido da Nova Democracia, Partido pelos Animais e pela 
Natureza e Movimento Partido da Terra elegem um deputado cada. O Bloco de Esquerda foi a 
única das nove forças políticas que concorreram a estas legislativas madeirenses a não eleger 
qualquer deputado. Alberto João Jardim reconheceu que esta foi a vitória menos folgada que 
alcançou na Madeira. Informações com Alexandra Sofia Costa. Três minutos e 43 segundos. 
Na Polónia a Plataforma Cívica do Centro Direita Liberal, do atual Primeiro-ministro, Donald 
Tusk, deve ser a vencedora das eleições legislativas realizadas este domingo. As sondagens à 
boca das urnas dão a vitória ao partido atualmente no poder com quase 40% das intenções 
dos votos. Em segundo lugar deve ficar o partido Lei e Ordem da Direita Conservadora do 
antigo Primeiro-ministro Lech Kaczynski, que recolhe 30% das intenções de votos. Se os 
resultados das urnas confirmarem as sondagens à boca das urnas, significa que o partido mais 
votado não obtém maioria absoluta e vai precisar de um parceiro de coligação, que tudo indica 
poderá ser o segundo partido mais votado. Trinta e oito segundos. 
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PROGRAMA LINHA DO HORIZONTE – 03h07 às 04h59 – Miguel Freitas, Eduardo Pinto e José 
Carlos Trindade 
Apresentação de hoje de Eduardo Pinto 
Programa musical. 
Músicas portuguesas. 
Dias do Avesso. A jornalista Isabel Stilwell conversa com o psicólogo Eduardo Sá. Tema da 
conversa de hoje: a forma como os pediatras, os psicólogos, os educadores de infância, os 
professores e até os lojistas tratam a mãe por oh mãe. Eduardo Sá diz que as mães sentem-se 
agredidas por este tratamento porque oh mãe é um tratamento profundamente 
indiferenciado. Quatro minutos e 18 segundos. 
Música portuguesa. 
O Meu Conselho com José Carlos Trindade. Programa de hoje foi dedicado ao Concelho de 
Salvaterra de Magos. Dois minutos e meio. 
Música portuguesa. 
Publicidade institucional. 
Músicas portuguesas. 
Cinco Minutos de Jazz com José Duarte. Hoje apresenta cinco minutos de Christian Scott no 
trompete. Sete minutos. 
Músicas portuguesas. 
 
NOTICIÁRIO das 04h – edição Jorge Baeta 
Destaques. 
Meteorologia. 
O Estado Belga vai mesmo comprar a totalidade do Dexia Banque Belgique. A proposta do 
governo de Bruxelas, com o apoio dos governos francês e luxemburguês, foi aprovada depois 
pelo Conselho de Administração do Dexia e formalmente assumida numa reunião 
extraordinária do Conselho de Ministros, que teve início já depois das três da madrugada. Foi 
uma corrida contra o tempo para cumprir o objetivo de tomar a decisão ainda antes da 
abertura dos mercados. Luís Ochoa, correspondente da Antena 1 em Bruxelas, com as 
conclusões de um dia intenso e longo na capital Belga. Um minuto e 48 segundos. 
O PSD Madeira voltou a vencer com maioria absoluta as eleições legislativas regionais do 
arquipélago. Os social-democratas madeirenses obtiveram 48,56% dos votos, a que 
correspondem a 25 dos 47 lugares do Parlamento Regional. O CDS com 17,63% passa a 
segundo partido mais votado e elege nove deputados. O PS desceu para terceiro lugar com 
11,5% e seis deputados. Em crescendo o Partido Trabalhista Português, de José Manuel 
Coelho, elegeu três deputados. CDU, Partido da Nova Democracia, Partido pelos Animais e 
pela Natureza e Movimento Partido da Terra elegem um deputado cada. O Bloco de Esquerda 
foi a única das nove forças políticas que concorreram a estas legislativas a não eleger qualquer 
deputado. Alberto João Jardim lembrou que os objetivos foram conseguidos e que não precisa 
fazer coligações para governar nos próximos quatro anos. Um minuto e 56 segundos. 
Do lado do CDS, partido que mais subiu, José Manuel Rodrigues diz que depois destes 
resultados a Madeira nunca mais será a mesma. Vinte e nove segundos. 
O PS, que passa de segunda a terceira força mais votada, mostrou indícios de fraude, mas 
Maximiano Martins assume por inteiro o mau resultado. Quarenta e nove segundos. 
Em crescendo, José Manuel Coelho, cabeça de lista do PTP, diz que quer evitar um assalto aos 
madeirenses. Cinquenta e dois segundos. 
O PTP elegeu três deputados, mais dois que a CDU. Edgar Silva diz que este é um resultado que 
vai penalizar e muito os madeirenses. Dezoito segundos. 
PSD, CDS e PTP têm, então, razões para festejar. De uma maneira ou de outra todos acabaram 
por vencer nas eleições da Madeira. Onze segundos. 
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Volta ao Programa Linha do Horizonte – 03h07 às 04h59 – Miguel Freitas, Eduardo Pinto e 
José Carlos Trindade 
Apresentação de hoje de Eduardo Pinto 
Músicas portuguesas. 
Publicidade institucional. 
Luz de Néon com Eduardo Pinto. Programa sobre as bandas, os cantores, os projetos, os 
espetáculos, as curiosidades, os destaques e novidades do universo da música. Hoje falou-se 
sobre a banda britânica Radiohead. Eduardo Pinto contou como a banda surgiu, seu primeiro 
nome e um pouco da trajetória. Toca música da banca. Seis minutos. 
Música portuguesa. 
Histórias Assim Mesmo com Mafalda Lopes da Costa. Programa que percorre o Portugal das 
lendas e das curiosidades de cada terra. No programa de hoje Mafalda Lopes da Costa conta as 
lendas das panelas de ferronho e dos castelares, em Frecho de Espada Sintra, distrito de 
Bragança. Dois minutos. 
Música portuguesa. 
Publicidade institucional. 
O Prazer de Ler com Isabel da Nóbrega. Programa dedicado à leitura e apreciação da literatura 
portuguesa. Isabel da Nóbrega diz que esta semana traz dois autores: Almada Negreiros e 
Ruben A. Hoje apresenta a obra de Ruben A. Páginas. Volume IV. Ler alguns trechos desta 
obra. Seis minutos e 15 segundos. 
Música She’s Beautiful com João Gilberto, cantor brasileiro. 
Músicas portuguesas. 
 
NOTICIÁRIO das 05h – edição Jorge Baeta 
Destaques. 
Meteorologia. 
Um forte tremor de terra foi sentido esta manhã no Nordeste do Japão. Não há pra já notícias 
de vítimas ou estragos materiais significativos resultantes do cismo que teve uma magnitude 
de 5,6 na Escala de Richter. Ocorreu quanto faltava 15 minutos para o meio-dia, horário local. 
Quatro menos um quarto da madrugada em Portugal Continental. Vinte segundos. 
Na Indonésia, um líder sindical acusou as forças de segurança de terem aberto fogo sobre os 
trabalhadores em greve numa mina de ouro e cobre. Segundo este líder sindical indonésio os 
disparos causaram um morto entre os trabalhadores da mina e feriram ainda um outro com 
gravidade. Vinte e quatro segundos. 
O Estado Belga vai mesmo comprar a totalidade do Dexia Banque Belgique. A proposta do 
governo de Bruxelas, com o apoio dos governos francês e luxemburguês, foi aprovada depois 
pelo Conselho de Administração do Dexia e formalmente assumida numa reunião 
extraordinária do Conselho de Ministros, que teve início já depois das três da madrugada. Luís 
Ochoa, correspondente da Antena 1 em Bruxelas, com as conclusões de um dia intenso e 
longo na capital Belga. Um minuto e 41 segundos. 
O PSD Madeira voltou a vencer com maioria absoluta as eleições legislativas regionais do 
arquipélago com 48,56% dos votos, a que correspondem a 25 dos 47 lugares do Parlamento 
Regional. O CDS com 17,63% passa a segundo partido mais votado e elege nove deputados. O 
PS desce para terceiro lugar com 11,5% e seis deputados. Em crescendo o Partido Trabalhista 
Português, de José Manuel Coelho, elegeu três deputados. CDU, Partido da Nova Democracia, 
Partido pelos Animais e pela Natureza e Movimento Partido da Terra elegem um deputado 
cada. O Bloco de Esquerda foi a única das nove forças políticas que concorreram a estas 
legislativas madeirenses a não eleger qualquer deputado. Alberto João Jardim reconheceu que 
esta foi uma vitória menos folgada que alcançou na Madeira, mas o líder madeirense lembrou 
que os objetivos foram conseguidos e que não precisa fazer coligações para governar nos 
próximos quatros anos. Informações com Alexandra Sofia Costa. Três minutos e 37 segundos. 
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PSD, CDS e PTP têm então razões para festejar, mas nessas coisas de celebrações há sempre 
excessos. Na Madeira também acontecem, Alberto João Jardim foi mesmo vítima de alguns 
desses excessos de entusiasmo. Informações com Célia de Sousa. Um minuto e quatro 
segundos. 
 
PROGRAMA DE JOSÉ CANDEIAS – 05h09 às 06h59 
Este programa conta com a participação dos ouvintes por telefone ou pelo skype. 
Música portuguesa. 
Primeira chamada. Senhora Mariana do Algarve. Tem quase 80 anos. É aposentada. Licenciada 
em Física e História. Agradece a toda equipa do programa, a oportunidade que todos têm de 
falar. Agradece a atenção e a forma como são tratados pelo apresentador. Agradece também 
aos outros ouvintes. Diz que tem aprendido muito. Sua chamada foi para dizer que embora 
hoje todos estejam falando que Portugal está mal, e está, ela afirma que Portugal fundou todo 
o mundo moderno, que quem emancipou a física no século 16 foi Dom João de Castro e conta 
todas as transformações a partir deste facto. A chamada teve uma duração de nove minutos. 
No final da ligação José Candeias diz que ficou muito feliz com a chamada da senhora Mariana 
e diz que é por isso que ele gosta de fazer rádio. 
Meteorologia. 
Publicidade institucional. 
Música portuguesa. Novo trabalho dos Rosa Negra, disco Antena 1. José Candeias diz que vão 
sortear alguns CDs. 
Meteorologia. 
Segunda chamada. Carlos André, 45 anos, fala do distrito de Porto Alegre. É pastor. Tem mais 
ou menos 300 ovelhas. Conversam sobre o trabalho dele com as ovelhas. Sobre o que ele está 
vendo no momento. A chamada durou sete minutos e 23 segundos. 
Programa Alma Lusa com Edgar Canelas que traz um disco de música portuguesa, que na sua 
opinião é um dos melhores que já recebeu nos últimos anos. Chama-se Éter. É um CD por 
inteiro de Anabela. Não é um disco de fado, mas é um disco onde está o fado, porque é um 
disco de emoções e é um disco de muito bom gosto. Propõe o poema de Vasco Graça Moura, 
com música de Carlos Maria Trindade. Toca música: Fado da Capicua. Quatro minutos. 
Volta para José Candeias que repete os números de telefones para os ouvintes para 
participarem do programa e informa a meteorologia. 
Publicidade institucional. 
José Candeias agradece as participações pela Internet, pelo facebook. 
Terceira chamada. Nuno Ferro, 35 anos. Nasceu em Castelo Branco, mas a família é de Proença 
Nova. Está em viagem para fazer uma entrega de iogurte em Lisboa. Começou a viagem na 
Alemanha. No momento da ligação está próximo da Covilhã. A conversa é sobre o seu 
trabalho, a viagem que ele está fazendo no momento. Ele diz que ligou apenas para agradecer 
e cumprimentar as pessoas. A chamada durou quatro minutos. 
Novamente José Candeias agradece as participações pela Internet, através do facebook e ler 
um trecho de duas ouvintes da Madeira. 
Terceira chamada. Fernando Lopes que liga do Canadá. Esta não é a primeira vez que participa 
do programa, mas desta vez ligou porque ouviu seu conterrâneo de Proença Nova a falar, o 
Nuno Ferro. Disse que quando ouve algum conterrâneo dá saudades da terra. Mas ao 
participar do programa se sentiu mais em casa. Falou da vida no Canadá. Ele trabalha lá 
fazendo pão. Comentou sobre o tempo, sobre o clima de lá. Mandou cumprimentos para 
todos de Proença Nova. A chamada durou dois minutos e 20 segundos. 
Cantos da Casa com Armando Carvalhêda. É um quadro sobre música de tradição portuguesa. 
Hoje apresentou o álbum Cantigas de Amigos. Uma música é ouvida. Informa que no programa 
de amanhã apresentará mais uma faixa deste disco. Cinco minutos e 10 segundos. 
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NOTICIÁRIO das 06h – edição Jorge Baeta 
Destaques. 
Meteorologia. 
O PSD Madeira voltou a vencer com maioria absoluta as eleições legislativas regionais do 
arquipélago com 48,56% dos votos, a que correspondem a 25 dos 47 lugares do Parlamento 
Regional. O CDS com 17,63% passa a segundo partido mais votado e elege nove deputados. O 
PS desce para terceiro lugar com 11,5% e seis deputados. Em crescendo o Partido Trabalhista 
Português, de José Manuel Coelho, elegeu três deputados. CDU, Partido da Nova Democracia, 
Partido pelos Animais e pela Natureza e Movimento Partido da Terra elegem um deputado 
cada. O Bloco de Esquerda foi a única das nove forças políticas que concorreram a estas 
legislativas madeirenses a não eleger qualquer deputado. Esta foi a vitória menos folgada de 
Alberto João Jardim na Madeira, mas o líder regional lembrou que os objetivos foram 
conseguidos e que não precisa fazer coligações para governar nos próximos quatros anos. Um 
minuto e 57 segundos. 
Do lado do CDS, o partido que mais subiu, José Rodrigues diz que depois desse resultado nada 
será como antes. Dezassete segundos. 
O PS, passa de segunda a terceira força mais votada, apresentou indícios de fraude, mas 
Maximiano Martins diz que esta foi a escolha do povo madeirense. Vinte e seis segundos. 
Em crescendo, José Manuel Coelho, cabeça de lista do PTP, diz que quer evitar um assalto aos 
madeirenses. Vinte e seis segundos. 
O Partido Trabalhista elegeu três deputados, mais dois que a CDU. Edgar Silva diz que este é o 
resultado que vai penalizar e muito os madeirenses. Dezassete segundos. 
Nas reações nacionais aos resultados na Madeira, Paulo Portas, do CDS, diz que se trata de um 
resultado histórico do CDS e de um forte aviso ao PSD. Vinte e nove segundos. 
Do lado do PSD, o Secretário-geral do partido, José Matos Rosa, diz que é preciso ver os 
resultados com humildade. Vinte segundos. 
No PS, António José Seguro quis expressar a solidariedade do PS Nacional para com os 
socialistas madeirenses. Vinte e quatro segundos. 
Jerónimo de Sousa, do PCP, admitiu que a CDU obteve um mau resultado. Dezoito segundos. 
Na mesma linha do PCP, também Francisco Louçã admite a derrota não só do Bloco, mas de 
toda a esquerda. Vinte e oito segundos. 
Na Polónia a Plataforma Cívica do Centro Direita Liberal deve ser a vencedora das eleições 
legislativas realizadas ontem quando são equacionados 64% dos votos. O partido do atual 
Primeiro-ministro, Donald Tusk, segue na frente com 37,5% dos votos. Dezassete segundos. 
O Estado Belga vai mesmo comprar a totalidade do Dexia Banque Belgique. A proposta do 
governo de Bruxelas, com o apoio dos governos francês e luxemburguês, foi aprovada depois 
pelo Conselho de Administração do Dexia e formalmente assumida numa reunião 
extraordinária do Conselho de Ministros, que teve início já depois das três desta madrugada. É 
uma corrida contra o tempo para cumprir o objetivo de tomar a decisão ainda antes da 
abertura dos mercados. Luís Ochoa, correspondente da Antena 1 em Bruxelas, com as 
conclusões de um dia intenso e longo na capital Belga. Um minuto e 46 segundos. 
Volta o Programa de José Candeias -05h09 às 06h59 
Serviço Nacional de Trânsito com António Tornado, que informa que a semana começa 
tranquilamente. Solicita a participação dos ouvintes com as informações de trânsito. José 
Candeias reforça o pedido dizendo que as ligações não são apenas para informar sobre 
acidentes, mas toda e qualquer informação para chamar a atenção de quem conduz, como 
obras, dificuldades, impedimentos. O telefone para ligar é 800 21 01 01. 
Meteorologia. 
José Candeias convida os ouvintes para participarem do Jogo da Língua, pelo telefone 21 382 
0019. O ouvinte sorteado responde a uma pergunta da língua portuguesa e concorre a ganhar 
um livro. 
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Música portuguesa. 
Quarta ligação. Silvia, fala do Concelho de Seixal. Trabalha como cozinheira na cantina de um 
canteiro de obras. O marido trabalha no bar no mesmo local. Trabalha até às 9h da noite. Ela é 
Alentejana e manda um abraço para todos de lá. Trabalha na área há uns 20 anos. A conversa 
com José Candeias durou cinco minutos e meio. 
Meteorologia. 
Agradece os emails que têm recebido dos ouvintes. 
Jogo da Língua. Quem participa é Rita Martins que fala de Santa Cruz na Madeira. José 
Candeias pergunta para ela se na frase: Não faço tenção de sair no próximo fim-de-semana, se 
o tenção da frase é com ç ou com s. Ela responde que é com ç. A resposta vem da Dra Sandra 
Duarte Tavares que explica a diferença e aplicabilidade do com ç e do com s. A Rita acerta e 
ganha o livro: Diamantes de Sangue: corrupção e tortura em Angola, de Rafael Marques. Este 
quadro durou quatro minutos. 
Música portuguesa. 
Serviço Nacional de Trânsito. Informa que está tudo tranquilo neste momento. 
Meteorologia. 
Destaques da manhã Antena 1 com o Editor Ricardo Alexandre e depois com António Macedo. 
Meteorologia. 
Publicidade institucional. 
Quinta chamada. Através do skype fala-se com Egípcio que fala português. Samir conta o que 
viu do conforto no Cairo. Esta conversa durou nove minutos. 
Serviço Nacional de Trânsito. Informa que está tudo tranquilo neste momento. 
José Candeias despede-se e encerra o programa com música portuguesa. 
 
NOTICIÁRIO das 07h – edição José Carreiro 
Destaques. 
Meteorologia. 
O governo quer travar a despesa pública na Madeira. De acordo com o Diário Económico o 
governo de Passos Coelho prepara-se para aprovar em Conselho de Ministros, hoje mesmo, 
medidas para limitar a autonomia financeira da Região Autónoma. Alberto João Jardim 
renovou a maioria absoluta, mas no dia seguinte olhamos na Antena 1 para a austeridade que 
vai chegar a região. O plano de resgate ficou prometido para depois das eleições e o limite ao 
endividamento é apenas uma de várias outras medidas que estão na forja. Informações com 
Rosa Azevedo. Dois minutos. 
Vamos aos números, percentagens e mandatos da noite eleitoral com Raquel Bruna Lopes. 
Cinquenta e dois segundos. 
No Funchal a grande festa da noite foi a festa do CDS/PP. Na sede do PSD Jardim insurgiu sem 
tempo para responder perguntas dos jornalistas, mas disposto a deixar vários recados a Lisboa. 
Informações com Alexandra Sofia Costa. Dois minutos e nove segundos. 
Após o desaire, praticamente o Bloco de Esquerda desapareceu da Madeira, perdeu o único 
deputado que tinha. O Bloco inicia hoje em Setúbal as Jornadas Parlamentares. Na agenda 
estão os problemas sociais e as preocupações ambientais. Informações com Madalena Salema. 
Um minuto e 32 segundos. 
A Bélgica vai gastar quatro mil milhões de euros para assumir a filial belga do Banco Dexia. A 
proposta do governo belga conta com o apoio dos governos francês e luxemburguês. 
Informações com Luís Ochoa. Um minuto e 28 segundos. 
No Egito o Conselho Militar, que governa o país, reúne-se de emergência esta manhã para 
analisar os confrontos de ontem no Cairo, entre cristãos e as forças de segurança, a seguir a 
um ataque a uma igreja. Vinte e quatro pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas. É o 
incidente mais violento desde as manifestações que levaram a queda de Mubarak, agora que o 
país está a poucas semanas das legislativas. Ouvido pela Antena 1, Duarte Pinto Rocha, 
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Encarregado de Negócios e também responsável pela Secção Consular da Embaixada de 
Portugal no Cairo, chama a atenção para este facto das eleições se realizarem no próximo mês, 
admitindo que a explicação para os confrontos é difícil sem entrar em especulação. Um minuto 
e 24 segundos. 
Os polacos escolheram a continuidade nas legislativas deste domingo. Venceram o Primeiro-
ministro, Donald Tusk, e também o seu partido, a Plataforma Cívica. O partido do Primeiro-
ministro polaco conseguiu 40% dos votos, deixando a grande distância o principal opositor, o 
líder do Partido Nacionalista Jaroslaw Kaczynski. Donald Tusk e o Partido do Povo Polaco, que 
era já um parceiro de coligação, terão agora votos suficientes para formar um novo governo. 
Vinte e sete segundos. 
Em França, sem surpresas, François Hollande venceu a primeira volta das primárias do Partido 
Socialista. Eleições para escolher o principal opositor de Nicolas Sarkozy nas presidenciais de 
Abril. A segunda volta vai ser discutida no próximo domingo entre François Hollande e Martine 
Aubry. Dezassete segundos. 
 
PROGRAMA MANHÃ ANTENA 1 – 07h12 às 10h59 – António Macedo 
Serviço Nacional de Trânsito. Informa que está tudo tranquilo neste momento. 
Meteorologia. 
Música portuguesa. 
Madeira: o dia seguinte com Ricardo Alexandre. Balanço de cada partido após as eleições. 
Repete-se a reportagem divulgada nos noticiários anteriores. Comentários de Raúl Vaz e Carlos 
Magno. Oito minutos e 10 segundos. 
Meteorologia. 
Publicidade institucional. 
Revista de Imprensa. João Paulo Guerra apresenta os destaques e as principais notícias dos 
jornais portugueses. Dois minutos. 
Serviço Nacional de Trânsito. Informa que está tudo tranquilo neste momento. Apenas com 
mais trânsito no sentido Lisboa. 
Meteorologia. 
 
SÍNTESE DAS NOTÍCIAS – 7h30 –com Nuno Rodrigues 
Hora certa. 
Madeira: o dia seguinte. O novo governo da região vai ter autonomia limitada. O Diário 
Económico de hoje escreve que o Conselho de Ministros deve decidir já hoje um limite a partir 
do qual a Madeira terá que pedir autorização às Finanças para realizar despesa. Alberto João 
Jardim renovou ontem a maioria absoluta. O candidato do PSD somou, no entanto, o pior 
resultado de sempre. Perdeu 19 mil votos, em relação às últimas eleições. O CDS passou a 
segunda força na região, quase quadruplicou os mandatos, passou de dois para nove 
deputados. José Manuel Coelho confirmou a popularidade, deu três deputados ao Partido 
Trabalhista. 
Quatro mil milhões de euros é quanto o Estado belga vai pagar pela filial belga do Banco Dexia. 
O resgate da instituição financeira foi confirmado esta madrugada pela administração do 
Banco Dexia. A holding franco-belga vai ser dividida em três partes, com custos assumidos 
pelos governos da Bélgica, França e Luxemburgo. Cerca de 600 funcionários desse grupo vão 
receber proposta de transferência para outras filiais. O Dexia tem elevada exposição à divida 
grega e é o primeiro banco vítima da crise da dívida soberana da zona euro. 
No Egito 24 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas nos confrontos entre cristãos e as 
forças de segurança, na sequência de um ataque a uma igreja. O Conselho Militar, que governa 
o país, reúne-se de emergência para analisar o incidente mais violento desde as manifestações 
que levaram a queda de Mubarak, numa altura em que o país está a poucas semanas de 
eleições legislativas. 
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Na Polónia o Primeiro-ministro Donald Tusk venceu de novo as eleições legislativas. O partido 
do Primeiro-ministro polaco conseguiu 40% dos votos, deixando a grande distância o principal 
opositor, o líder do Partido Nacionalista Joroslaw Kaczynski. Donald Tusk e o Partido do Povo 
Polaco, que já era um parceiro de coligação, vão ter votos suficientes para formar um novo 
governo. 
Um minuto de 46 segundos. Tempo da síntese das notícias. 
 
SÍNTESE DA INFORMAÇÃO DE DESPORTO com Pedro Luiz 
Dentro de hora e meia a seleção parte para Copenhaga, onde deve aterrar por volta do meio-
dia e um quarto. Tem treino marcado para às 18h no Parken Stadium, após o qual Paulo Bento 
dará uma conferência de imprensa para fazer a antevisão do jogo com a Dinamarca. Uma 
vitória ou um empate qualificam Portugal diretamente para o europeu que se vai realizar na 
Polónia e na Ucrânia. Mas em caso de derrota a equipa portuguesa tem ainda a hipótese de se 
apurar como melhor segunda qualificada para disputar o play off entre as restantes equipas 
colocadas no segundo lugar. 
Portugal foi criticado no jogo frente a Islândia por cometer erros defensivos. Situação 
desvalorizada por Cristiano Ronaldo, quando se erra; erram todos e não apenas a defesa. 
A Seleção Nacional vai encontrar pela frente um adversário que só nos ganhou duas vezes, 
mas tem também a possibilidade, por jogar em casa e por ser o último jogo, de garantir o 
primeiro lugar no grupo. A peça mais forte no ataque dinamarquês Niklas Bendtner, já ouvido 
pelo enviado especial da Antena 1, Alexandre Afonso. 
Também a manhã a Seleção Sub 21 vai jogar a terceira partida no apuramento para o Europeu 
2013, que se vai realizar em Israel. O adversário é a Rússia, juntamente com Portugal, a equipa 
mais forte no que diz respeito ao apuramento. Nelson Oliveira diz que desta vez é preciso 
melhorar a finalização, o que não aconteceu no jogo frente a Polónia, da passada semana em 
que Portugal teve muitas oportunidades, mas acabou por empatar a uma bola. 
Deste fim-de-semana, principal notícia para Hélder Rodrigues. Conquistou o título de Campeão 
do Mundo de todo-o-terreno ao terminar o Rali dos Faraós, quarta e última prova do 
campeonato, na segunda posição da geral. Hélder precisava apenas de terminar na sétima 
posição, concluiu a prova no Cairo em segundo, depois de vencer a sexta e derradeira etapa. 
No triatlo, etapa da Taça do Mundo no México. Bruno Pais conquistou a medalha de bronze. 
João Silva foi o sétimo e Duarte Marques foi o décimo sexto. 
Grande destaque também para a ginástica portuguesa. A dupla Nuno Merino e Diogo 
Ganchinho conquistou a Taça do Mundo 2011 de Trampolins Sincronizado. A primeira para a 
ginástica portuguesa, foi em Odense, na Dinamarca. 
No tênis de mesa, Campeonato da Europa na Polónia. A seleção nacional masculina venceu a 
República Checa por 3 a 0, a Eslovênia por 3 a 2 e a Suécia por 3 a 0. A seleção já está nas 
quartas de final, onde vai defrontar a Hungria. 
No futsal está cumprida a Sexta Jornada do Nacional da primeira divisão. Benfica e Sporting 
continuam no topo da classificação com 16 pontos. Os leões foram aos Açores vencer o 
Operário por 4 a 2, enquanto o Benfica recebeu e bateu o Freixieiro por 6-4. 
Cinco minutos. Tempo da síntese da informação de desporto. 
Volta ao Programa Manhã Antena 1 – 07h12 às 10h59 – António Macedo 
Música portuguesa. 
Meteorologia. 
Publicidade institucional. 
Revista de Imprensa Internacional. João Paulo Guerra apresenta as manchetes dos principais 
jornais da Espanha, França, Inglaterra e Brasil (Brasília – Correio Brasiliense). Três minutos. 
Serviço Nacional de Trânsito. Acidente na A1 no sentido Alverca. 
Pano para Mangas – crónica de João Gobern. Sempre sobre um tema da atualidade. Hoje 
sobre as eleições na Madeira, seu panorama. Quatro minutos. 
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Destaques do noticiário das 8h 
Madeira e o dia seguinte. Plano de austeridade para a Madeira. 
Bélgica vai gastar quatro mil milhões de euros para comprar o Banco Dexia. 
Trinta e sete segundos. Tempo dos destaques. 
Portugalex. Magazine humorístico. Três minutos de duração. 
António Macedo informa que aconteceram dois acidentes. Um na A25 e outro no IC19. 
Meteorologia. 
 
NOTICIÁRIO das 08h – edição José Carreiro 
Destaques. 
Meteorologia. 
Alberto João Jardim impõe condições para negociar o aguardado plano de austeridade da 
região. No discurso da vitória, depois de confirmada a maioria absoluta, Jardim disse que não 
vai aceitar medidas discriminatórias contra os madeirenses, esperando que prevaleça o 
princípio de sacrifícios e benefícios iguais para todos os portugueses. Quarenta e três 
segundos. 
Análise do discurso de Alberto João Jardim pelo comentador de assuntos de política da Antena 
1, Raúl Vaz. Três minutos e 33 segundos. 
Vamos aos números, percentagens e mandatos da noite eleitoral com Raquel Bruna Lopes. Um 
minuto. 
No Funchal houve festa na sede do PSD, mas a grande festa foi na sede do CDS/PP. Em Lisboa 
Paulo Portas, pouco tempo despois, fez também questão de aparecer. De resto, com exceção 
de Pedro Passos Coelho, os líderes nacionais do partido fizeram questão de reagir. 
Informações com Frederico Moreno. Um minuto e 58 segundos. 
A Bélgica vai gastar quatro mil milhões de euros para assumir a filial belga do Banco Dexia. A 
decisão foi tomada esta madrugada como nos conta da Bélgica, Luís Ochoa. Um minuto e 29 
segundos. 
O fim-de-semana deixou 11 mortos nas estradas portuguesas. A GNR registou perto de 400 
acidentes entre sábado e domingo. Cerca de 150 pessoas sofreram ferimentos ligeiros. Catorze 
segundos. 
A esta hora há três incêndios ativos no país. No Concelho de Gondomar, Distrito do Porto, o 
fogo está a consumir mato desde às quatro da manhã. Cerca de 90 bombeiros estão a 
combater o incêndio, que tem duas frentes ativas. Por dominar está também o fogo em mato 
no Concelho de Vila Verde, Distrito de Braga. O fogo está a ser combatido por perto de 50 
bombeiros. No Concelho de Pampilhosa da Serra, Distrito de Coimbra, um helicóptero juntou-
se já esta manhã aos bombeiros no combate ao incêndio em floresta. Trinta e sete segundos. 
No Egito o Conselho Militar, que governa o país, reúne-se de emergência esta manhã, para 
analisar os confrontos de ontem no Cairo entre cristãos e as forças de segurança, na sequência 
de um ataque a uma igreja. Vinte e quatro pessoas morreram, mais de 200 ficaram feridas. 
Ouvido pela Antena 1 esta manhã Samir, um jovem egípcio que vive no Cairo conta da tensão 
que se vive na cidade. Explica que a revolução está a entrar numa fase perigosa. Um minuto e 
29 segundos. 
Os polacos escolheram a continuidade nas legislativas deste domingo. Venceram o Primeiro-
ministro, Donald Tusk, e também o seu partido, a Plataforma Cívica. O partido do Primeiro-
ministro polaco conseguiu 40% dos votos, deixando a grande distância o principal opositor, o 
líder do Partido Nacionalista Jaroslaw Kaczynski. Donald Tusk e o Partido do Povo Polaco, que 
era já um parceiro de coligação, terão agora votos suficientes para formar um novo governo. 
Vinte e oito segundos. 
Em França, sem surpresas, François Hollande venceu a primeira volta das primárias do Partido 
Socialista. Eleições para escolher o principal opositor de Nicolas Sarkozy nas presidenciais de 
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Abril do próximo ano. A segunda volta vai ser discutida no próximo domingo entre François 
Hollande e Martine Aubry. Dezanove segundos. 
Volta ao Programa Manhã Antena 1 – 07h12 às 10h59 – António Macedo 
Serviço Nacional de Trânsito. Acidentes na A25, A1 e IC19. Vários pontos de lentidão no 
trânsito de Lisboa e do Porto. 
Meteorologia. 
Música. Fado. 
Contas do Dia com Paulo Ferreira – editor de economia da RTP. Uma conversa sobre assuntos 
económicos. Tema de hoje: orçamento do Estado. Seis minutos e 50 segundos. 
Meteorologia. 
Publicidade institucional. 
Revista de Imprensa. João Paulo Guerra apresenta os destaques e as principais notícias dos 
jornais portugueses. Cinco minutos. 
Ricardo Alexandre apresenta o que dizem as redes sociais. Dezassete segundos. 
Serviço Nacional de Trânsito. Acidente no IC19 resolvido. 
Meteorologia. 
 
SÍNTESE DAS NOTÍCIAS – 8h33 – com Nuno Rodrigues 
Hora certa. 
Alberto João Jardim recusa medidas discricionárias para a Madeira. O vencedor das eleições de 
ontem garante que não vai aceitar austeridade diferente na região. A negociação do plano de 
austeridade com o Governo da República é uma das primeiras tarefas do futuro executivo 
madeirense. O Diário Económico de hoje escreve que o governo da região vai ter autonomia 
financeira limitada. O Conselho de Ministros deve decidir já hoje um limite a partir do qual a 
Madeira terá que pedir autorização às Finanças para realizar despesa. 
Alberto João Jardim renovou a maioria absoluta. O candidato do PSD somou, no entanto, o 
pior resultado de sempre. Perdeu 19 mil votos em relação às últimas eleições. O CDS passou a 
segunda força política na região, passou de dois para nove deputados. O PS foi o grande 
derrotado, desceu para a terceira posição e perdeu um deputado. 
O orçamento de Estado para o próximo ano volta hoje à mesa do Conselho de Ministros. A 
aprovação do documento pode acontecer já hoje nesta reunião extraordinária, marcada para 
às três da tarde. As contas do Estado para 2012 devem chegar a Assembleia da República até o 
próximo dia 17. 
Quatro mil milhões de euros é quanto o Estado belga vai pagar pela filial belga do Banco Dexia. 
O resgate da instituição foi confirmado esta madrugada pela administração do Grupo Dexia. A 
holding franco-belga vai ser dividida em três partes, com custos assumidos pelos governos da 
Bélgica, França e Luxemburgo. 
No Egito, o incidente mais grave desde as manifestações na Praça Tahrir. Vinte e quatro 
pessoas morreram, mais de 200 ficaram feridas durante confrontos entre cristãos e as forças 
de segurança no dia de ontem. O Conselho Militar, que governa o país, reúne-se de 
emergência esta manhã para analisar este caso. 
Um minuto e 32 segundos. Tempo da síntese das notícias. 
 
SÍNTESE DA INFORMAÇÃO DE DESPORTO com Pedro Luiz 
Chegaram em silêncio e vão partir dentro de meia hora para Copenhaga, onde chegam por 
volta do meio-dia e um quarto. Tem treino marcado para às seis da tarde no Parken Stadium, 
após o qual Paulo Bento dará uma conferência de imprensa para fazer a antevisão do jogo 
frente a Dinamarca. 
Depois dos muitos falados erros defensivos frente a Islândia, a situação foi desvalorizada por 
Cristiano Ronaldo. O avançado português diz que quando erram, erram todos, não apenas a 
defesa. 
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A seleção está forte, considera Cristiano Ronaldo, a espera também de uma Dinamarca que 
pretende ser primeira no grupo, tal como Portugal e apurar-se diretamente, sem ter que fazer 
contas, para a fase final do Euro 2012. O último obstáculo é Sorensen, guarda-redes veterano 
dinamarquês, já ouvido pelo enviado especial da Antena 1, Alexandre Afonso. 
Por causa da possibilidade de se verificar outros resultados a Suécia adiou seu jogo em meia 
hora frente a Holanda. O jogo deveria começar cerca de meia hora antes do jogo de Portugal, 
mas os suecos desconfiados que depois de saberem o resultado final do Suécia e Holanda 
poderia haver combinação entre dinamarqueses e portugueses, o jogo entre a Suécia e a 
Holanda vai jogar-se exatamente a mesma hora. A Suécia está envolvida na luta pelo melhor 
segundo, já que não tem qualquer hipótese de ser primeiro. 
Os Sub 21 jogam amanhã em Moscovo, um jogo onde é preciso melhorar a finalização, 
considera Nelson Oliveira. 
Três minutos. Tempo da síntese da informação de desporto. 
Volta ao Programa Manhã Antena 1 – 07h12 às 10h59 – António Macedo 
Madeira: o dia seguinte com Ricardo Alexandre. Mais uma vez Alberto João Jardim. O PSD da 
Madeira ganha as eleições regionais, mas a maioria absoluta foi a justa, muito distante dos 
64% das eleições anteriores. Ribeiro Cardoso, jornalista, autor do livro: Jardim, a grande fraude 
– uma radiografia da Madeira, analisa e comenta os resultados da noite eleitoral na Madeira. 
Oito minutos e 20 segundos. 
Abertura das Bolsas. Boa notícia. Lisboa abriu a subir. 
Meteorologia. 
Publicidade institucional. 
Conselho Superior com Ricardo Alexandre. Programa de debate e opinião. Luís Filipe Menezes 
apresenta sua opinião com relação ao resultado das legislativas na Madeira. Quatro minutos e 
12 segundos. 
Serviço Nacional de Trânsito. Ainda dois acidentes por resolver: um na A1 no sentido Alverca e 
outro na A25. 
Música portuguesa. 
Destaques do noticiário das 9h 
Mais curta vitória de Alberto João Jardim. Há pouco na Antena 1 Luís Filipe Menezes defendeu 
que é hora de pensar num sucessor e sugeriu o nome de Miguel Albuquerque, atual presidente 
da Camara do Funchal. 
CDS fez a festa. Lidera a oposição. 
Maximiano assume a derrota. 
Que desafios têm a Madeira? 
Em Berlim manifestações nas ruas. 
Cinquenta segundos. Tempo dos destaques. 
Lugar Comum com Mafalda Lopes da Costa, que explica o significado de queimar navios. Um 
minuto e 13 segundos. 
 
NOTICIÁRIO das 09h – edição José Carreiro 
Destaques. 
Meteorologia. 
O governo quer travar a despesa pública na Madeira. De acordo com o Diário Económico o 
governo de Passos Coelho prepara-se para aprovar em Conselho de Ministros hoje mesmo, às 
três da tarde, medidas para limitar a autonomia financeira da região autónoma. Alberto João 
Jardim renovou a maioria absoluta, mas no dia seguinte importa olhar para a austeridade que 
vai chegar àquela região. O plano de resgate que ficou prometido para depois das eleições e o 
limite ao endividamento é apenas uma de várias outras medidas que estão na forja. 
Informações com Rosa Azevedo. Dois minutos. 
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Alberto João Jardim admite que os tempos serão difíceis, mas avisa: não vai aceitar medidas 
discriminatórias contra os madeirenses, esperando que prevaleça o princípio de sacrifícios e 
benefícios iguais para todos os portugueses. Trinta e cinco segundos. 
Em direto o especialista da Antena 1 em Assuntos de Economia e Diretor Adjunto do 
Semanário Expresso, Nicolau Santos, comenta a declaração de Alberto João Jardim. Dois 
minutos e 26 segundos. 
Vamos agora recordar os números da noite, as percentagens, os mandatos com Raquel Bruna 
Lopes. Um minuto. 
Luís Filipe Menezes em instantes, no Conselho Superior da Antena 1, disse que o partido PSD 
deve começar a preparar a sucessão de Alberto João Jardim. Um minuto e 25 segundos. 
No Funchal a grande noite viveu-se na sede do CDS/PP, dos partidos vencedores, mas também 
na sede do PSD, para além da festa feita pelos apoiantes do Partido Trabalhista. Agora após a 
noite de sono, a repórter Alexandra Sofia Costa conta como foi o amanhecer. A repórter 
conversa com alguns madeirenses. Dois minutos e doze segundos. 
Em última hora. Na Síria mais de 30 pessoas morreram nas últimas horas durante confrontos 
entre apoiantes e opositores ao regime de Bashar al Asad. Notícia está a ser avançada esta 
manhã por uma associação de ativistas sírios. Doze segundos. 
O eixo franco-alemão parece afinado para dar resposta a recapitalização dos bancos, 
garantindo por esse meio o tão desejado crédito à economia europeia. A Grécia não é caso 
único, longe disso. Alexandre David, enviado especial da Antena 1 à Atenas, está agora na 
capital alemã e detetou pontos em comum nas ruas das duas cidades, assim como as 
divergências. Dois minutos e vinte segundos. 
A Troika e o governo grego voltam hoje a sentar-se à mesa das negociações. É uma informação 
que está a ser avançada pelas agências de notícias. Em Atenas o Ministro das Finanças recebe 
a União Europeia, o Fundo Monetário Internacional e o BCE para uma nova ronda negocial 
sobre a nova fatia de ajuda financeira ao país no valor de oito mil milhões de euros. Dezoito 
segundos. 
Volta ao Programa Manhã Antena 1 – 07h12 às 10h59 – António Macedo 
Serviço Nacional de Trânsito. Quatro acidentes por resolver. Os acidentes são no IC2, na A1 
sentido Alverca, A2 e A25. 
Música portuguesa. 
Meteorologia. 
Publicidade institucional. 
O Amor é… com Inês Meneses que conversa com o professor Júlio Machado sobre amor e 
sexualidade. A conversa de hoje é sobre um estudo realizado pela Universidade Harvard sobre 
a reação masculina quando vê imagens de mulheres. A conclusão do estudo foi de que as 
reações químicas são parecidas com as provocadas pelo uso da cocaína. Cinco minutos e 14 
segundos. 
António Macedo abre as inscrições para a participação no programa Antena Aberta que tem o 
resultado, a análise das eleições na Madeira e futuro na região como tema. 
Serviço Nacional de Trânsito. Os quatro acidentes continuam por resolver. 
Meteorologia. 
 
SÍNTESE DAS NOTÍCIAS – 9h33 – Nuno Rodrigues 
Hora certa. 
Alberto João Jardim recusa medidas discricionárias para a Madeira. O vencedor das eleições de 
ontem defende medidas de austeridade iguais para todos os portugueses. 
A negociação do plano de austeridade com o Governo da República é uma das primeiras 
tarefas para o executivo madeirense. O Diário Económico de hoje escreve que o governo da 
região vai ter autonomia limitada. O Conselho de Ministros deve decidir já hoje um limite a 
partir do qual a Madeira terá que pedir autorização às Finanças para realizar despesa. 
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Alberto João Jardim renovou ontem a maioria absoluta. O candidato do PSD somou, no 
entanto, o pior resultado de sempre, perdeu cerca de 19 mil votos. O CDS passou a segunda 
força política na região, passa de dois para nove deputados. O PS foi o grande derrotado, 
desceu para a terceira posição e perdeu um deputado. 
O orçamento de Estado para o próximo ano volta hoje à mesa do Conselho de Ministros. A 
aprovação do documento pode acontecer já na reunião extraordinária, que está marcada para 
às três da tarde. As contas do Estado para 2012 devem chegar a Assembleia da República até o 
próximo dia 17. 
As bolsas europeias abriram esta manhã em alta, suportadas pelo acordo entre a Chanceler 
alemã Angela Merkel e o Presidente francês Nicolas Sarkozy. Acordo para uma solução 
duradora que responda aos problemas da recapitalização dos bancos europeus. Sarkozy e 
Merkel prometeram um novo pacote de medidas até o final deste mês. Soluções anunciadas 
ontem, depois de um encontro em Berlim. 
A Troika e o governo grego voltam hoje à mesa das negociações. Em Atenas o Ministro das 
Finanças recebe União Europeia, Fundo Monetário Internacional e Banco Central Europeu para 
uma nova ronda negocial sobre a nova fatia de ajuda financeira ao país, no valor de oito mil 
milhões de euros. 
A Rússia diz, entretanto, que está disponível para ajudar os países da zona euro. O Conselheiro 
Económico do Kremlin acaba de dizer que a Rússia pode ajudar a resolver a grave crise da 
dívida, se os países do euro acertarem uma estratégia comum. 
Dois minutos e 23 segundos. Tempo da síntese das notícias. 
 
SÍNTESE DA INFORMAÇÃO DE DESPORTO com Pedro Luiz 
A seleção já viaja para Copenhaga, onde deve chegar ao meio dia e um quarto horário de 
Lisboa. Tem treino marcado às seis da tarde no Parken Stadium e a seguir conferência de 
imprensa de Paulo Bento. O objetivo é não cometer os erros defensivos de sexta-feira frente a 
Islândia, mas a situação não preocupa Cristiano Ronaldo, quando se erra, erram todos. 
Um empate ou uma vitória qualificam Portugal diretamente para o Europeu, mas até se pode 
alocar que as das duas seleções, que se defrontam amanhã no Parken Stadium, se apurarem 
dependem do resultado da Suécia frente a Holanda. Suécia que deveria começar o seu jogo 
um quarto para às sete, adiou em meia hora. A partida frente a Holanda vai começar 
exatamente a mesma hora do jogo Dinamarca e Portugal. 
Também amanhã na Rússia a seleção Sub 21 procura vencer os russos, principal adversário na 
corrida ao Euro 2013, que se vai realizar em Israel. O objetivo é mesmo ganhar frente ao 
adversário direto, confessa o médio André Martins. 
Taça da Liga. Já começou a segunda fase. Este fim-de-semana três resultados. União da 
Madeira 2 e Marítimo 3; Penafiel 1 e Académica 1; e ontem Santa Clara derrotou a União de 
Leiria por três bolas a uma. 
Destaque para Hélder Rodrigues, Campeão do Mundo de todo-o-terreno, ao terminar o Rali 
dos Faraós, quarta e última prova do campeonato, na segunda posição. 
Na ginástica, destaque também para a dupla Nuno Merino e Diogo Ganchinho, conquistou a 
Taça do Mundo 2011, a primeira para a ginástica portuguesa. 
No tênis de mesa, Portugal está nas quartas-de-final. Até agora venceu todos os adversários: 
República Checa, Eslovênia e Suécia. Vai defrontar nas quartas-de-final a equipa da Hungria. 
O andebol completa a sétima jornada. O Águas Santas continua a ser a grande sensação, com 
20 pontos. O Sporting, que bateu o Porto neste fim-de-semana, é o segundo, com 19 pontos. 
No basquetebol, o Benfica conquistou o Troféu António Pratas, ao derrotar o Porto por 65-63. 
Dois minutos e 48 segundos. Tempo da síntese da informação de desporto. 
Volta ao Programa Manhã Antena 1 – 07h12 às 10h59 – António Macedo 
Madeira: o dia seguinte com Ricardo Alexandre. Mais uma vez Alberto João Jardim. O PSD da 
Madeira ganha as eleições regionais, mas a maioria absoluta foi a justa, muito distante dos 
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64% das eleições anteriores. Mas foi a 45ª vitória eleitoral do PSD. Maria Rita Espada, 
jornalista, subeditora da Revista Sábado, autora da biografia não autorizada: Alberto João 
Jardim: o rei da Madeira, diz não se surpreender com os resultados das eleições. Numa 
conversa com Ricardo Alexandre, a jornalista Maria Rita analisa e comenta os resultados da 
noite eleitoral na Madeira. Quase dez minutos. 
Meteorologia. 
Este Tempo com Ricardo Bom Santos, que conversa com António Granado. Na semana 
passada tivemos a morte de Steve Jobs, mas esta empresa da maça, a Apple, continua a 
marcar o mundo das notícias nesta área, porque a Apple lançará o chamado iCloud. A conversa 
decorre sobre este produto. António Granado explica as funcionalidades, as vantagens, os 
limites disso tudo. Quase seis minutos e meio. 
Sistema Nacional de Trânsito. Os acidentes ainda estão a resolver, mas o trânsito já foi 
reaberto na IC2. 
Um Minuto pela Terra com Inês Pereira. Um passeio por milhões de anos de história que 
marca o território Português é o convite do Laboratório Nacional de Energia e Geologia em 
parceria com a Camara Municipal de Beja. Inês Pereira sugere este programa para um dia 
diferente e diz que o ambiente agradece. Um minuto. 
Meteorologia. 
 
NOTICIÁRIO das 10h – edição José Carreiro 
Destaques. 
Meteorologia. 
Luís Filipe Menezes considera que o presidente da Camara do Funchal pode suceder Alberto 
João Jardim. Esta manhã em declarações à Antena 1, o antigo presidente do PSD, presidente 
da Camara de Gaia diz que o PSD Madeira deve começar desde já a preparar a sucessão de 
Alberto João e atira para o tabuleiro político o nome de Miguel Albuquerque. Um minuto e 
sete segundos. 
Miguel Albuquerque tem condições para ganhar as próximas eleições, garante Luís Filipe 
Menezes. Ouvido pela Antena 1, o presidente da Camara do Funchal não exclui a possibilidade 
de entrar em outros voos, mas não se compromete. Um minuto e 25 segundos. 
Alberto João impõe condições para negociar o tão aguardado plano de austeridade da região. 
No discurso da vitória, depois de confirmada a maioria absoluta, Jardim disse que não vai 
aceitar medidas discricionárias contra os madeirenses, esperando que prevaleça o princípio de 
sacrifícios e benefícios iguais para todos os portugueses. Quarenta e um segundos. 
Para Nicolau Santos, Alberto João Jardim não terá margem de manobra para impor o quer que 
seja. Quarenta segundos. 
Uma das medidas implica o limite que o governo quer criar para travar o endividamento da 
Madeira. De acordo com o Diário Económico o governo de Passos Coelho prepara-se para 
aprovar em Conselho de Ministros hoje mesmo essas medidas. Mas há outras na forja, o 
aumento do IVA, menos funcionários, portagens nas vias rápidas. Ouvido pela Antena 1, esta 
manhã, o economista Ricardo Cabral, da Universidade da Madeira, considera que a região 
pode vir a sofrer bastante se estas medidas não tiverem em conta a verdadeira realidade que 
se vive na Madeira. Um minuto e 22 segundos. 
Vamos espreitar como amanheceu hoje o Funchal depois das eleições. Reportagem de 
Alexandra Sofia Costa. Dois minutos. 
Os bombeiros ainda não conseguiram dominar os três incêndios que estão ativos em várias 
zonas do país. No Concelho de Gondomar, Distrito do Porto, o fogo está a consumir mato 
desde às quatro da manhã, há dois helicópteros no local. Por dominar também o fogo em 
mato no Concelho de Vila Verde, Distrito de Braga e no Concelho de Pampilhosa da Serra, 
Distrito de Coimbra, um helicóptero juntou-se aos bombeiros nas últimas horas, justamente, 
para tentar também combater as chamas. Trinta e um segundos. 
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Em Coimbra a partir de hoje a circulação rodoviária está condicionada na Ponte Açude sobre o 
Rio Mondego. Obras de melhoramento que vão se arrastar por mais de um ano, 18 meses. Os 
condicionamentos, Carolina Ferreira, já se fazem sentir? Dois minutos e 35 segundos. 
No dia mundial contra a pena de morte a Anistia Internacional acusa a Bielorrússia, o único 
país da Europa ainda a reivindicar matar pessoas em nome da justiça. O jornalista Luís 
Mendonça resume o relatório 2011 da Anistia Internacional. Um minuto e meio. 
Volta ao Programa Manhã Antena 1 – 07h12 às 10h59 – António Macedo 
Serviço Nacional de Trânsito. Mais um acidente na A1, próximo ao Porto. O acidente no IC2 já 
está resolvido, mas os outros acidentes na A1, A2 e A25 continuam por resolver. 
Meteorologia. 
Música portuguesa. 
Madeira: o dia seguinte com Ricardo Bom Santos. O PSD ganhou as eleições de ontem na 
Madeira, mas a maioria absoluta é curta, ficou muito distante dos 64% das últimas eleições. Os 
Sociais-democratas tiveram menos quase 19 mil votos. Números das eleições com relação a 
cada partido. Ricardo Bom Santos informa que a Antena 1 convidou Alberto João Jardim para 
participar da conversa, mas não tiveram nenhuma resposta. Participaram José Manuel 
Rodrigues, do CDS, e Maximiano Martins, do PS. Analisaram as eleições, denunciam 
irregularidades, comentam os resultados de seus partidos, as declarações de Alberto João 
Jardim e o futuro da Madeira. Dezoito minutos. 
Meteorologia. 
Publicidade institucional. 
Sistema Nacional de Trânsito. Acidentes continuam a acontecer. Resolve-se um e acontece 
outro.  
Meteorologia. 
António Macedo convida novamente as pessoas a participarem do programa Antena Aberta, 
pelo telefone 800 22 01 01, depois das 11h com António Jorge, que apresenta o tema que será 
discutido e analisado. Novamente a Madeira é o tema. 
Cinemax – com João Lopes. Destaque para a estreia em DVD do filme Um Ano Mais de Mike 
Leigh. Título original Another Year. Um minuto e quarenta segundos. 
Música de uma cantora portuguesa, mas em inglês. 
Meteorologia. 
Publicidade Institucional. 
Destaques do programa Portugal em Directo 
Campanha de prevenção e segurança dos idosos, organizada pelo Comando da PSP portuense. 
Mais vestígios de dinossauros na região Oeste. Projeto de Parque Temático Jurássico sofre com 
a crise. 
As espécies autóctones da Mata Nacional de Buçaco podem vir a integrar o banco de sementes 
do milénio, com sede na Inglaterra. O objetivo é preservar a biodiversidade, uma vez que 
projetos dessa natureza são alvo da cobiça das multinacionais. 
Introdução de portagens na Via do Infante trouxe muitos algarvios para a estrada. Centenas de 
pessoas manifestaram no sábado, congestionaram o acesso a cidade de Faro. Foi o maior 
protesto organizado pela Comissão de Utentes da Via do Infante. 
Três minutos. Tempo dos destaques do programa Portugal em Directo. 
Sistema Nacional de Trânsito. Mais um acidente na A1 no sentido Alverca, agora são dois 
nesse sentido. O outro acidente da A1 no Porto ainda está a ser resolvido. O acidente na A2 
está resolvido. E o grave acidente na A25 também não foi resolvido ainda. 
Música portuguesa. 
Meteorologia. 
 
SÍNTESE DA ATUALIDADE – 11h – Maria de São José 
Hora certa. 
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É um aviso da Agência Moody’s. Os desvios da Madeira alteraram as contas portuguesas e isso 
é negativo. A Moody’s lembra mesmo o exemplo da Grécia e receia que Portugal venha a 
seguir este exemplo da falta de fiabilidade das contas públicas. Depois do INE ter mostrado 
que o deficit nos primeiros seis meses do ano chegou aos 8,3%. A Agência de Notação 
Financeira avisa que o desafio de Portugal é agora ainda maior e a responsabilidade é da 
Madeira. A Moody’s considera, no entanto, que o governo português está a tomar medidas 
rapidamente, incluindo medidas para assumir o controlo sobre as contas madeirenses. 
No Funchal depois de vencer as eleições, mas com menos votos, Alberto João Jardim avisa que 
não vai aceitar medidas discricionárias para os madeirenses. É um recado agora que vai ser 
negociado o plano de austeridade para a região autónoma. 
O socialista Maximiano Martins disse em instantes na Antena 1 que João Jardim não pode 
impor condições, quem pede dinheiro não pode impor seja o que for. É de resto isso que leva 
Maximiano Martins a dizer convictamente que João Jardim não vai aguentar uma legislatura. 
No dia seguinte às eleições regionais, já se coloca o cenário da sucessão de Alberto João 
Jardim. Aqui na Antena 1, no Conselho Superior, Luís Filipe Menezes sugere o nome de Miguel 
Albuquerque, presidente da Camara do Funchal, para suceder João Jardim. Já ouvido pela 
Antena 1, Miguel Albuquerque não se compromete. 
Três minutos e 38 segundos. Tempo da síntese da atualidade. 
Meteorologia. 
 
PROGRAMA ANTENA ABERTA – 11h04 às 11h59 – António Jorge 
O que traduzem os resultados das eleições na Madeira? Do seu ponto de vista vai haver 
mudanças políticas no arquipélago? Como poderá se desenvolver a relação entre a relação 
entre o Governo da República e o Governo Regional? Para participar o telefone 800 22 01 01 
ou antena.aberta@rtp.pt. 
Os eleitores da Madeira voltaram a dar a vitória a Alberto João Jardim e também ao PSD com 
maioria absoluta, mas com menos 19 mil votos com relação as eleições de 2007. Alberto João 
Jardim e o PSD alcançaram 48,5% dos votos, somando assim 25 deputados, menos 8 que em 
2007. É a 10ª maioria absoluta de Jardim, no entanto, a menos expressiva de sempre. O CDS 
com José Manuel Rodrigues quadruplicou os mandatos, é agora a segunda força política no 
parlamento que terá três lugares ocupados pelo partido de José Manuel Coelho. O PS desceu 
para a terceira força com seis deputados eleitos. E o único dos nove partidos que concorreram 
às eleições de ontem e não elegeram nenhum deputado foi o Bloco de Esquerda. A autonomia 
financeira da Madeira, a dívida da Madeira, o plano específico de austeridade, são assuntos 
que vão dominar o futuro político da Ilha, com inevitáveis consequências para os madeirenses. 
Alberto João Jardim recusa medidas discricionárias na Madeira, foi uma das frases do discurso 
da vitória. Bom dia professor António Costa Pinto, é investigador e professor de Política e 
História Europeia Contemporânea no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. 
Como é que lê os resultados das eleições na Madeira? 
Comentário do professor António Costa Pinto. 
O Diário Económico escreve que o governo de Pedro Passos Coelho quer pôr freio à despesa 
pública ainda hoje. Durante a tarde em Conselho de Ministros devem ser aprovadas medidas 
que limitem a autonomia financeira da Região Autónoma. Tudo indica que a partir do próximo 
ano Alberto João Jardim só poderá fazer despesa pública se o Ministro das Finanças, Victor 
Gaspar, autorizar. De imediato está previsto o corte de um milhão de euros mensais nas 
transferências de Estado aos cofres do Governo Regional, numa operação que permitirá 
poupar 175 milhões de euros. Agora no que toca o ajustamento, como cobrança de portagens 
nas vias rápidas, fim do subsídio de insularidade e pagamento de taxas modeladoras na saúde, 
parecem ser exemplos de tipo de condicionamento que o governo de Passos Coelho poderá 
impor para organizar as contas públicas da Madeira. Alberto João Jardim disse, ontem, que 
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recusa medidas discricionárias para a Madeira. Professor António Costa Pinto, até que ponto 
que o presidente eleito do Governo Regional da Madeira tem margem para impor condições? 
Comentário do professor António Costa Pinto. Não descarta a possibilidade, apesar de tudo, de 
João Jardim conseguir alguns benefícios. 
Nove minutos. Tempo da primeira parte do programa Antena Aberta. 
Primeiro ouvinte a participar do Antena Aberta. Nuno Souza fala de Braga. O senhor Alberto 
João Jardim foi um excessivo, um descontrolado, um guerrilheiro nato, mas um guerrilheiro 
cego e absolutamente tresloucado para defender aquilo que ele diz ser os interesses dos 
madeirenses. É verdade que ele fez muita obra na Madeira, só quem não visitou a Madeira em 
1974 e vai agora é que não constata isso. Agora um problema que se põe: tendo os 
madeirenses se beneficiados da subida do nível de vida extraordinário, foi a custa de quem? 
Não foi a custa dos nossos impostos? Alberto João Jardim tenta ainda impor condições para o 
pagamento de uma dívida que ele criou sem qualquer controle. Agora vem com esse 
argumento de que não vai aceitar discriminação de sacrifícios. Isso é absolutamente 
inaceitável, porque os madeirenses já pagam muito menos para a situação nacional, do que 
nós que vivemos no continente, que bastantemente nos insulta. Três minutos e 15 segundos. 
Segundo ouvinte. Miguel Cardoso fala de Guimarães. Ele (João Jardim) não tem que dizer que 
não vai aceitar. Se nós pagamos, eles também têm que pagar. O dinheiro foi daqui pra lá. Um 
minuto. 
Terceiro ouvinte. Manoel Matias fala de Coimbra. Não sou contra, nem a favor de João Jardim. 
Deve-se cobrar o dinheiro de todos, assim Portugal estaria melhor. Daria para tapar muito 
buraco em Portugal. Ninguém fala, é por isso que está tudo assim. Um minuto e 20 segundos. 
Quarto ouvinte. Júlio Gomes fala da Buraca. O Governo da República deve ser duro, que sejam 
os madeirenses a pagar pelas asneiras que ele (João Jardim) fez e que não venha dizer que tem 
que ser todos a pagarem. E que sejam os madeirenses para perceberem em quem votaram, 
que paguem aquilo que devem e que futuramente percebam outra maneira de votar. Um 
minuto e 48 segundos. 
Quinto ouvinte. Ermelinda Abreu fala de Lisboa. Concordo com o ouvinte anterior. Há muitas 
obras inúteis na Madeira. As pessoas têm que ser chamadas judicialmente para responder por 
essas obras. Agora o senhor (João Jardim) quer que nós paguemos. Nós estamos fartos de 
pagar e agora vamos pagar a irresponsabilidade que o senhor grosseiro, não sei como as 
pessoas o podem ouvir, quer fazer rivalidade entre a Madeira e o continente, porque o senhor 
leva rivalidade e assim fazem guerra e está ali inocente e as pessoas votam nele, é tudo cego. 
Pronto votaram nele, agora também os governos nossos são responsáveis porque sabiam e 
deixaram o senhor gozar, parecem que têm medo. Eu não posso fazer nada, além desse 
desabafo, e as pessoas que podem não fazem. Três minutos. 
António Jorge convida novamente os ouvintes para participarem do programa com o tema: A 
Madeira depois das eleições. 
Sexto ouvinte. Orlando Soares fala do Porto. Normalmente não participo deste tipo de fórum, 
mas dado do personagem maquiavélico de que estamos a falar, não resisti e me inscrevi. Creio 
que tem que haver uma mudança, sobretudo na forma pouco educada que seu João Jardim se 
dirige aos contribuintes do continente, a quem ele muito deve. Relativamente a parte da 
economia, mais uma vez, infelizmente, vai ser o povo da Madeira que vai ter que pagar a 
maior fatura. A forma pouco ajustada do senhor João Jardim de gerir o dinheiro do Governo e 
da República, a descoberta pouco transparente das dívidas da Madeira, só poderia resultar 
numa estrondosa derrota desse personagem, mas nós temos um povo pouco interventor. Três 
minutos e meio. 
Sétimo ouvinte. Nuno Guita fala de Albufeira. Lamento a classe política que temos no nosso 
país, que nos tem governado, de uma maneira geral. E também, de certa forma, a nossa 
burrice de sempre investir nos mesmos. Com relação a Madeira é mais um exemplo de que as 
pessoas usam e abusam, chamam nome, como é o caso desse senhor (João Jardim) que não 
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respeita nada, nem ninguém. Os madeirenses não têm culpa, até certo ponto, do líder que 
tem, mas, no entanto, votaram nele. Mas o que funcionou na Madeira foi o psicológico, a 
intimidação das pessoas, a falta de respeito. Infelizmente é o que temos. Só espero que o 
senhor Primeiro-ministro tenha coragem de fazer o que tem que ser feito, que é pôr aquele 
senhor na ordem. Dois minutos e meio. 
Oitavo ouvinte. Manuel Guerreiro fala de Castro Verde. Sobre a situação na Madeira as coisas 
agora estão mais claras, mas a situação está assim porque nesses 30 e tal anos se pagou tudo 
que o senhor João Jardim pediu. Ele tem razão quando diz que não está sozinho. O governo 
possibilitou toda essa situação. Infelizmente ele tem razão em outra coisa: quando fizerem um 
dia uma investigação a sério haverá surpresas, se calhar a dívida não é essa que se tem 
apresentado, porque também está aí escondida. Toda gente sabe que existe uma ditadura na 
Madeira há 30 e tal anos. As eleições que se fizeram ontem (…), se chamar aquilo de 
democracia. Três minutos e 25 segundos. 
Nono ouvinte. Rui Jesus fala do Funchal. Montou-se neste pobre pequeno e invulgar país a 
operação mais mediática de todos os tempos, que alguma vez tenhamos memória, de um 
ataque a uma região, como aquela que fizeram recentemente. Nem sequer vou falar das 
dívidas municipais daí do retângulo. Não vou falar do monstruoso BPN que não fez obra 
nenhuma e que nós portugueses vamos pagar e isso dava o valor da dívida da Madeira. Aqui 
temos obras e temos liberdade. Agora nunca vi a imprensa fazer um trabalho de contra-
informação sobre uma região, como estão fazendo agora. Seis minutos. 
Décimo ouvinte. Carlos Prestelo fala da Madeira. O que estamos a ver é ignorância. A Madeira 
era uma região atrasada e acontece uma transformação da situação política após o 25 de Abril. 
Vê-se autonomia administrativa e financeira da região autónoma da Madeira e isso 
proporcionou desenvolvimento. Passou a ser, para a inveja de muita gente, uma das regiões 
mais desenvolvidas. Por perseguições políticas houve um corte no envio de dinheiro em 2006 e 
foi o que veio provocar esse endividamento. Todas essas obras que foram feitas 
proporcionaram o desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira. Quero que fique bem 
claro que os madeirenses estão a pagar a dívida nacional. Bendita dívida que provocou o 
desenvolvimento. E é ignorância dizer que na Madeira não há democracia. Quatro minutos e 
38 segundos. 
Décimo primeiro ouvinte. Francisco Ramalho fala de Corroios. Tal como eu, penso que milhões 
de portugueses daqui do continente estão contra as injustiças que os madeirenses foram alvo 
antes do 25 de Abril. Nós aqui, como todos sabemos, também amargamos e de que maneira. 
Acho que a Madeira e os Açores e o Continente devem ser uma nação una para sempre. E eu 
trato com todo respeito a Madeira e não foi isso que o ouvinte fez ao tratar-nos aí no 
retângulo. Isso é uma forma altamente pejorativa. Ora bem, tal como se previa, os resultados 
foram os que foram, embora o PSD e o senhor Alberto João Jardim tenham perdido para o 
CDS. Mas quem perdeu efetivamente foi o povo madeirense, aliás o povo do continente 
também. Vamos todos pagar o buraco, a cratera do senhor Alberto João Jardim. Há muita 
gente escandalizadíssima porque é que o povo madeirense vota consecutivamente neste 
senhor, mas muita dessa gente anda a votar consecutivamente, anos e anos, no PS e PSD. E a 
diferença entre eles, do Jardim de lá e do Jardim de cá, é que o Jardim de lá efetivamente tem 
uma linguagem ofensiva e absolutamente inaceitável para o cargo em que está. As diferenças 
do eleitoral de lá e do de cá são poucas ou nenhuma. Três minutos e 42 segundos. 
Décimo segundo ouvinte. Luiz Rodrigues fala de Lisboa. Eu nunca vi, nesta minha longa vida, 
uma unanimidade tão absoluta, tão grande de todos os órgãos de comunicação, de todos os 
jornalistas, desde os jornais até as televisões, tão unanimes a recitar todos a mesma coisa: 
abaixo a Alberto João Jardim. Eu nunca vi tantos insultos e a nossa informação descer tão 
baixo como agora. Não devemos esquecer uma coisa: quem tem telhado de vidro não joga 
pedras no vizinho. Eu estou inteiramente de acordo que por causa das irregularidades do 
senhor Alberto João Jardim, que foi unicamente a não reportagem de uma parte da dívida, a 
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parte rolante, que já vinha rolando há muitos anos, e isso realmente é uma prevaricação, o 
que deve ser objeto de, segundo as leis portuguesas, de pesadas multas. Agora vamos julga-lo. 
Mas neste caso atenção. Vamos julgar os protagonistas desses seis anos de governo Sócrates, 
que nos deixaram onde estamos, que também ocultaram, que também não reportaram. 
Quatro minutos e 50 segundos. 
Décimo terceiro ouvinte. Marco Pestana fala da Ponta do Sol, Madeira. Primeiro parabéns pelo 
programa que costumo ouvir, mas infelizmente muitas vezes tento participar em linha, no ar, 
mas nunca foi possível. Eu tenho 37 anos, exatamente a idade da revolução, ainda há muita 
gente que não entende isto por todo o país. Há ignorância pelo próprio país. Devia ser 
obrigatório a todos os portugueses conhecer todos os pontos do país: Madeira, Açores, Minho, 
Algarve, Trás-os-Montes, todo o seu país. Não pode ser ignorante sobre seu próprio território 
que é tão pequeno. Há tanta coisa para dizer, mas a ignorância é tanta e ainda mais grave na 
minha geração, a geração pós 25 de Abril. Quando se fala de uma parcela de um território, da 
sua gente, dos portugueses da Madeira nesse caso concreto, partimos já do pressuposto que 
são acéfalos, quando elegem alguém há mais de 30 anos. Gostem ou não, foi por 400 e tal 
anos que a Madeira foi ignorada completamente por todo o país. Só a partir do 25 de Abril é 
que a Madeira voltou a estar nos mapas. Todo o dinheiro investido na Madeira foi investido 
em Portugal, porque é uma parcela do país. Perguntam se Alberto João Jardim foi eleito 
democraticamente durante todos esses anos. Não se deverá respeitar quem os portugueses da 
Madeira elegeram democraticamente? As coisas que ouvi agora aqui no Antena Aberta são 
indescritíveis. Na Madeira o dinheiro está investido a vista de todos, bem ou mal, com erros ou 
não. Dificuldades nós temos, os que vivem na Madeira como em todo o país, mas viver numa 
ilha é um bocadinho mais complicado. Quatro minutos e 50 segundos. 
António Jorge encerra o programa. 
Meteorologia. 
 
NOTICIÁRIO das 12h – edição Maria de São José. 
Destaques. 
Meteorologia. 
Uma informação que está a ser avançada pela Agência Lusa. Os pais das duas crianças que 
foram afetadas no verão do ano passado por uma troca de medicamentos no Hospital Garcia 
de Orta, Almada, desistiram hoje em tribunal da queixa-crime contra a médica e contra a 
técnica de audiologia. As duas profissionais estavam acusadas pelo Ministério Público de 
ofensa a integridade física por negligência e também de ofensa a integridade física grave. Um 
minuto e sete segundos. 
São palavras do Primeiro-ministro: nenhuma dúvida de que o orçamento para o próximo ano 
vai ser o mais difícil de todos. Passos Coelho reafirma que os esforços, que vão ser muito 
duros, tem o objetivo claro de cumprir com o acordo com a Troika e de conquistar a confiança 
dos mercados em Portugal. Um minuto e 45 segundos. 
Em Lisboa, na Conferência Portugal em Exame, a antiga Ministra das Finanças, Manuela 
Ferreira Leite, avisa que o governo deveria tentar corrigir o prazo de ajustamento orçamental, 
que foi justamente acordado com a Troika. Na opinião de Ferreira Leite não vai ser possível 
fazer o ajustamento até 2013. Dois minutos e nove segundos. 
A Agência Moody’s vem avisar que os desvios da Madeira alteraram as contas portuguesas e 
isso é negativo. Moody’s lembra mesmo o exemplo da Grécia e teme que Portugal venha 
seguir este exemplo da falta de fiabilidade das contas públicas. Um minuto e 44 segundos. 
No Funchal depois de vencer as eleições, mas com menos votos, Alberto João Jardim disse que 
não vai aceitar medidas discricionárias contra os madeirenses. É um recado, agora que vai ser 
negociado um plano de austeridade para a região. Maximiano afirmou que quem pede 
dinheiro não pode exigir nada e acredita que João Jardim não aguentará uma legislatura. Dois 
minutos e 24 segundos. 
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Neste dia seguinte às eleições regionais já se coloca o cenário da sucessão de Alberto João 
Jardim. No Conselho Superior da Antena 1, o Social-democrata, Luís Filipe Menezes, sugeriu o 
nome de Miguel Albuquerque, presidente da Camara do Funchal, que já ouvido não se 
compromete. Um minuto e 23 segundos. 
Acaba de ser conhecido o Prémio Nobel de Economia. É atribuído a dois economistas norte-
americanos Thomas Sargent e Christopher Sims. Eles são distinguidos, sublinha o Comitê 
Nobel, pelas investigações empíricas que realizaram sobre a causa e o efeito na 
macroeconomia. Vinte e dois segundos. 
Pedro Pires, ex-presidente de Cabo Verde, é distinguido com o Prémio Ibrahim, um importante 
galardão que distingue ex-chefes de Estado de governos africanos que tenham promovido boa 
governação. Quase um minuto. 
 
PROGRAMA MANHÃ ANTENA 1 SEGUNDA PARTE – 12h13 às 12h59 – Augusto Fernandes 
Informações sobre as bolsas de valores com a Jornalista Ana Felipa Rego. 
Meteorologia. 
Música portuguesa. 
Meteorologia. 
Publicidade Institucional. 
Portugalex. Magazine humorístico. Três minutos de duração. 
Publicidade Institucional. 
Augusto Fernandes fala do projeto Rosa Negra. Depois de um intervalo de quatro anos Rosa 
Negra reaparece com um novo CD, surpreendentemente renovada. É disco Antena 1 este Fado 
Mutante. Toca música. 
Meteorologia. 
 
JORNAL DE DESPORTO com Pedro Luiz 
Destaques. 
A edição desta segunda-feira do Jornal Record avança com a notícia de que está sendo 
preparado um novo modelo técnico no Benfica. O objetivo é ter no adjunto técnico uma figura 
de peso no clube que possa transmitir os valores e a mística a quem chega. Na Antena 1 
ouvimos Tony, antigo técnico do Benfica, que durante anos foi adjunto, por exemplo, de 
Erickson. Tony acredita que ter um adjunto que sinta o clube é muito importante. 
A UEFA nomeou Nicola Rizzoli para dirigir o jogo de amanhã entre Portugal e Dinamarca. 
Bruno Paixão vai dirigir um jogo para cumprir calendário entre Malta e Israel. 
A Seleção Nacional chegou há minutos à Dinamarca para o decisivo jogo de amanhã. 
Informações em direto com Alexandre Afonso. 
A Dinamarca tem os mesmos pontos que Portugal, está em segundo lugar por uma questão de 
diferença de golos. Mas a Dinamarca procura também chegar ao Campeonato da Europa de 
forma direta, sem depender de terceiros. Para isso terá de vencer e esse foi o tema da 
conversa de um dos enviados da RTP à Dinamarca, Hélder Conduto, com o mais famoso 
jogador dinamarquês que atuou em Portugal, Manniche. 
A Suécia joga com a Holanda por um lugar direto ao Euro 2012, a olhar os outros jogos, a 
começar por Portugal e Dinamarca, tanto que mudou a hora do seu encontro para coincidir 
com o grupo de Portugal. Assim não haverá combinações possíveis. 
Faltam exatamente dois meses para as eleições na Federação Portuguesa de Futebol. Pra já 
são dois os nomes que se assumiram como candidatos, embora agora se confirme a intenção 
de eventualmente aparecer um terceiro nome, o caso de Carlos Marta. Fernando Gomes e 
António Sequeira são prá já os únicos candidatos. Comentam o assunto o presidente da 
Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, Luís Guilherme, e o presidente da Associação 
de Futebol de Lisboa, Carlos Ribeiro. 
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A Seleção Nacional Sub 21 joga amanhã em Moscovo contra a Rússia. Procura também chegar 
ao Europeu de 2013 que se vai realizar em Israel. Pra já conta com quatro pontos. Vitória em 
Moldávia. Empate em Rio Maior frente a Polônia. 
Já é conhecida a lista dos nomeados ao Carro do Ano 2012. Nos próximos três meses um júri 
composto por 18 jornalistas vai realizar testes dinâmicos aos concorrentes. 
Dezanove minutos. Tempo do Jornal de Desporto. 
Volta ao Programa Manhã Antena 1 Segunda Parte – 12h13 às 12h59 – Augusto Fernandes 
Meteorologia. 
Publicidade institucional 
Música de uma cantora portuguesa, mas em inglês. 
Programa Alma Lusa com Edgar Canelas que traz um disco de música portuguesa, que na sua 
opinião é um dos melhores que já recebeu nos últimos anos. Chama-se Éter. É um CD por 
inteiro de Anabela. Não é um disco de fado, mas é um disco onde está o fado, porque é um 
disco de emoções e é um disco de muito bom gosto. Propõe o poema de Vasco Graça Moura, 
com música de Carlos Maria Trindade. Toca música: Fado da Capicua. Quatro minutos. 
Meteorologia. 
 
NOTICIÁRIO das 13h – edição Maria de São José. 
Destaques. 
Meteorologia. 
O orçamento de Estado mais difícil de todos, mais difícil de fechar e mais difícil de executar é o 
aviso do Primeiro-ministro no dia do Conselho de Ministros Extraordinário, em que o governo 
tem em cima da mesa precisamente o orçamento de 2012. Antes dessa reunião do governo, 
Pedro Passos Coelho em Ovar, numa Cerimónia que assinala os 40 anos da Toyota em 
Portugal, garante que os esforços vão valer a pena, mas vão ser duros, num orçamento muito 
difícil. Transmitem a fala do Primeiro-ministro. Um minuto e 51 segundos. 
Os recados do Primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, que também se referiu a Madeira. 
Pedro Passos Coelho, reconhece que a dívida da Madeira é elevada, mas promete ajuda 
possível à região, sendo que o programa de ajustamento é da responsabilidade do novo 
Governo Regional. Transmitem a fala do Primeiro-ministro. Um minuto e 54 segundos. 
Estas palavras de Pedro Passos Coelho sobre a situação da Madeira surgem também no dia em 
que é conhecido um relatório da Agência Moody’s, uma das mais influentes agências de 
notação financeira, que vem avisar que os desvios da Madeira alteraram de forma negativa as 
contas portuguesas. A Moody’s lembra o exemplo da Grécia e receia que Portugal venha a 
seguir este exemplo da falta de fiabilidade das contas públicas. No entanto, a Moody’s 
também entende que o governo português está a tomar medidas rapidamente para corrigir 
aquilo que o INE já veio mostrar: o deficit nos primeiros seis meses do ano chegou a 8,3%. 
Quarenta e seis segundos. 
Manuela Ferreira Leite acha que Portugal não vai conseguir fazer o ajustamento orçamental 
até 2013, como impõe o acordo com a Troika. Por isso, a antiga Ministra das Finanças defende 
que o governo deveria tentar corrigir este prazo. Transmitem a fala de Manuela Ferreira Leite. 
Um minuto e cinco segundos. 
O Bloco de Esquerda avança com uma primeira proposta para o orçamento de Estado. O Bloco 
quer atualizar as pensões mais baixas até aos 419 euros de acordo com a taxa de inflação. A 
proposta é anunciada depois de uma visita dos deputados a um Centro Comunitário de Apoio 
a Idosos, na Moita. Isto no primeiro dia das Jornadas Parlamentares do Bloco. Mais 
informações com o repórter. Um minuto e 28 segundos. 
Dois norte-americanos, Thomas Sargent e Christopher Sims, são distinguidos com o Prémio 
Nobel da Economia. O Comitê quis premiar a investigação desses dois economistas sobre a 
causa e o efeito na macroeconomia. André Castro Silva, professor da Universidade Nova de 
Lisboa, explica o que é que esses dois professores descobriram. Um minuto e 27 segundos. 
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Desistem os pais das duas crianças que foram afetadas em junho do ano passado por uma 
troca de medicamentos. Desistiram hoje em tribunal da queixa-crime contra uma médica e 
contra uma técnica de audiologia do Hospital Garcia de Orta, em Almada. A informação foi 
avançada pela Agência Lusa. As duas profissionais estavam acusadas pelo Ministério Público de 
ofensa a integridade física por negligência e também de ofensa a integridade física grave. 
Trocaram um sedativo por um ácido. As duas crianças, com três anos e um ano e meio, 
sofreram queimaduras nos intestinos, traqueia, esófago e estomago. Trinta e oito segundos. 
Apesar do corte orçamental de 30% nas missões de portugueses no exterior, o Ministro da 
Defesa garante que Portugal vai manter a presença no Afeganistão, no Líbano e também no 
combate a pirataria no Índico. Transmitem a fala do Ministro da Defesa. Um minuto. 
Pedro Pires, ex-presidente de Cabo Verde, é distinguido com o Prémio Ibrahim, um importante 
galardão que distingue ex-chefes de Estado de governos africanos que tenham promovido boa 
governação. Quarenta e cinco segundos. 
 
PROGRAMA PORTUGAL EM DIRECTO – 13h13 às 13h59 – edição de Isabel Gaspar Dias 
No Porto com Isabel Cunha 
Em Coimbra com Álvaro Coimbra 
Em Lisboa com Isabel Gaspar Dias 
Em Faro com Mário Antunes 
Destaques. 
Contra a redução do horário nos serviços de atendimento urgente em Lisboa, a Comissão de 
Utentes de Saúde de Ameixoeiras, Charneca e Lumiar manifestam-se ao final da tarde junto a 
um dos Centros de Saúde. É um protesto contra a decisão da administração regional de 
encerrar a extensão de saúde de Charneca à Charneca do Lumiar. Os utentes queixam-se 
também da redução do horário de atendimento de casos urgentes nos Centros de Saúde de 
Alvalade, Benfica, Lumiar e Sete Rios, que já estão em vigor. Vamos então conhecer os novos 
horários do descontentamento com Luiza Margarida. Dois minutos e 40 segundos. 
Já há ideias no papel para o futuro Parque Jurássico na Lourinhã. Cinco empresas 
apresentaram projetos criativos no Concurso de Ideias da Camara para criar um parque 
temático jurássico. Juntar o que deve estar no museu com atividades ao ar livre em mais de 35 
hectares de terreno num pinhal. Investimentos menor do que estava previsto, quase 10 
milhões de euros, porque os tempos são difíceis. O Concurso de Ideias terminou 
recentemente, agora há cinco projetos em discussão. E um pouco mais a Sul mais vestígios de 
dinossauros descobertos recentemente em Torres Vedras. Jazidas e trilhas com pegadas a 
reafirmar a presença dos dinossauros a Oeste. A ideia dos arqueólogos que têm andado no 
terreno é de criar um museu, mas na cidade de Torres Vedras. Menos de 20 km acima, na 
Lourinhã, a intenção é ainda mais ambiciosa para um parque temático. A Camara quer tudo 
decidido no próximo mês. Mário Galego está no Pinhal, onde vai renascer a história dos 
dinossauros e pode ser depressa. Dezasseis minutos e 16 segundos. 
Voltamos a Lisboa. A Vida na Amoraria é o nome do projeto mais votado pelos lisboetas no 
orçamento participativo da autarquia. Vai receber mais de um milhão de euros para 
programas de ação social. Foi um dos cinco projetos vencedores. O alargamento de parques 
urbanos, o arranjo da Alameda da Cidade Universitária e a criação de mais estacionamentos 
em Benfica foram os outros eleitos. A votação foi a maior de sempre, mas de 17 mil pessoas 
participaram da escolha de projetos que a Camara de Lisboa vai desenvolver. As obras ficam 
prometidas para o próximo ano e vamos conhecer os vencedores com o trabalho de Lídia 
Cristo. Oito minutos e dois segundos. 
Renovado o edifício da Varanda do Grão Prior, no Crato. As obras foram concluídas e 
inauguradas este fim-de-semana. A requalificação do edifício foi feita pela autarquia e custou a 
volta de 450 mil euros. É um imóvel de interesse público, original do Século XVI, resta apenas a 
varanda e uma janela. A Varanda do Grão Prior dadas vistas para quem chega ao centro da Vila 
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Alentejana, como verificou a reportagem de Mário Galego quando foi a descoberta das 
histórias desta varanda, um lugar histórico que recuperamos agora que está pronta a 
requalificação do edifício. Dez minutos. 
Começa esta segunda-feira um curso de concertina na Casa da Comarca da Sertã em Lisboa. O 
curso é promovido por uma associação cultural destinado a quem nada sabe e vai durar oito 
meses, sempre às segundas-feiras e sempre a hora do jantar. Um instrumento da mesma 
família é o acordeão. Neste mês dedicado ao idoso o Concelho de Mora organizou um festival 
de acordeão, vai na terceira edição. A ideia é animar uma geração que viveu muito da 
juventude ao som deste instrumento. Animador de bailaricos noutros tempos, o acordeão 
esteve quase perdido. Uma escola criada pela Camara de Moura trouxe de novo o instrumento 
para a ribalta. O Festival de Acordeões de Mora aconteceu este fim-de-semana e quer mostrar 
o trabalho desenvolvido na escola. Com a participantes de quase todas as idades a música 
ouviu-se nas brotas como conta a jornalista Tereza Marques. Três minutos e 50 segundos. 
Na reta final desta viagem a paisagem e o sítio é a Igreja de Nossa Senhora de Nazaré. O 
Monte de São Bartolomeu, as pessoas e agora também o bom tempo são razões para nesta 
altura nos aproximarmos do mar e neste caso visitar a Nazaré. Diz quem sugere, Jorge Barroso, 
nazareno e presidente da Camara. Um minuto e 50 segundos. 
Termina a edição com música portuguesa. 
 
NOTICIÁRIO das 14h – edição Maria de São José 
Destaques. 
Meteorologia. 
É o aviso do Primeiro-ministro antes mesmo da reunião desta tarde do Conselho de Ministros 
Extraordinário. Pedro Passos Coelho sublinha que o orçamento de Estado para o próximo ano 
vai ser o mais difícil de todos. Transmitem a fala do Primeiro-ministro. Três minutos e 23 
segundos. 
Sobre a situação da Madeira, Pedro Passos Coelho diz que a região autónoma está sufocada 
pelo peso da dívida. O futuro governo vai ter que desenhar um plano de ajustamento rigoroso. 
Transmitem a fala do Primeiro-ministro. Um minuto e 38 segundos. 
A partir das três da tarde o governo reúne-se em Conselho de Ministros Extraordinário. O 
Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas, abandonou mesmo mais cedo 
uma reunião de Ministros dos Negócios Estrangeiros no Luxemburgo para vir a participar em 
Lisboa nesse Conselho de Ministros. Sobre o orçamento, Paulo Portas não se alonga muito, 
mas sublinha em declarações aos jornalistas que hoje em dia Portugal já não é mais 
comparado com a Grécia. Transmitem a fala do Ministro Paulo Portas. Um minuto e 54 
segundos. 
Apesar das dificuldades o Ministro da Solidariedade, Pedro Mota Soares, reafirma o esforço do 
governo para um aumento das pensões mínimas de acordo com a inflação. Ou seja, lembra o 
ministro Pedro Mota Soares, as pensões mínimas vão ser assim descongeladas. Transmitem a 
fala do Ministro Pedro Mota Soares. Um minuto e oito segundos. 
Já depois do Bloco esquerda ter anunciado uma primeira proposta para o orçamento de 
Estado, o Bloco quer atualizar as pensões mais baixas até os 419 euros. A proposta é 
anunciada depois de uma visita que os deputados fizeram a um Centro Comunitário de Apoio a 
Idosos na Moita, neste primeiro dia das Jornadas Parlamentares. Madalena Salema. Um 
minuto e meio. 
Apesar do corte orçamental de 30% nas missões portuguesas no exterior o Ministro da Defesa 
garante que Portugal vai manter a presença no Afeganistão, no Líbano e também no combate 
à pirataria no Índico. Numa conferência em Lisboa, no Instituto de Defesa Nacional, o ministro 
referiu-se ao novo conceito estratégico de segurança e defesa. José Pedro Aguiar Branco lança 
a discussão sugerindo um papel mais reforçado das forças armadas na área de segurança, em 
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particular na fiscalização marítima e na busca de salvamento. Ilídio Trindade. Dois minutos e 
26 segundos. 
Um grupo de sindicalista está concentrado no Ministério da Economia e até que sejam 
recebidos pelo próprio ministro dizem que dali não saem. São da Federação dos Sindicatos dos 
Transportes e exigem conversar com Álvaro Santos Pereira, depois do ministro ter anunciado o 
plano estratégico de transporte. Victor Pereira diz que a conversa tem que ser mesmo com o 
ministro, mesmo que tenham que passar a noite no Ministério. Transmitem a fala de Victor 
Pereira. Um minuto e dois segundos. 
Dois norte-americanos, Thomas Sargent e Christopher Sims, são distinguidos com o Prémio 
Nobel da Economia deste ano. O Comitê quis premiar a investigação desses dois economistas 
sobre a causa e o efeito na macroeconomia. Catorze segundos. 
A recompensa de uma vida são palavras de Pedro Pires, ex-presidente de Cabo Verde, 
distinguido em Londres com o Prémio Ibrahim. Importante prémio para distinguir antigos 
dirigentes africanos que tenham promovido a boa governação. Dezoito segundos. 
 
PROGRAMA TARDE ANTENA 1 – 14h15 às 15h59 – Filomena Crespo 
Música portuguesa. 
Meteorologia. 
Publicidade institucional. 
Direto ao Consumidor com Maria José Dionísio e colaboração da DECO (Associação 
Portuguesa para a Defesa do Consumidor). Apresentaram o caso de uma ouvinte, Lília Vale, 
que é cliente da Optimus e deixou de receber as faturas em papel sem autorizar esta mudança 
e já está farta de telefonar para pedir as faturas em papel. A Deco explica que nesta situação 
em concreto o prestador de serviço incorreu num erro no incumprimento contratual porque 
nenhum consumidor é obrigado a receber a fatura eletronicamente. As prestadoras de água, 
luz, telefone podem incentivar a fatura eletrónica, por uma questão de poupança ambiental e 
não só, mas obrigar o cliente a receber a fatura eletrónica isso não pode. Assim orientam o 
que esta consumidora deve fazer neste caso concreto. Três minutos e três segundos. 
Filomena Crespo diz para os ouvintes ligarem ou enviarem por email as suas dúvidas. O 
telefone: 21 382 0110. Email: consumidor@rtp.pt 
Música portuguesa. 
Meteorologia. 
Música portuguesa. 
Filomena Crespo convida os ouvintes para participarem do Jogo da Língua, pelo telefone 21 
382 0036. 
Meteorologia. 
Publicidade institucional. 
Jogo da Língua. Quem participa é Cirilo Santos que fala de Lisboa. Filomena Crespo explica que 
o jogo é simples. Uma pergunta e a resposta correta ganha um livro, só que hoje serão dois: Os 
Problemas de Portugal, de Vitorino Magalhães Godinho e O Hóspede de Job, de José Cardoso 
Pires. A pergunta foi: qual é o sujeito da frase: Desapareceu misteriosamente o anel de rubi da 
Madalena. Ele responde que o sujeito é: o anel de rubi da Madalena. A Dra. Sandra é quem 
responde e faz uma rápida análise sintática da frase. O Cirilo acertou e ganhou os dois livros. 
Três minutos e 25 segundos. 
Música portuguesa. 
Música brasileira. 
Cantos da Casa com Armando Carvalhêda. É um quadro sobre música de tradição portuguesa. 
Hoje apresentou o álbum Cantigas de Amigos. Uma música é ouvida. Informa que no programa 
de amanhã apresentará mais uma faixa deste disco. Cinco minutos e 10 segundos. 
Um Minuto pela Terra com Inês Pereira. Um passeio por milhões de anos de história que 
marca o território Português é o convite do Laboratório Nacional de Energia e Geologia em 
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parceria com a Camara Municipal de Beja. Inês Pereira sugere este programa para um dia 
diferente e diz que o ambiente agradece. Um minuto. 
Meteorologia. 
 
NOTICIÁRIO das 15h – edição Maria de São José 
Destaques. 
Meteorologia. 
A Cimeira da União Europeia da Zona Euro só vai realizar-se no próximo dia 23. Um domingo, 
dia em que os mercados financeiros estarão a descansar. Em comunicado, o presidente do 
Conselho Europeu, Herman Van Rompuy, diz que é preciso dar mais tempo aos Estados 
membros para afinarem as respostas à crise da dívida. A Cimeira que estava prevista para os 
dias 17 e 18 fica, então, adiada para o dia 23. É uma nova data, acredita Herman Van Rompuy, 
que vai permitir a Europa unida finalizar uma estratégia global e, entretanto, há mais tempo 
para finalizar o trabalho que a Troika está a fazer na Grécia. De resto terminaram hoje as 
reuniões entre os elementos da Troika e o governo grego. Quarenta e oito segundos. 
Pedro Passos Coelho avisa que o orçamento do Estado para o próximo ano é o mais difícil que 
se há memória. É o mais difícil de fechar e será o mais difícil de executar, aviso feito pelo 
Primeiro-ministro no dia em que o governo se reúne em Conselho de Ministros Extraordinário. 
Um minuto e 37 segundos. 
Mensagem do Primeiro-Ministro que Paulo Portas já reforçou. A saída de um encontro dos 27 
Ministros dos Negócios Estrangeiros no Luxemburgo, Portas lembra que Portugal não é a 
Grécia e que isso já é reconhecido. Um minuto e 10 segundos. 
Ainda hoje a Agência de Notação Financeira Moody’s manifestou receio de que Portugal venha 
a seguir o exemplo da Grécia quanto a falta de fiabilidade das contas públicas. Isto por causa 
da situação da Madeira que já levou o INE a revelar que o deficit nos primeiros seis meses do 
ano foi 8,3% acima do que devia. Vinte e três segundos. 
Sobre a Madeira o Primeiro-ministro avisa que a região autónoma está sufocada e tem quer 
ser o novo governo a resolver a situação. Um minuto e nove segundos. 
Manuela Ferreira Leite, antiga Ministra das Finanças, acha que Portugal não vai ser capaz de 
fazer o ajustamento orçamental até 2013. Na Conferência Portugal em Exame, que está a 
reunir em Lisboa, Manuela Ferreira Leite sugere mesmo que Portugal peça novo prazo a 
Troika. Dois minutos. 
Nesta conferência outro antigo Ministro das Finanças, Daniel Bessa, avisa que a fatia destinada 
a banca no acordo de ajuda externa não vai chegar. Cinquenta segundos. 
Dados do Banco de Portugal mostram que a exposição da banca ao BCE, Banco Central 
Europeu, diminuiu pela primeira vez em três meses. O valor de Setembro 45,6 mil milhões de 
euros de empréstimo junto do BCE corresponde a uma queda mensal inferior a 1%, mas é a 
primeira queda em três meses. Outro dado revelado pelo Banco de Portugal indica que as 
famílias continuam a confiar as poupanças à banca. Em Agosto as novas aplicações, os 
depósitos, somam mais de 11 mil milhões de euros. É o montante mensal mais elevado desde 
Janeiro de 2009. Quarenta e três segundos. 
A situação de Portugal vista a partir da Alemanha por um português, dono de um restaurante 
numa zona rica de Berlim. Este português que está na Alemanha há 20 anos, com quem o 
repórter Alexandre David conversou, garante que os alemães olham para Portugal de maneira 
diferente daquela em que veem o caso da Grécia. Um minuto e 47 segundos. 
Uma das medidas do governo são as privatizações e é em relação a elas que António José 
Seguro acena com a bandeira do combate à corrupção. O líder socialista, que hoje esteve a 
conversar com o Presidente do Tribunal de Contas, anuncia que o PS vai avançar com 
propostas no parlamento e um dos objetivos é travar o fenómeno da corrupção nas futuras 
privatizações. Dois minutos. 
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Volta ao Programa Tarde Antena 1 – 14h15 às 15h59 – Filomena Crespo 
Meteorologia. 
Música portuguesa. 
Meteorologia. 
Publicidade institucional. 
Causas Públicas com Filomena Crespo. Programa que procura ajudar a entender melhor alguns 
fenómenos como: violência doméstica, imigração, dependências e os mais velhos. Hoje a 
conversa é com a socióloga Ivone Ferreira sobre violência doméstica. Falam da campanha da 
ONU contra a violência doméstica no mundo. É uma campanha apadrinhada pelo próprio 
Secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, que desde 2008 procura dar visibilidade a 
este problema para ajudar a condená-lo, sobretudo, ao nível das mentalidades. Ban Ki-moon 
apoia esta luta, sobretudo, para deixarmos de encontrar desculpas para os agressores e para 
passarmos a olhar a violência doméstica como algo repugnável. A campanha chama-se Una-se. 
Una-se pelo fim da violência. Una-se para prevenir e eliminar a violência contra mulheres e 
meninas em todas as partes do mundo. A campanha segue até 2015 em todos os países. 
Encerram o programa informando os emails para contato. Quatro minutos e 53 segundos. 
Música portuguesa. 
Meteorologia. 
Músicas portuguesas.  
Serviço Nacional de Trânsito. Dois acidentes graves, ambos na região da Grande Lisboa. Um 
deles provoca o corte na A1, no sentido Lisboa-Porto. O trânsito está cortado entre as 
portagens de Alverca e o nó de Vila Franca de Xira. O outro acidente é na A2, no sentido 
Lisboa-Algarve. O trânsito está cortado ao km 14 e há lentidão no trajeto. 
Filomena Crespo relembra o número 800 21 01 01 para informações sobre o trânsito. 
Música portuguesa. 
Meteorologia. 
Publicidade institucional. 
Música brasileira. 
Músicas portuguesas. 
Alma Lusa com Edgar Canelas. Apresenta o fado O Caminhar da Feia. Diz que este fado conta 
uma história com final feliz. Pede para os ouvintes apreciarem cada palavra em cada verso. 
Toca o fado. Quatro minutos e cinco segundos. 
 
NOTICIÁRIO das 16h – edição Luís Soares 
Destaques. 
Meteorologia. 
Em cima da hora digo-lhe que a autoestrada do Norte está cortada no sentido Lisboa-Porto, no 
trecho Alverca – Vila Franca de Xira, ao km 16. Isso por causa de um acidente que envolve dois 
caminhões. A A1 está, então, cortada no sentido Lisboa-Porto. É uma informação que pode ir 
acompanhando através do Serviço Nacional de Trânsito da Antena 1. Vinte segundos. 
Daqui a cerca de uma hora, às cinco da tarde, os elementos do Corpo de Intervenção da PSP 
vão concentra-se junto às instalações na Ajuda, em Lisboa, contra o corte do subsídio de 
serviço nas férias e nas baixas médicas. Um protesto onde vão surgir vestidos de preto e, que 
vai-se repetir pelo menos essa semana, sempre às cinco da tarde, para mostrar o desagrado 
contra os cortes neste suplemento, depois de levantamentos de gastos que fizeram na semana 
passada. Esse protesto vai-se repetir, então, todos os dias esta semana às cinco da tarde. Um 
elemento do Corpo de Intervenção Manuel Morais, explicou a Antena 1 que não contesta o 
corte no suplemento, mas quer que toda a lei seja cumprida. Um minuto e 40 segundos. 
Também esta tarde um grupo de sindicalista está concentrado no Ministério da Economia e 
vão lá ficar até que sejam recebidos pelo próprio Ministro. São sindicalistas da Federação do 
Sindicato dos Transportes. Exigem conversar com Álvaro Santos Pereira, depois de ter o 
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Ministro anunciado o plano estratégico de transporte. Os sindicalistas já avisaram que esta 
conversa tem que ser mesmo com o Ministro, nem que para isso tenham que passar a noite no 
Ministério. Vinte e cinco segundos. 
A Cimeira da União Europeia da Zona Euro só vai realizar-se no próximo dia 23. Um domingo, 
um dia em que os mercados financeiros não estão a funcionar. Em comunicado, o Presidente 
do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy, diz que é preciso dar mais tempo aos Estados 
Membros para afinarem respostas à crise da dívida. A Cimeira estava prevista para 17 e 18 
deste mês, fica adiada para 23. Uma nova data, acredita Rompuy, que vai permitir a Europa 
unida finalizar uma estratégia global. Os 27 acabam assim por dar mais tempo ao trabalho das 
instituições internacionais que estão em Atenas. Elas já deram, praticamente, por concluído os 
encontros com o governo grego, para liberação de uma nova trans de ajuda. Um minuto e 44 
segundos. 
Esta hora em Portugal terá começado a reunião extraordinária do Conselho de Ministros que 
deve aprovar o orçamento de Estado para o próximo ano. O Primeiro-Ministro já avisou, Pedro 
Passos Coelho, diz que este orçamento será muito difícil. Transmitem a fala do Primeiro-
ministro. Um minuto. 
Mensagem deixada pelo Primeiro-ministro, que Paulo Portas já veio reforçar. A saída de um 
encontro dos 27 Ministros dos Negócios Estrangeiros no Luxemburgo, Paulo Portas lembrou 
que Portugal não é a Grécia e que isso já é reconhecido e explicou o por quê. Um minuto. 
Ainda hoje a Agência Moody’s manifestou receio de que Portugal siga o exemplo da Grécia 
quanto a falta de fiabilidade das contas públicas. Isso por causa da situação da Madeira que já 
levou o Instituto Nacional de Estatística a revelar que o deficit nos primeiros seis meses do ano 
foi de 8,3% acima do que era esperado. Vinte segundos. 
O Secretário-geral do PS diz que o Primeiro-ministro ainda não teve qualquer conversa com ele 
sobre o teor do orçamento de Estado para o próximo ano. Por isso não quis comentar a 
declaração feita hoje por Pedro Passos Coelho. Mas, António José Seguro deixou um aviso: é 
preciso ter cuidado durante o processo de privatizações. Por isso depois de uma reunião com o 
Presidente do Tribunal de Contas, o líder socialista anunciou que o partido vai avançar com 
propostas no parlamento. Transmitem a fala de António José Seguro. Um minuto e 20 
segundos. 
Um tema que terá estado também em cima da mesa de outra reunião que o Secretário-geral 
do PS manteve esta tarde, neste caso, com a Associação Sindical dos Funcionários de 
Investigação Criminal. A ASFIC chama a atenção para eventuais crimes de corrupção em 
empresas do Estado que vão ser privatizadas. Carlos Garcia apela, por isso, a uma maior 
fiscalização do processo de privatização destas empresas. Transmitem a fala de Carlos Garcia. 
Um minuto. 
São dados do Banco de Portugal. A exposição da banca ao BCE diminuiu pela primeira vez em 
três meses. O valor de Setembro 45,6 mil milhões de euros de empréstimos junto do BCE 
corresponde a uma queda mensal inferior a um por cento, mas é a primeira em três meses. 
Outro dado revelado pelo Banco de Portugal mostra que as famílias continuam a confiar as 
poupanças à banca. Em Agosto as novas aplicações, os depósitos, somaram mais de 11 mil 
milhões de euros. O montante mensal mais elevado desde Janeiro de 2009. Também em 
Agosto os bancos portugueses concederam o valor mais baixo de sempre para a compra de 
casa. Há um ano, o montante de empréstimo rondava os 850 milhões de euros, agora foram 
316 milhões de euros. Quarenta e dois segundos. 
A Ordem dos Advogados vai avançar mesmo para os tribunais com ações contra o Estado. 
Marinho e Pinto volta a queixar-se das dívidas aos advogados oficiosos. Desta vez junto do 
Presidente da República. Reportagem de Nuno Felício. Um minuto e 46 segundos. 
O dia de ontem foi o dia com mais incêndios florestais este ano. A Autoridade Nacional de 
Proteção Civil adiantou que ontem houve um total de 399 ocorrências de fogo. Esta hora há 25 
incêndios em curso em Portugal Continental, três deles considerados como mais significativos 
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pela proteção civil. Dois no Distrito do Porto, um em Gondomar, que começou de madrugada. 
É um incêndio ativo com duas frentes em povoamento florestal. No combate a este incêndio 
estão 140 operacionais, 43 viaturas e também dois helicópteros. Também no Distrito do Porto 
há um outro incêndio, que começou por volta da hora do almoço, mas é um incêndio de 
menor dimensão, com apenas uma frente ativa em mato. Esta hora há também um incêndio 
no Distrito de Bragança, que começou também perto da hora do almoço na localidade de 
Paradinha de Otero. É um incêndio com uma frente ativa em mato. No combate a este 
incêndio estão 36 operacionais e também oito viaturas. Um minuto. 
 
PROGRAMA TARDE ANTENA 1 SEGUNDA PARTE – 16h13 às 18h59 – Paulo Rocha 
Serviço Nacional de Trânsito. Dois acidentes graves, ambos na região da Grande Lisboa. Um 
deles provoca o corte na A1, no sentido Lisboa-Porto. O trânsito está cortado entre as 
portagens de Alverca e nó de Vila Franca de Xira. O outro acidente é na A2, no sentido Lisboa-
Algarve. O trânsito está cortado ao km 14 e há lentidão no trajeto. Ainda na margem Sul do 
Tejo há outro acidente na via rápida da Caparica, no IC20 de Almada para a Costa da Caparica. 
Um acidente com três automóveis. 
Paulo Rocha relembra o número 800 21 01 01 para informações sobre o trânsito. 
Meteorologia. 
Música portuguesa. 
Meteorologia. 
Publicidade institucional. 
Paulo Rocha fala do projeto Rosa Negra. Depois de um intervalo de quatro anos Rosa Negra 
reaparece com um novo CD e é disco Antena 1. O nome do álbum é Fado Mutante e tem 
edição marcada para a próxima semana e durante esta semana os Rosa Negra vão explicando 
algumas canções do álbum. É o caso agora do Fado do Avesso. Cinco minutos e 52 segundos. 
Hora certa. 
Música portuguesa. 
Serviço Nacional de Trânsito. Dois acidentes graves, ambos na região da Grande Lisboa. Um 
deles provoca o corte na A1, no sentido Lisboa-Porto. O trânsito está cortado entre as 
portagens de Alverca e nó de Vila Franca de Xira. O outro acidente é na A2, no sentido Lisboa-
Algarve. O trânsito está cortado ao km 14 e há lentidão no trajeto. Ainda na margem Sul do 
Tejo há outro acidente na via rápida da Caparica, no IC20 de Almada para a Costa da Caparica. 
Um acidente com três automóveis. A esta hora temos notícia de um acidente na região do 
Grande Porto, na cidade de Gaia, na rua General Torres. 
Paulo Rocha relembra o número 800 21 01 01 para informações sobre o trânsito. 
Meteorologia. 
 
SÍNTESE DAS NOTÍCIAS – 16h31 – Rita Roque 
Contra o corte do subsídio de serviço em período de férias, contra o corte nas baixas médicas, 
dentro de meia hora os elementos do Corpo de Intervenção da PSP vão concentra-se junto às 
instalações da polícia em Lisboa. No protesto vão aparecer vestidos de preto. Uma ação 
simbólica que vai repetir-se durante toda esta semana para mostrar o desagrado contra esses 
cortes. 
É um alerta da ASFIC, Associação Sindical dos Funcionários de Intervenção Criminal, que chama 
atenção para eventuais crimes de corrupção ou favorecimento nas empresas do Estado que 
vão ser privatizadas. No final de uma reunião com o Secretário-geral do PS a ASFIC apelou a 
uma maior fiscalização do processo de privatização destas empresas públicas. 
Precisamente António José Seguro que também deixou um aviso: é preciso ter cuidado 
durante o processo de privatizações. Por isso depois de uma reunião também com o 
Presidente do Tribunal de Contas, o líder socialista anunciou que o partido vai avançar com 
propostas concretas no parlamento. 
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Ao fim de 16 anos o presidente da Camara de Mirandela anunciou que vai renunciar ao 
mandato no dia 31 de Dezembro. Mirandela é o segundo maior município do Distrito de 
Bragança. Silvano entende que é tempo suficiente para encerrar ciclos e garante que sai 
satisfeito com esta experiência. 
Adiada a Cimeira da União Europeia da Zona Euro. Afinal só vai realizar-se daqui por 15 dias, 
no Domingo dia 23. Dia também em que os mercados financeiros não vão estar a funcionar. O 
presidente do Conselho Europeu diz que é preciso dar mais tempo aos Estados Membros para 
afinarem respostas à crise da dívida. Herman Van Rompuy acredita que vai permitir a Europa 
unida finalizar uma estratégia global. Os 27 dão assim mais tempo ao trabalho da Troika que 
em Atenas já deu praticamente por concluído os encontros com o governo grego. 
Um minuto e 48 segundos. Tempo da síntese das notícias. 
 
SÍNTESE DA INFORMAÇÃO DE DESPORTO com Manuel Chaves 
A Seleção Nacional já está na Dinamarca. Amanhã encontro decisivo no apuramento para o 
Euro 2012. À equipa das quinas basta um empate para assegurar o primeiro lugar no Grupo H. 
Alexandre Mestre, Secretário de Estado do Desporto, não tem dúvidas quanto ao apuramento. 
Já Mortean Olsen, selecionador dinamarquês, acredita na sua equipa e avisa que conhece bem 
Portugal. Seleção que não se restringe aos nomes de Ronaldo e Nani. 
Às seis da tarde, hora portuguesa, a seleção treina no Parken Stadium. Depois Paulo Bento fala 
em conferência de imprensa. 
Derlis Gonzáles pode assinar nas próximas horas com o Benfica. Trata-se de um jovem de 17 
anos, paraguaio, tido como uma jovem promessa do país de Cardozo, e que é esperado em 
Lisboa hoje para exames médicos e para assinar contrato válido por cinco épocas. Ainda assim, 
mesmo que assine contrato, só a meio do próximo ano é que se mudará para Lisboa, porque 
só nesta altura é que faz 18 anos de idade. 
A APAF pondera apresentar uma candidatura independente para o futuro Conselho de 
Arbitragem no âmbito das eleições da Federação Portuguesa de Futebol. Paulo Costa é um dos 
nomes em equação pela Associação presidida por Luís Guilherme. 
Já regressou a Portugal o mais recente campeão do mundo, o português Hélder Rodrigues. O 
motard que conquistou o título Cross Country, depois de ter terminado o Rali dos Faraós na 
segunda posição, quando precisava apenas ser o sétimo. Ao chegar a Lisboa o motard 
confessou ter concretizado, assim, um velho sonho. 
Três minutos. Tempo da síntese da informação de desporto. 
Volta ao Programa Tarde Antena 1 Segunda Parte – 16h13 às 18h59 – Paulo Rocha 
Música estrangeira. 
Meteorologia. 
Publicidade institucional. 
Dias do Avesso. A jornalista Isabel Stilwell conversa com o psicólogo Eduardo Sá. Tema da 
conversa: sonhos e pesadelos. Isabel diz que tem sonhado com várias pessoas, como uma lista 
telefónica e com pessoas que já nem se lembrava. Pergunta o que significa. A conversa decorre 
sobre esse tema, com as explicações do psicólogo Eduardo Sá. Cinco minutos. 
Sistema Nacional de Trânsito. Tudo muito complicado ainda. Continua o acidente na A1, no 
sentido Lisboa-Porto. O trânsito está cortado entre as portagens de Alverca e nó de Vila Franca 
de Xira. Também o acidente na A2, no sentido Lisboa-Setúbal ainda não foi resolvido. O 
trânsito está cortado ao km 14 e já são nove quilómetros de congestionamento. E agora há um 
outro acidente na A2, no sentido contrário, Setúbal para Lisboa. O trânsito está cortado ao km 
19. Ainda na margem Sul do Tejo há outro acidente na via rápida da Caparica, no IC20 de 
Almada para a Costa da Caparica. 
Paulo Rocha relembra o número 800 21 01 01 para informações sobre o trânsito. 
Cine 1 com a especialista Teresa Nicolau. Crónica de cinema. Comenta o filme A Minha Versão 
do Amor. Dois minutos e 15 segundos. 
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Música portuguesa. 
Fado Falado com Cláudia Almeida. Programa que procura as histórias paralelas de quem lida 
com o fado. Hoje Cláudia Almeida conversa com Luís Castro, hoje com 80 anos, um dos 
fundadores da Associação Portuguesa dos Amigos do Fado, um dos principais guardadores de 
memórias da vida do fado em Lisboa. Cinco minutos. 
Meteorologia. 
 
NOTICIÁRIO das 17h – edição Luís Soares 
Destaques. 
Meteorologia. 
Continua cortada a autoestrada do Norte no sentido Lisboa-Porto, entre Alverca e Vila Franca 
de Xira, ao Km 16. Isso por causa de um acidente que envolve dois caminhões. Este acidente 
fez um ferido grave e também um ferido ligeiro. O trânsito está a ser desviado para a CREL. É 
uma informação que pode ir acompanhando no Serviço Nacional de Trânsito da Antena 1. 
Vinte e quatro segundos. 
É mais um protesto dos elementos do Corpo de Intervenção da PSP contra os cortes do 
suplemento de serviço nas férias e baixas médicas. Uma concentração junto às instalações na 
Ajuda, em Lisboa, um protesto onde surgem, então, vestidos de preto e que vai repetir-se, 
pelo menos durante esta semana, todos os dias, às cinco da tarde, isso para mostrar o 
desagrado com os cortes nesse suplemento. Um dos elementos do Corpo de Intervenção da 
PSP, Manuel Morais, já explicou à Antena 1 que não contesta o corte, mas quer que toda a lei 
seja cumprida. Um minuto de 39 segundos. 
O Ministro da Economia está disponível para receber os dirigentes da Federação dos Sindicatos 
dos Transportes, mas numa data concertada entre ambas as partes. Uma delegação da 
FECTRANS está concentrada desde hoje de manhã no Ministério da Economia para exigir uma 
reunião com o Ministro por causa da fusão das empresas públicas de transportes. Prometem 
que só saem de lá quando forem recebidos por Álvaro Santos Pereira. Fontes do Ministério 
dizem apenas que o Ministério está disponível para uma reunião, mas numa data que seja 
acordada entre as duas partes. Vinte e nove segundos. 
O porta-voz do governo alemão diz que Berlim e Paris estão a trabalhar nos detalhes mais 
difíceis do plano para estabilizar toda a zona euro. O plano foi anunciado ontem por Angela 
Merkel e Nicolas Sarkozy, confrontado também com informações hoje avançadas por Financial 
Times, da Alemanha, segundo o qual o governo alemão considera agora inevitável que a Grécia 
entre em incumprimento, o que forçará os credores a assumirem perdas consideráveis. O 
porta-voz do governo alemão não quis falar muito, mas também não desmentiu esta 
informação. Trinta segundos. 
Hoje ficou-se a saber que a Cimeira da União Europeia da Zona Euro só vai realizar-se no 
próximo dia 23. Um Domingo, um dia em que os mercados financeiros não estarão a 
funcionar. Em comunicado o presidente do Conselho Europeu diz que é preciso dar mais 
tempo aos Estados membros para afinarem respostas à crise da dívida europeia. A Cimeira que 
estava prevista para os dias 17 e 18, fica assim adiada para o dia 23. Vinte e dois segundos. 
A esta hora já terá começado a reunião extraordinária do Conselho de Ministros que deve 
aprovar o orçamento de Estado para o próximo ano. O Primeiro-ministro já avisou, Pedro 
Passos Coelho diz que este é um orçamento que vai ser muito difícil. Transmitem a fala do 
Primeiro-ministro. Um minuto. 
O empresário Belmiro de Azevedo não quis perspectivar muito do orçamento que vem, mas 
lembrou que é preciso investimento e dinheiro a chegar às empresas. Transmitem a fala do 
empresário. Cinquenta segundos. 
O Secretário-geral do PS diz que o Primeiro-ministro ainda não teve qualquer conversa sobre o 
teor da proposta de governo para o orçamento de Estado para o próximo ano. E por isso não 
quis comentar a declaração que ouvimos a pouco de Pedro Passos Coelho a dizer que o 
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orçamento vai ser muito difícil. No entanto, António José Seguro deixou um aviso: é preciso ter 
cuidado durante o processo de privatizações. Por isso depois de uma reunião com o Presidente 
do Tribunal de Contas, o líder socialista anunciou que o partido vai avançar com propostas no 
Parlamento. Transmitem a falta de António José Seguro. Um minuto e 21 segundos. 
Esta tarde o Secretário-geral do PS já recebeu também a Associação Sindical dos Funcionários 
de Investigação Criminal. No final desta reunião a ASFIC chama atenção para eventuais crimes 
de corrupção nas empresas do Estado que vão ser privatizadas. Carlos Garcia apela para uma 
maior fiscalização do processo de privatização destas empresas. Transmitem a fala de Carlos 
Garcia. Um minuto e sete segundos. 
E como é que um português vê a situação de Portugal da Alemanha? Dono de um restaurante 
numa zona rica de Berlim, este português, ouvido pelo repórter Alexandre David, diz que os 
alemães olham para Lisboa de uma maneira diferente daquela que encaram Atenas. Quanto à 
crise, na Alemanha não há. Um minuto e 39 segundos. 
Agora a notícia do protesto dos elementos do Corpo de Intervenção da PSP contra o corte do 
suplemento de serviço nas férias e nas baixas médicas. É uma concentração que acontece 
junto às instalações do Corpo de Intervenção na Ajuda, em Lisboa. É lá que está o repórter 
Carlos Guerreiro. Informações em direto. Um minuto e 49 segundos. 
Em Viseu a esta hora uma outra iniciativa junto à Loja do Cidadão. Desta vez contra as 
portagens na A23, A24 e A25. A Comissão de Utentes contra essas portagens está a recolher 
assinaturas para serem enviadas para o Primeiro-ministro. Informações em direto com o 
repórter Jorge Bastos. Dois minutos e 25 segundos. 
Depois de 16 anos a frente da Camara de Mirandela, José Silvano, anunciou hoje que vai 
renunciar ao mandato no fim deste ano. O autarca social-democrata, vai entregar a 
presidência ao vice-presidente da Camara, António Branco, ele que vai cumprir os restantes 
dois anos de mandato a frente do segundo maior município do Distrito de Bragança. Às seis da 
tarde vamos ouvir na Antena 1 as explicações de José Silvano. Vinte e dois segundos. 
Volta ao Programa Tarde Antena 1 Segunda Parte – 16h13 às 18h59 – Paulo Rocha 
Serviço Nacional de Trânsito. Sem muitas alterações. Muitas dificuldades. Os acidentes 
continuam por resolver. Na saída da Ponte 25 de Abril já se formam filas. Na região do Grande 
Porto não há informações de problemas. 
Paulo Rocha relembra o número 800 21 01 01 para informações sobre o trânsito. 
Meteorologia. 
Índice Antena 1 – com o jornalista Diogo Cavaleiro do Jornal de Negócios. A bolsa de Lisboa 
fechou hoje no verde sustentada sobretudo pela petrolífera Galp Energia. O sentimento 
positivo de Lisboa acompanhou o desempenho das restantes praças do Velho Continente, a 
exceção da Grécia. Um minuto e nove segundos. 
Música portuguesa. 
Meteorologia. 
Publicidade institucional. 
À Volta dos Livros com Ana Daniela Soares. Programa sobre autores portugueses e suas 
recentes obras. Hoje Ana Daniela Soares conversa com Rui Zink sobre seu mais recente 
romance: “O amante é sempre o último a saber”. Cinco minutos e 55 segundos. 
Serviço Nacional de Trânsito. Muitas dificuldades para quem utiliza a A1 no sentido Lisboa-
Porto e a A2 no sentido Lisboa-Setúbal. Já há filas na Ponte 25 de Abril. 
Paulo Rocha relembra o número 800 21 01 01 para informações sobre o trânsito. 
Meteorologia. 
 
SÍNTESE DAS NOTÍCIAS – 17h31 – Rita Roque 
Acidente na A1. A autoestrada do Norte está cortada no sentido Lisboa-Porto, entre Alverca e 
Vila Franca de Xira, ao Km 16. Este acidente envolveu dois caminhões. O agente Pereira da 
GNR dá conta dos pormenores. 



xli 

 

Concentração a esta hora dos elementos do Corpo de Intervenção da PSP. Dizem não ao corte 
do subsídio de serviço em período de férias. Estão também contra o corte nas baixas médicas. 
Apareceram, no protesto, vestidos de preto, numa ação simbólica que vai repetir-se durante 
toda esta semana. 
É um alerta da ASFIC, Associação Sindical dos Funcionários de Intervenção Criminal, que chama 
atenção para eventuais crimes de corrupção ou favorecimento nas empresas do Estado que 
vão ser privatizadas. No final de uma reunião com o Secretário-geral do PS a ASFIC apelou a 
uma maior fiscalização do processo de privatização destas empresas públicas. 
O próprio António José Seguro também já veio dizer que é preciso ter cuidado com este 
processo de privatizações e promete propostas concretas no parlamento para breve. 
Em instantes, no final deste encontro com o líder-socialista, o presidente do Sindicato dos 
Magistrados do Ministério Público também abordou a temática da corrupção. João Paulo 
entende que para evitar a corrupção é preciso ter uma maior coordenação entre o Ministério 
Público e a Polícia Judiciária. 
Adiada a Cimeira da União Europeia da Zona Euro. Afinal só vai realizar-se daqui por 15 dias, 
Domingo dia 23. Dia em que os mercados financeiros não estão a funcionar. O presidente do 
Conselho Europeu diz que é preciso dar mais tempo aos Estados membros para afinarem 
respostas à crise da dívida. 
Um minuto e 50 segundos. Tempo da síntese das notícias. 
 
SÍNTESE DA INFORMAÇÃO DE DESPORTO com Manuel Chaves 
Mortean Olsen, o selecionador dinamarquês, acredita que pode vencer Portugal amanhã. 
A seleção já está em Copenhaga. Daqui a pouco, às seis da tarde, faz treino de ambientação ao 
Parken Stadium. Depois Paulo Bento fala em conferência de imprensa no Jornal de Desporto 
das seis e meia da tarde. 
Os Sub 21 já treinam na Rússia, preparando o jogo de amanhar a torcer na classificação do 
Europeu 2013. Depois de um empate caseiro com 1 a 1 com a Polônia, Rui Jorge, o 
selecionador, já disse que pretende ver retificados os erros que custaram a perda de dois 
pontos perante os polacos. 
Por cá, os grandes regressam aos treinos, ainda que muito desfalcados dos internacionais. O 
Sporting treinou pela manhã, preparando a visita à Famalicão. O espanhol Jeffrén acelera para 
a recuperação total, pode vir a recuperar a tempo de jogar para a taça frente ao Famalicão. 
Porto e Benfica treinam a esta hora. Os dragões com Alex Sandro, que pode ser a novidade. O 
internacional sub 20 brasileiro, tudo indica que está recuperado de uma lesão prolongada e 
trabalha para adquirir ritmo competitivo. Nos encarnados o jovem paraguaio Derlis Gonzáles 
pode ser a novidade. É esperado hoje para testes médicos e assinatura de contrato por cinco 
temporadas, sendo que apenas em 2012, a meio, viajará em definitivo para Lisboa, após 
completar 18 anos de idade. 
Sérgio Ribeiro, da Barbot-Efapel, é o ciclista do ano em Portugal. Trata-se de uma eleição da 
Associação Portuguesa de Ciclistas Profissionais e que registou liderança deste atleta de 
Matosinhos, com quase 700 pontos mais que André Cardoso e Filipe Cardoso, segundo e 
terceiro do ranking. Sérgio Ribeiro confessa orgulho. 
Dois minutos e 23 segundos. Tempo da síntese da informação desportiva. 
Volta ao Programa Tarde Antena 1 Segunda Parte – 16h13 às 18h59 – Paulo Rocha 
Música portuguesa. 
Meteorologia. 
Publicidade institucional. 
Casa das Artes com Frederico Moreno. Apresenta a agenda cultural. Hoje convida os ouvintes 
para O Teatro do Vestido que está a comemorar 10 anos de existência e regressa a Lisboa para 
comemorar o aniversário. Depois fala que a mais famosa cantora islandesa Dior apresenta 
novo disco intitulado Dior Fila. Também convida os ouvintes para a nova exposição da pintora 
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Emília Nadal no Centro Cultural de Cascais sob o título Tudo Acontece. Um outro convite foi 
para o Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela – CineEco, que acontece 
em Seia, com vários concertos e mais de 300 filmes em exibição. Quatro minutos. 
Sistema Nacional de trânsito. Tudo muito complicado ainda. Trânsito ainda cortado na A1, ao 
Km 16 e na A2, ao Km 14. 
Paulo Rocha relembra o número 800 21 01 01 para informações sobre o trânsito. 
Música portuguesa. 
Histórias Assim Mesmo com Mafalda Lopes da Costa. Hoje Mafalda Lopes da Costa contou a 
lenda do corvo do Castelo de Leiria. Um minuto e 23 segundos. 
Música portuguesa. 
Meteorologia. 
 
NOTICIÁRIO das 18h – edição Luís Soares 
Destaques. 
Meteorologia. 
Dois feridos, um ligeiro e um grave, é o balanço dos dois acidentes na autoestrada do Norte, 
que estão ainda a cortar a principal via do país no sentido Lisboa-Porto, entre Alverca e Vila 
Franca de Xira, ao Km 16. A GNR não tem previsões da hora que este acidente vai ficar 
resolvido e a estrada vai ser reaberta. O agente Pereira explicou à Antena 1 os contornos 
desses acidentes. Um minuto e 12 segundos. 
Vestidos de preto, cerca de 100 elementos do Corpo de Intervenção da PSP, concentraram-se 
esta tarde junto às instalações na Ajuda, em Lisboa. Foi um protesto contra o corte do subsídio 
de serviço em tempo de férias ou de baixas médicas. Informações com o repórter Carlos 
Guerreiro. Um minuto e 50 segundos. 
O Ministro da Economia está disponível para receber os dirigentes da Federação dos Sindicatos 
dos Transportes, mas numa data concertada entre ambas as partes. Uma delegação da 
FECTRANS está concentrada desde hoje de manhã no Ministério da Economia para exigir uma 
reunião com o Ministro por causa da fusão das empresas públicas de transportes. Prometem 
que só saem de lá quando forem recebidos por Álvaro Santos Pereira. Fontes do Ministério 
dizem apenas que o Ministério está disponível para uma reunião, mas numa data que seja 
acordada entre as duas partes. Vinte e nove segundos. 
O porta-voz do governo alemão diz que Berlim e Paris estão a trabalhar nos detalhes mais 
difíceis do plano para estabilizar toda a zona euro. O plano foi anunciado ontem por Angela 
Merkel e Nicolas Sarkozy, confrontado com a informação avançada hoje por Financial Times, 
da Alemanha, segundo o qual o governo alemão considera agora inevitável que a Grécia entre 
em incumprimento, o que forçará os credores a assumirem perdas consideráveis. O porta-voz 
do governo alemão não quis adiantar muita coisa, mas sempre foi dizendo que não desmente 
esta informação. Trinta segundos. 
Hoje ficou-se a saber que a Cimeira da União Europeia da Zona Euro só vai realizar-se no 
próximo dia 23. Em comunicado o presidente do Conselho Europeu diz que é preciso dar mais 
tempo aos Estados membros para afinarem respostas à crise da dívida. Catorze segundos. 
E, no dia que o governo está a discutir o orçamento de Estado para o próximo ano, que vai ser 
o mais difícil, conforme disse hoje o Primeiro-ministro, a Associação da Hotelaria e 
Restauração vai propor um dia sem estabelecimentos abertos e quer lançar uma campanha de 
sensibilização da opinião pública. O objetivo é chamar a atenção para as consequências de 
uma eventual subida do IVA para 23% no setor. São iniciativas que vão ser votadas amanhã 
durante o encontro desses profissionais em Lisboa, como explicou à Antena 1 o secretário da 
AHRESP, Mário Pereira Gonçalves. Um minuto e 20 segundos. 
Desde às três da tarde que decorre a reunião extraordinária do Conselho de Ministro, que 
deve aprovar o orçamento do Estado para o próximo ano. O empresário Belmiro de Azevedo 
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não quis perspectivar hoje muito do orçamento que aí vem, mas lembrou que é preciso 
investimento e dinheiro a chegar às empresas. Cinquenta e quatro segundos. 
Em cima da hora um desabamento nas minas da Panasqueira, no Distrito da Covilhã. Matou 
hoje a tarde um mineiro de 20 anos e feriu outro. A informação está a ser avançada pela 
Agência Lusa, que nesta altura cita a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de 
Castelo Branco. Fonte da empresa que explora a mina remeteu mais esclarecimentos para 
amanhã, acrescentando que os responsáveis da empresa estão a deslocar-se para o local onde 
vão decorrer averiguações. O acidente aconteceu no interior da mina, pouco depois das três 
da tarde. A vítima mortal tinha 20 anos. Trinta e dois segundos. 
O Secretário-geral do PS está preocupado com possíveis fenómenos de corrupção ligados à 
privatização de empresas públicas. Por isso António José Seguro vai apresentar propostas para 
que as futuras privatizações sejam acompanhadas de planos de prevenção anticorrupção. Esta 
é uma matéria que o Secretário-geral já está a discutir também com associações ligadas ao 
setor da justiça. O presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, João Paulo, 
sugere que exista uma coordenação entre justiça judiciária e o Ministério Público. Um minuto 
e oito segundos. 
Também no final de uma reunião com o Secretário-geral do PS, o presidente da Associação 
Sindical dos Juízes, António Martins, diz que o fenómeno da corrupção tem que ser combatido 
por duas vias. Quarenta e sete segundos. 
Já a Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal chamou também a atenção 
para eventuais crimes de corrupção em empresas do Estado que vão ser privatizadas e apela a 
uma maior fiscalização do processo de privatização dessas empresas. Treze segundos. 
Depois de 16 anos a frente da Camara de Mirandela, José Silvano, anunciou hoje que vai 
renunciar ao mandato no fim deste ano. O autarca social-democrata vai entregar a presidência 
ao vice-presidente, António Branco, que vai cumprir os restantes dois anos do mandato a 
frente do segundo maior município do Distrito de Bragança. Em declarações esta tarde à 
Antena 1, o autarca de Mirandela, José Silvano, explicou que chegou a altura de sair e não 
culpa a reforma da administração. Um minuto e 47 segundos. 
O dia de ontem foi o que registou mais incêndios florestais este ano. Em pleno mês de 
Outubro a Autoridade de Proteção Civil explicou que ontem houve 399 ocorrências de fogo, de 
resto Outubro está a ser o mês com maior número de ocorrências dos últimos 12 anos. A esta 
hora há 15 incêndios em curso em Portugal Continental. Três deles considerados mais 
significativos pela Proteção Civil. O que envolve mais meios é no Distrito do Porto, no Concelho 
de Gondomar, um incêndio que começou esta madrugada e que nesta altura tem duas frentes 
ativas em povoamento florestal. No combate a este incêndio estão 170 operacionais, 51 
viaturas e também quatro helicópteros. No Distrito de Aveiro e no Distrito de Viseu há dois 
incêndios ativos, mas as operações de combate decorrem de forma favorável. Um minuto e 10 
segundos. 
O Presidente dos Estados Unidos está profundamente inquieto com os episódios de violência 
que estão de regresso ao Egito. Barack Obama apela à contenção de todas as partes, numa 
altura em que os egípcios decidem o futuro do país. Ontem houve o incidente mais grave 
desde as manifestações na Praça Tahrir, 24 pessoas morreram, mais de 200 ficaram feridas nos 
confrontos entre cristãos e a Força de Segurança, na sequência de um ataque a uma Igreja. 
Vinte e cinco segundos. 
Daqui há dois anos quem fizer compras pela Internet em qualquer país da União Europeia vai 
ter 14 dias para poder devolver o que comprou. A iniciativa partiu de uma diretiva comunitária 
que foi aprovada hoje. Em Portugal a lei já previa esse prazo de 14 dias para devoluções no 
caso de compras à distância. Por isso o jurista da DECO, Luís Quispo, lembra que esta diretiva 
pode até vir prejudicar os portugueses se quiserem aplicar medidas mais abrangentes, do que 
prevê esta diretiva. Um minuto e meio. 
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Volta ao Programa Tarde Antena 1 Segunda Parte – 16h13 às 18h59 – Paulo Rocha 
Serviço Nacional de Trânsito. Trânsito ainda complicado. O acidente na A2, no sentido Lisboa-
Setúbal, já está resolvido. Mas o acidente na A1, no sentido Lisboa-Porto, ao Km 16, não foi 
resolvido ainda e o trânsito continua cortado. Há filas na Ponte 25 de Abril. No centro do país 
um grave acidente no IC2 de Pombal para Leiria. Na cidade do Porto, na via de cintura interna 
um acidente no sentido Freixo-Arrábida. 
Paulo Rocha relembra o número 800 21 01 01 para informações sobre o trânsito. 
Meteorologia. 
Música portuguesa. 
Meteorologia. 
Publicidade institucional 
Janela Indiscreta com Pedro Rolo Duarte. Comenta as opiniões das pessoas publicadas em 
blogs e redes sociais. Hoje olhou indiscretamente para os comentários sobre as eleições na 
Madeira. Três minutos. 
Música estrangeira. 
Serviço Nacional de Trânsito. Sem muitas alterações. Muitas dificuldades. Os acidentes 
continuam por resolver. Na saída da Ponte 25 de Abril já se formam filas. Na região do Grande 
Porto não há informações de problemas. 
Paulo Rocha relembra o número 800 21 01 01 para informações sobre o trânsito. 
Meteorologia. 
 
SÍNTESE DAS NOTÍCIAS – 18h32 – Rita Roque 
Um mineiro de 20 anos morreu, outro ficou ferido. É o resultado de um desabamento nas 
minas da Panasqueira, no Concelho da Covilhã. Ainda não são conhecidas as causas do 
desabamento. O presidente da Junta de Freguesia da Aldeia de São Francisco de Assis, onde se 
situa a mina, confirma, então, a morte de um mineiro. 
O Ministro da Economia já disse que sim. Está disponível para receber os dirigentes da 
Federação dos Sindicatos dos Transportes. A reunião acaba de ser marcada para amanhã, às 
9h30 da manhã. Uma delegação da FECTRANS esteve concentrada, desde manhã, no 
Ministério de Álvaro Santos Pereira, a exigir ao Ministro mais pormenores sobre a fusão 
anunciada das empresas públicas de transportes. A reunião vai, então, acontecer amanhã de 
manhã às 9h30. A delegação da FECTRANS vai, entretanto, desmobilizar, ou seja, abandonar as 
instalações do Ministério da Economia. 
Um dia de portas fechadas. É o que propõe a AHRESP, a Associação da Hotelaria e 
Restauração. Avança com medidas para chamar atenção para as consequências que vão ter no 
setor a eventual subida do IVA para 23%. Além de um dia sem estabelecimentos abertos ao 
público a Associação quer também lançar uma campanha de sensibilização da opinião pública. 
Medidas que vão ser votadas já amanhã. 
Cento e setenta e quatro bombeiros combatem a esta hora um incêndio em Gondomar, no 
Distrito do Porto. O incêndio tem duas frentes ativas em povoamento florestal. No combate as 
chamas estão também quatro meios aéreos. A esta hora a Proteção Civil dá conta de mais dois 
outros incêndios, um no Distrito de Aveiro e o outro no Distrito de Viseu. Estes de menores 
dimensões. 
Um minuto e 53 segundos. Tempo da síntese das notícias. 
 
JORNAL DE DESPORTO com Manuel Chaves 
Destaques. 
Alex Sandro pode ser novidade no futebol do Clube do Porto no jogo de sábado em Pêro 
Pinheiro. O jovem internacional, sub 20 brasileiro, chegou ao Porto lesionado, na coxa direita. 
A lesão estará já superada e o jogo da taça pode ser uma boa oportunidade de estrear reforços 
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no azul e branco. Do outro lado do Atlântico chega a certeza. É um excelente reforço, diz o 
presidente do clube brasileiro Santos, Luís Álvaro Ribeiro. 
No Sporting Oguchi Onyewu tem sido o destaque desse novo leão. Titular no eixo da defesa, o 
norte-americano ao lado de Polga compõe uma dupla de centrais mais eficaz, na opinião de 
Pedro Venâncio. 
No Benfica o jovem paraguaio Derlis Gonzáles pode vir a ser novidade. Esperado hoje para 
testes médicos e assinatura de contrato, só muda em definitivo para Lisboa no meio do ano 
que vem, quando completar 18 anos. 
É amanhã o dia D. O dia de defrontar a Dinamarca e decidir o apuramento Europeu 2012. Esta 
hora a seleção portuguesa testa a relva e a iluminação do Parken Stadium, em Copenhaga, 
onde está precisamente o enviado especial da Antena 1, Alexandre Afonso. Informações em 
direto. 
O selecionador dinamarquês, Mortean Olsen, diz que Portugal é um todo repleto de qualidade 
e que não se limita ao talento de Ronaldo e Nani. 
O Secretário de Estado do Desporto, Alexandre Mestre, e o Secretário-geral da Federação, 
Ângelo Brou, confiam na passagem direta de Portugal ao Europeu 2012. 
Os Sub 21 já treinam na Rússia, preparando o jogo de amanhã, na terceira partida de 
qualificação para o Europeu de 2013. Lúcio, Eduardo e Josué estão em princípio recuperados 
de pequenas lesões. Treinaram hoje sem problemas, mas amanhã vão ser submetidos a 
pequenos testes, que deverão ser conclusivos sobre a condição física para enfrentar a partida. 
Depois do empate caseiro com a Polónia, Rui Jorge disse que pretende ver retificados os erros 
que custaram a perda de dois pontos perante os polacos. 
Taça de Portugal. Está definido o quadro de transmissões televisivas, tudo na Sportv. Sexta-
feira às 20h15 Portimonense e Benfica. Sábado às 15h Pêro Pinheiro e Porto; e às 20h 
Famalicão e Sporting. Os restantes encontros somente no domingo, mas sem transmissão 
televisiva. 
A APAF pondera apresentar uma candidatura independente para o futuro Conselho Superior 
de Arbitragem no âmbito das eleições da Federação Portuguesa de Futebol, marcadas para 10 
de Dezembro. Paulo Costa é um dos nomes em equação pela Associação presidida por Luís 
Guilherme 
Sérgio Ribeiro da Barbot-Efapel é o ciclista do ano em Portugal. Trata-se de uma eleição da 
Associação Portuguesa de Ciclistas Profissionais e que registou liderança deste atleta de 
Matosinhos com quase 700 pontos de vantagem para o segundo e terceiro do ranking, André 
Cardoso e Filipe Cardoso. Sérgio Ribeiro está orgulhoso. 
Já regressou a Portugal o mais recente campeão do mundo, o português Hélder Rodrigues. O 
motard que conquistou o título Cross Country, depois de terminar o Rali dos Faróis na segunda 
posição, mas atenção, bastava ser sétimo. A chegada a Lisboa o motard confessou ter 
concretizado um sonho que tem vindo a ser trabalhado de uns anos pra cá. 
Treze minutos e 50 segundos. Tempo do Jornal de Desporto. 
Volta ao Programa Tarde Antena 1 Segunda Parte – 16h13 às 18h59 – Paulo Rocha 
Serviço Nacional de Trânsito. O trânsito continua cortado na A1, no sentido Lisboa-Porto, ao 
Km 16, entre Alverca e Vila Franca de Xira. Acidente na marginal de Cascais. Na Segunda 
Circular de Benfica para o aeroporto outro acidente. No Alentejo, na Estrada Nacional 258, um 
carro incendiou-se, trânsito lento nesta zona. No centro do país, na Estrada Nacional 118 um 
acidente. Na região do Porto na A29, de Porto para Aveiro também um acidente. 
Meteorologia. 
Publicidade institucional. 
Música portuguesa. 
Nós, Vencedores com Sónia Moraes Santos. No programa de hoje com o tema Vencer no 
Interior conversa com um dos músicos do Virgem Suta, Jorge Benvinda. Um alentejano que 
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recupera lugares típicos da sua terra. Falam sobre o trabalho que ele desenvolve e sobre seus 
empreendimentos em Beja. Cinco minutos e 25 segundos. 
Meteorologia. 
 
NOTICIÁRIO das 19h – edição Luís Soares 
Destaques. 
Meteorologia. 
Um desabamento nas Minas da Panasqueira, no Concelho da Covilhã, matou esta tarde um 
mineiro de 20 anos, outro trabalhador ficou ferido. O acidente aconteceu por volta das três da 
tarde, o presidente da Junta de Freguesia de São Francisco de Assis, onde ficam as minas da 
Panasqueira, ainda não tem muitos detalhes, mas José Luís Campos adiantou à Antena 1 
algumas informações sobre este acidente. Dois minutos e 16 segundos. 
O presidente da Camara de Lisboa admite fazer alterações nos horários de recolha de lixo e 
também nos horários de iluminação pública noturna. São formas de melhorar a situação 
financeira da autarquia. António Costa fez hoje um balanço de dois anos de mandato, diz que a 
dívida é menor, mas a situação continua a não ser fácil. Dois minutos e 33 segundos. 
O Ministro da Economia recebe amanhã os dirigentes da Federação dos Sindicatos dos 
Transportes. Uma delegação da FECTRANS esteve concentrada desde hoje de manhã junto ao 
Ministério para exigir uma reunião com o Ministro por causa da fusão das empresas públicas 
de transportes. Marcada a reunião para amanhã de manhã Victor Pereira, da FECTRANS, 
explicou à RTP que os sindicalistas vão desmobilizar da porta do Ministério. Cinquenta e quatro 
segundos. 
O Bloco de Esquerda recupera a proposta de cortar nos salários dos gestores públicos ao limite 
do salário do Presidente da República. Nas Jornadas Parlamentares do partido, o Bloco de 
Esquerda disse também que o problema do país já não é a recessão económico, mas sim o 
plano do governo. Um minuto e 58 segundos. 
A Associação da Hotelaria e Restauração vai propor um dia sem estabelecimentos abertos e 
que lançar também uma campanha de sensibilização junto da opinião pública. O objetivo é 
chamar atenção para as consequências de uma eventual subida do IVA para 23% no setor. São 
iniciativas que vão ser votadas amanhã durante o encontro desses profissionais em Lisboa, 
como explicou à Antena 1, o Secretário-geral da AHRESP, Mário Pereira Gonçalves. Um minuto 
e 12 segundos. 
Desde às três da tarde que decorre, então, essa reunião extraordinária do Conselho de 
Ministros, onde o governo está a discutir o orçamento de Estado para o próximo ano. O 
empresário Belmiro de Azevedo não quis perspectivar muito do orçamento que aí vem, mas 
lembrou que é preciso investimento e dinheiro a chegar às empresas. Cinquenta e cinco 
segundos. 
A administração do Hospital Garcia de Orta, em Almada, diz que é justa a indenização para às 
famílias das duas crianças afetadas por uma troca de medicamentos no ano passado. Os pais 
das crianças desistiram hoje em tribunal da queixa-crime contra a médica e contra a técnica de 
audiologia envolvidas no acidente. O presidente do Conselho de Administração do Hospital, 
Daniel Ferro, explicou à Antena 1 que o hospital tirou as devidas elações do que se passou. Um 
minuto e 18 segundos. 
A fabricante de telemóveis BlackBerry está a investigar um problema que está a afetar os 
clientes da marca na Europa, no Médio Oriente e em África. O problema não está ainda 
identificado, mas está a afetar o serviço de mensagem da marca de telemóveis. Dezoito 
segundos. 
Serviço Nacional de Trânsito. O trânsito continua cortado na A1, ao Km 16, entre Alverca e 
Vila Franca de Xira. Muita demora na Ponte 25 de Abril. No centro do país, na Estrada Nacional 
118 há um acidente. Na região do Porto a situação é relativamente tranquila, apenas com 
dificuldades na A4 do Porto para Amarante. 
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PROGRAMA GRANDES ADEPTOS – 19h14 às 19h59 – com Tiago Alves 
Os dois últimos jogos da seleção na fase do apuramento da Euro 2012 dominam esta emissão 
dos Grandes Adeptos. A seleção ganhou novamente, somou a quinta vitória consecutiva em 
jogos na fase de apuramento para o Europeu, o que corresponde a um record, uma marca 
inédita, algo que nenhum selecionador tinha conseguido até agora. Mas a vitória por 5 a 3 
contra a Islândia mostrou uma seleção insegura na defesa. Debatem esta questão o músico 
Miguel Guedes, o publicitário Jaime Mourão-Ferreira e o deputado Telmo Correia. 
Serviço Nacional de Trânsito. Continua cortado o trânsito na A1, ao Km 16, entre Alverca e Vila 
Franca de Xira. Muita demora em todos os acessos à Ponte 25 de Abril. Na região do Grande 
Porto na A4, no sentido do Porto para Amarante há filas a partir do nó da A3. 
Tiago Alves relembra o número 800 21 01 01 para acompanhar e informar as notícias sobre o 
trânsito. 
O debate continua. 
 
NOTICIÁRIO das 20h – edição Luís Soares 
Destaques. 
Meteorologia. 
Amanhã a Seleção Portuguesa de Futebol joga o importante jogo frente a Dinamarca. Um jogo 
que pode valer o apuramento para o Europeu do próximo ano. Basta um empate para garantir 
o primeiro lugar do Grupo H. O selecionador, Paulo Bento, fez em instantes a antevisão da 
partida, confiante em um resultado positivo. Mas, na Dinamarca Paulo Bento aproveitou 
também para fazer uma comparação entre o passado e o presente da seleção. Dois minutos e 
14 segundos. 
Um desabamento nas Minas da Panasqueira, no Concelho da Covilhã, matou esta tarde um 
mineiro de 20 anos, outro trabalhador ficou ferido. O acidente aconteceu por volta das três da 
tarde, o presidente da Junta de Freguesia de São Francisco de Assis, onde ficam as minas da 
Panasqueira, ainda não tem muitos detalhes, mas José Luís Campos adiantou à Antena 1 
algumas informações sobre este acidente, nomeadamente sobre a morte de um mineiro. Um 
minuto e 14 segundos. 
O presidente da Camara de Lisboa admite fazer alterações nos horários de recolha de lixo e 
também nos horários de iluminação pública noturna. São formas de melhorar a situação 
financeira da autarquia. António Costa fez hoje um balanço de dois anos de mandato, diz que a 
dívida é menor, mas a situação de Lisboa continua a não ser fácil. Dois minutos e 33 segundos. 
O Ministro da Economia recebe amanhã os dirigentes da Federação dos Sindicatos dos 
Transportes. Uma delegação da FECTRANS esteve concentrada desde hoje de manhã no 
Ministério para exigir uma reunião com Álvaro Santos Pereira por causa da fusão das empresas 
públicas de transportes. Marcada a reunião para amanhã de manhã Victor Pereira, da 
FECTRANS, explicou à RTP que os sindicalistas vão desmobilizar da porta do Ministério. 
Cinquenta e quatro segundos. 
O Bloco de Esquerda recupera a proposta de cortar nos salários dos gestores públicos até ao 
limite do salário do Presidente da República. Nas Jornadas Parlamentares do partido, o Bloco 
de Esquerda deixou também críticas ao programa do governo. Um minuto e 42 segundos. 
Críticas do Bloco de Esquerda no dia em que o governo está reunido a discutir o orçamento de 
Estado para o próximo ano. Desde às três da tarde que decorre essa reunião extraordinária do 
Conselho de Ministros. O empresário Belmiro de Azevedo não quis perspectivar hoje muito do 
orçamento que aí vem, mas lembrou que é preciso investimento e dinheiro a chegar às 
empresas. Um minuto. 
No mapa dos incêndios foram reforçados os meios no combate ao fogo em Gondomar, no 
Distrito do Porto. Um incêndio que começou na última madrugada, a esta altura está ativo 
com uma frente em povoamento florestal. No combate a este incêndio estão já mais de 200 
bombeiros, apoiados por 62 viaturas. Um outro incêndio também significativo a esta hora é no 
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Distrito de Viseu. É um incêndio com uma frente também em povoamento florestal. No 
combate a este incêndio estão 44 operacionais e 10 viaturas. A esta hora há 11 incêndios em 
curso em Portugal Continental. Trinta e seis segundos. 
Vai ficar fechada ao trânsito, pelo menos até por volta da meia-noite, a autoestrada do Norte. 
Dois acidentes provocaram o corte da via no sentido Lisboa-Porto, por volta do Km 16. Os 
trabalhos de limpeza vão demorar ainda algumas horas. É um assunto que pode ir 
acompanhando através da informação do Serviço Nacional de Trânsito da Antena 1. Dezassete 
segundos. 
O Presidente dos Estados Unidos está profundamente inquieto com os episódios de violência 
que estão de regresso ao Egito. Barack Obama apela à contenção de todas as partes, numa 
altura em que os egípcios decidem o futuro do país. Ontem houve o incidente mais grave 
desde as manifestações na Praça Tahrir, 24 pessoas morreram, mais de 200 ficaram feridas nos 
confrontos entre cristãos e a Força de Segurança, na sequência de um ataque a uma Igreja. 
Vinte e cinco segundos. 
 
PROGRAMA NOITE ANTENA 1 – 20h12 às 22h59 – Rui Santos 
Serviço Nacional de Trânsito. Uma tarde muito complicada e início de noite também, 
sobretudo na região da Grande Lisboa. Na A1, no sentido Lisboa-Porto o trânsito continua 
cortado, ao Km 16, entre Alverca e Vila Franca de Xira. Na região do Grande Porto, na A4 do 
Porto para Amarante com trânsito lento a partir do túnel de Águas Santas até a saída para 
Ermesinde. 
Meteorologia. 
Música brasileira cantada por um grupo português. 
Rui Santos fala do projeto Rosa Negra, que é disco Antena 1. Diz que a partir de hoje até o dia 
17 os ouvintes vão ouvir mais sobre este grupo, pois a Antena 1 está a apostar no segundo 
disco do grupo, após quatro anos de intervalo. Chama-se Fado Mutante e Rui Santos convida 
os ouvintes a conhecer. Os Rosa Negra falam da música A Luz de uma Vela, que significa quase 
que uma solidão, a música fala um pouco da despedida. Toca a música. Quatro minutos e 45 
segundos. 
Meteorologia. 
Publicidade institucional. 
Dias do Avesso. A jornalista Isabel Stilwell conversa com o psicólogo Eduardo Sá. Tema da 
conversa: sonhos e pesadelos. Isabel diz que tem sonhado com várias pessoas, como uma lista 
telefónica e com pessoas que já nem se lembrava. Pergunta o que significa. A conversa decorre 
sobre esse tema, com as explicações do psicólogo Eduardo Sá. Cinco minutos. 
Música brasileira. 
Serviço Nacional de Trânsito. Trânsito na região da Grande Lisboa ainda complicado na A1, na 
Segunda Circular e nos acessos à Ponte 25 de Abril. Trânsito ainda cortado na A1, no sentido 
Lisboa-Porto, ao Km 16, entre Alverca e Vila Franca de Xira, devido a um acidente que 
aconteceu por volta das 3h30 da tarde. Na Segunda Circular no sentido aeroporto-Benfica há 
um acidente próximo ao Centro Comercial de Benfica. Já se circula sem problemas em todas as 
saídas da cidade do Porto. 
Rui Santos relembra o número 800 21 01 01 para acompanhar e informar as notícias sobre o 
trânsito. 
Meteorologia. 
Músicas portuguesas. 
Meteorologia. 
Publicidade institucional. 
Outras Histórias da Música com Luís Filipe Barros. Hoje conta um episódio da Banda Queen, 
que durante anos terminavam seus concertos com a música We Are The Champions. No final 
da música as luzes paravam e Roger Taylor sentava num banquinho e fazia sinal para a banda 
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encerrar, mas em uma das apresentações isso não aconteceu. Toca a música We Are The 
Champions. Três minutos e 56 segundos. 
Serviço Nacional de Trânsito. Continua cortado o trânsito na A1, no sentido Lisboa-Porto, ao 
Km 16, entre Alverca e Vila Franca de Xira, devido a um acidente que aconteceu por volta das 
3h30 da tarde. Na Segunda Circular do aeroporto para Benfica, devido a um acidente próximo 
da zona comercial de Benfica, o trânsito está demorado já desde Campo Grande. Na Ponte 25 
de Abril no sentido Lisboa-Almada, a esta hora já circula-se sem dificuldades. Também a esta 
hora não há notícia de problemas na região do Grande Porto. 
Rui Santos relembra o número 800 21 01 01 para acompanhar e informar as notícias sobre o 
trânsito. 
Música estrangeira. 
Música portuguesa. 
Alma Lusa com Edgar Canelas. Apresenta o fado O Caminhar da Feia. Diz que este fado conta 
uma história com final feliz. Pede para os ouvintes apreciarem cada palavra em cada verso. 
Toca o fado. Quatro minutos e vinte segundos. 
Lugar Comum com Mafalda Lopes da Costa, que explica o significado de queimar navios. Um 
minuto e 16 segundos. 
Meteorologia. 
 
NOTICIÁRIO das 21h – edição Miguel Soares 
Destaques. 
Meteorologia. 
O economista Daniel Bessa prevê um corte mais radical no subsídio de Natal do próximo ano. 
O antigo Ministro admite que possa chegar a 100%. Entrevistado pelo jornalista Pedro Sá 
Guerra, Daniel Bessa não acredita em cortes pontuais. Cinquenta e dois segundos. 
António Barreto, sociólogo, admite que Portugal deixe de existir como Estado independente 
dentro de alguns anos. Cinquenta e oito segundos. 
A seleção portuguesa entra amanhã em campo contra a Dinamarca. Um jogo decisivo que 
pode valer o apuramento para o Euro do próximo ano, basta um empate para garantir o 
primeiro lugar no Grupo H. o selecionador Paulo Bento está confiante num bom resultado, 
mas Paulo Bento aproveitou também para fazer uma comparação entre a atual condição da 
equipa e o passado. Dois minutos e oito segundos. 
Um desabamento nas minas da Panasqueira, no Concelho da Covilhã, matou esta tarde um 
mineiro de 20 anos, outro trabalhador ficou ferido. O acidente aconteceu ao início da tarde. O 
presidente da Junta de Freguesia de São Francisco de Assis não tem muitos detalhes, mas 
adiantou à Antena 1, alguns dados sobre o acidente. Um minuto e 27 segundos. 
O presidente da Camara de Lisboa admite fazer alterações nos horários de recolha de lixo e no 
horário de iluminação pública. Uma forma de melhorar a situação financeira da autarquia. 
António Costa fez hoje um balanço de dois anos de mandato, a dívida é menor, mas a situação 
continua difícil. Dois minutos e 44 segundos. 
O Ministro da Economia recebe amanhã os dirigentes da Federação dos Sindicatos dos 
Transportes. Uma delegação do sindicato esteve concentrada desde hoje de manhã no 
Ministério, para exigir um encontro com o Ministro Álvaro Santos Pereira por causa da fusão 
das empresas públicas de transportes. Com a reunião agendada para amanhã de manhã Victor 
Pereira, da FECTRANS, explicou a Antena 1 que os sindicalistas vão desmobilizar da porta do 
Ministério. Cinquenta e sete segundos. 
O presidente norte-americano, Barack Obama, manifestou apoio total ao plano franco-alemão. 
Uma conversa telefónica com o presidente Nicolas Sarkozy, Barack Obama deu apoio total a 
estratégia definida para tentar ultrapassar à crise da dívida europeia. A agência noticiosa 
France Presse dá conta deste telefonema, no qual Sarkozy apresentou os resultados do 
encontro em Berlim ontem com a Chanceler Angela Merkel e sublinhou que a França e a 
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Alemanha concordaram em fornecer uma solução global e durável às dificuldades da zona 
euro, antes da Cimeira do G20, que se realiza em Novembro na cidade de Cannes, no Sul da 
França. Quarenta e quatro segundos. 
Os membros do Secretariado do Partido Socialista assinaram hoje um compromisso ético que 
prevê a suspensão de mandato em casos de acusação definitiva em processo-crime e a 
obrigatoriedade de divulgação na Internet das declarações de rendimentos e património. Um 
minuto e 56 segundos. 
O Bloco de Esquerda recuperou a proposta de cortar os salários dos gestores públicos até ao 
limite do salário do Presidente da República. Nas Jornadas Parlamentares do partido, o Bloco 
de Esquerda disse que o problema do país já não é a recessão económica e sim o programa 
proposto pelo governo. Um minuto e 51 segundos. 
O presidente americano está profundamente inquieto com os episódios de violência que estão 
de regresso ao Egito. Barack Obama apela à contenção de todas as partes, numa altura em que 
os egípcios decidem o futuro do país. Ontem houve o incidente mais grave desde as 
manifestações na Praça Tahrir, 24 pessoas morreram, mais de 200 ficaram feridas nos 
confortos entre Cristãos e as Forças de Segurança depois de um ataque a uma Igreja. Vinte 
segundos. 
Volta ao Programa Noite Antena 1 – 20h12 às 22h59 – Rui Santos 
Serviço Nacional de Trânsito. A esta hora já circula-se sem problemas maiores, embora 
tenhamos a A1 cortada no sentido Lisboa-Porto, ao Km 16, entre Alverca e Vila Franca de Xira, 
devido a um acidente que aconteceu por volta das 3h30 da tarde. 
Rui Santos relembra o número 800 21 01 01 para acompanhar e informar as notícias sobre o 
trânsito. 
Meteorologia. 
Música portuguesa. 
Meteorologia. 
Publicidade institucional. 
À Volta dos Livros com Ana Daniela Soares. Programa sobre autores portugueses e suas 
recentes obras. Hoje Ana Daniela Soares conversa com Rui Zink sobre seu mais recente 
romance: “O amante é sempre o último a saber”. Quatro minutos e 50 segundos. 
Música portuguesa. 
Sistema Nacional de Trânsito. Trânsito cortado na A1 no sentido Lisboa-Porto, ao Km 16, entre 
Alverca e Vila Franca de Xira, devido a um acidente que aconteceu por volta das 3h30 da tarde 
e envolveu dois caminhões. 
Rui Santos relembra o número 800 21 01 01 para acompanhar e informar as notícias sobre o 
trânsito. 
Meteorologia. 
Músicas portuguesas. 
Sistema Nacional de Trânsito. Última informação de hoje. Fica esta situação por resolver na 
A1 na região da Grande Lisboa, que continua cortada no sentido Lisboa-Porto, ao Km 16, e 
envolveu dois caminhões. Mas é uma situação que não está a provocar problemas maiores, 
visto que o trânsito está a ser desviado para uma boa alternativa a CREL e a A10 e por esta 
alternativa não vai encontrar dificuldades. 
Meteorologia. 
Publicidade institucional. 
Músicas portuguesas. 
Cinco Minutos de Jazz com José Duarte. Apresenta Xan Campos no piano. Trio galego de jazz, 
com Xan Campos no piano, Horácio Garcia no contrabaixo e Iago Fernández na bateria. Quatro 
minutos e 10 segundos. 
Meteorologia. 
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NOTICIÁRIO das 22h – edição Miguel Soares 
Destaques. 
Meteorologia. 
Economista Daniel Bessa antever um corte mais radical no subsídio de Natal de 2012. Antigo 
ministro admite que pode chegar a 100%. Ouvido pelo jornalista Pedro Sá Guerra, Daniel Bessa 
não acredita em cortes pontuais. Quarenta e um segundos. 
Declarações feitas à margem a apresentação de um livro de Henrique Neto sobre: Uma 
Estratégia para Portugal. O empresário defende que o governo pague a dívida que tem aos 
bancos, são 14 mil milhões de euros, que serviriam para aquilo que o empresário considera ser 
o mais preocupante: a falta de crédito às empresas. Um minuto e 48 segundos. 
O sociólogo António Barreto teme que Portugal deixe de existir como país. As medidas que 
agora forem tomadas podem condicionar a independência de Portugal nas próximas décadas. 
Um minuto e quatro segundos. 
O PS. Os membros do Secretariado Nacional comprometem-se a divulgar publicamente 
rendimentos e bens. Assinaram um compromisso ético que prevê a suspensão de mandato em 
casos de acusação definitiva em processo-crime e a obrigatoriedade de divulgação na Internet 
das declarações de rendimentos e património. Dois minutos e três segundos. 
A Seleção Portuguesa de Futebol joga amanhã uma cartada decisiva no apuramento para o 
Euro do próximo ano. Um jogo em Copenhaga, contra a Dinamarca. Basta um empate para 
garantir o primeiro lugar no Grupo H. o selecionador está confiante num bom resultado, mas 
Paulo Bento aproveitou também para fazer na conferência de imprensa desta tarde uma 
comparação entre o passado e o presente da equipa. Dois minutos. 
O regime iraniano é de novo alvo de críticas pela atuação contra artistas, intelectuais e 
opositores. Uma atriz acaba de ser condenada por um tribunal no Teerã. Castigo de 90 
chicotadas e mais um ano de prisão. O sítio da Internet da oposição iraniana diz que se trata de 
mais um caso que viola os mais elementares direitos humanos. Dois minutos e 28 segundos. 
O presidente dos Estados Unidos está muito inquieto com os episódios de violência que estão 
de volta ao Egito. Barack Obama apela pela contenção de todas as partes. Ontem o incidente 
mais grave desde as manifestações na Praça Tahrir matou 24 pessoas, mais de 200 ficaram 
feridas nos confrontos entre cristãos e as Forças de Segurança. Os funerais dos cristãos copitas 
vítimas da violência no Domingo, foram vividos debaixo de grande clima emocional. O exército 
foi responsabilizado pelos ataques contra as Igrejas cristãs. Dois minutos e cinco segundos. 
Um desabamento nas minas da Panasqueira, no Concelho da Covilhã, matou esta tarde um 
mineiro de 20 anos, outro trabalhador ficou ferido. O acidente aconteceu ao início da tarde, 
fonte da empresa que explora a mina remeteu esclarecimentos para amanhã, depois de uma 
inspeção das condições de segurança no local. Dezassete segundos. 
O presidente da Camara de Lisboa admite fazer alterações nos horários de recolha de lixo e no 
horário de iluminação pública, como forma de melhorar a situação financeira da autarquia. Um 
minuto e seis segundos. 
O Ministro da Economia recebe amanhã os dirigentes da Federação dos Sindicatos dos 
Transportes, às 9h30 da manhã. A delegação da Federação esteve concentrada desde manhã 
no Ministério para exigir um encontro com o ministro por causa da fusão das empresas 
públicas de transportes. Dezasseis segundos. 
A nova autoestrada, A32, que vai ligar Oliveira de Azeméis a Vila Nova de Gaia, deve abrir esta 
noite. Os autarcas da zona preveem que a estrada abra esta noite com base na informação 
avançada pela Concessionária Douro Litoral e depois de ter estado prevista a abertura para um 
de Outubro. Uma abertura adiada devido a desconformidade que o Instituto de Infraestrutura 
Rodoviária detetou na vistoria. Vinte e oito segundos. 
Volta ao Programa Noite Antena 1 – 20h12 às 22h59 – Rui Santos 
Meteorologia. 
Música portuguesa. 



lii 

 

Publicidade institucional. 
O Amor é… com Inês Meneses que conversa com o professor Júlio Machado sobre amor e 
sexualidade. A conversa de hoje é sobre um estudo realizado pela Universidade Harvard sobre 
a reação masculina quando vê imagens de mulheres. A conclusão do estudo foi de que as 
reações químicas são parecidas com as provocadas pelo uso da cocaína. Cinco minutos e meio. 
Música estrangeira. 
Meteorologia. 
Hora certa. 
 
JORNAL DE DESPORTO com Teófilo Fernando 
Destaques. 
O país inteiro a espera de um ponto. Só mais um. Falta um ponto a Seleção de Portugal para 
garantir presença no Campeonato da Europa de 2012. Ao início desta noite, em conferência de 
imprensa, em Copenhaga, o selecionador Paulo Bento a garantir que a estratégia de amanhã 
passa por ganhar a Dinamarca. A reportagem do enviado da Antena 1, Alexandre Afonso. 
Agora em direto de Copenhaga com as informações de Alexandre Afonso. 
Do lado dinamarquês o selecionador, Mortean Olsen, faz as contas que lhe interessam e 
aposta forte em bater Portugal. 
Também amanhã vai estar em ação a seleção Sub 21 frente a Rússia, em Moscovo. É o terceiro 
jogo da equipa portuguesa relativo à fase de apuramento para o euro da categoria 2013. 
Portugal tem uma vitória e um empate. O selecionador Rui Jorge pede velocidade, de forma a 
explorar o ponto fraco do adversário. 
O Benfica contratou um jogador de 17 anos. Derlis Gonzáles é avançado e joga no Rubio Ñu do 
Paraguai. Assinou por cinco temporadas, mas só em Março do próximo ano é que vem 
definitivamente para Lusa, altura em que completa 18 anos. Derlis Gonzáles confessa estar a 
viver um sonho e deseja fazer melhor que o compatriota Óscar Cardozo. 
Quanto ao dia de trabalho dos encarnados é marcado pelas ausências dos internacionais. O 
Benfica joga sexta-feira no Algarve com o Portimonense para a Taça de Portugal, às 20h15. 
O Porto vai jogar em Pêro Pinheiro com o clube atlético local. Oportunidade nos Dragões para 
Victor Pereira promover estreias. Duas delas na defesa, dando minutos aos laterais brasileiros 
Danilo à direita e Alex Sandro na esquerda. Ambos de 20 anos e são provenientes do Santos. 
Luís Álvaro Ribeiro, presidente do emblema brasileiro, referiu hoje, em entrevista a Antena 1, 
que Alex Sandro é um defesa completo. 
O Sporting joga a Norte pela Taça e reedita um confronto de outros tempos em Famalicão. O 
jogo é sábado às oito da noite. Na equipa de Domingos Paciência são muitos os destaques 
nesta altura. Um arranque, o Sporting a recuperar caminho. Na defesa um norte-americano 
que pegou destaque, Onyewu tem sido aposta frequente. Para o antigo central leonino, 
Venâncio, Onyewu é uma mais-valia na defesa do Sporting. 
Sérgio Ribeiro é o ciclista do ano, numa iniciativa da Associação Portuguesa de Ciclistas 
Profissionais. O corredor da Barbot-Efapel venceu destacado. 
Chegou a Portugal o campeão do mundo Hélder Rodrigues, numa receção festiva no aeroporto 
de Lisboa, à medida do feito alcançado. Hélder Rodrigues fala de um sonho concretizado. 
Treze minutos e 47 segundos. Tempo do Jornal de Desporto. 
Volta ao Programa Noite Antena 1 – 20h12 às 22h59 – Rui Santos 
Publicidade institucional. 
A Fé dos Homens. Espaço dedicado às confissões religiosas. Tempo de Esperança com a 
assinatura da Igreja Adventista do Sétimo Dia, três minutos de reflexão espiritual. Eclésia da 
Igreja Católica, nove minutos de conversa com o jornalista do Algarve Samuel Mendonça, 
diretor do jornal A Folha de Domingo. Fala do trabalho desenvolvido na Diocese do Algarve e 
da importância do jornal, que em 2014 completa 100 anos. Toca um canto tradicional algarvio 
cantado pelo Grupo de Cantares Dar de Vaia. Doze minutos e 52 segundos. 
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Meteorologia. 
 
NOTICIÁRIO das 23h – edição Miguel Soares 
Hora certa. 
Destaques. 
Meteorologia. 
O Bloco de esquerda tem a chave para injetar moeda no mercado e assim criar crédito para as 
empresas. Enviar para o banco público o dinheiro previsto no programa da Troika para 
recapitalizar a banca, que os bancos não pretendem usar. A ideia foi apresentada por Francisco 
Louçã ao jantar das Jornadas Parlamentares do partido em Setúbal. Dois minutos e cinco 
segundos. 
O empresário Henrique Neto acha que uma das medidas mais importantes para financiar as 
empresas, passa pelo pagamento da dívida do Estado à banca. Um minuto e três segundos. 
No entender do economista e antigo ministro Daniel Bessa os sacrifícios vão continuar. O 
economista prevê mesmo um corte mais violento no subsídio de Natal de 2012. Entrevistado 
pelo jornalista Pedro Sá Guerra, Daniel Bessa não acredita em medidas pontuais. Cinquenta 
segundos. 
É o alerta da Direção Geral de Saúde. O elevado consumo de cafeína pelos jovens podem 
mascarar problemas de falta de sono, aumentar a pressão arterial, causar insónias ou temores. 
É um aviso feito a propósito do consumo excessivo de uma bebida energética com elevado 
teor de cafeína. Alunos de uma escola em Almada estão a tomar e a preocupar professores e 
pais. Eles têm acesso a bebida nos cafés da redondeza e foi este caso que despertou o aviso da 
Direção Geral de Saúde. O coordenador da Plataforma Contra a Obesidade alerta para as 
possíveis consequências do excesso de cafeína. Dois minutos e 17 segundos. 
Os membros do secretariado do PS assinaram um compromisso ético que prevê a suspensão 
de mandato em caso de acusação definitiva em processo-crime e a obrigatoriedade de divulgar 
publicamente rendimentos e bens. Dois minutos e 16 segundos. 
O Conselho de Ministros Extraordinário que esteve reunido hoje, durante mais de sete horas, 
para discutir a proposta de orçamento de Estado para 2012 vai aprovar o documento na 
próxima quinta-feira. O anúncio é feito pelo Governo através de comunicado. A reunião de 
hoje começou às três da tarde e terá terminado já perto das 11 da noite. A proposta de 
orçamento de Estado para 2012 tem que ser entregue no parlamento até a próxima segunda-
feira. Trinta e dois segundos. 
Amanhã Portugal joga contra a Dinamarca. Paulo Bento está confiante num bom resultado no 
jogo desta terça-feira. Quinze segundos. 
O regime iraniano é alvo de críticas pela atuação contra artistas, intelectuais e opositores. Uma 
atriz foi condenada por um tribunal no Teerã a um ano de prisão e ao castigo de 90 chicotadas. 
Um sítio de oposição iraniana diz que se trata de mais um caso de violação dos elementares 
direitos humanos. Dois minutos e meio. 
Reabertura da circulação da autoestrada do Norte, depois de um acidente que manteve a via 
fechada no sentido Sul-Norte, por mais de sete horas. A informação é confirmada pelos 
bombeiros voluntários de Alverca. O trânsito esteve cortado desde às três da tarde. Vinte e 
cinco segundos. 
Meteorologia. 
 
PROGRAMA CRÓNICAS DA IDADE MÍDIA – 23h14 às 23h59 – Ruben de Carvalho e Iolanda 
Ferreira 
O programa é uma conversa de Ruben de Carvalho e Iolanda Ferreira sobre as curiosidades dos 
temas e gravações, dos compositores e intérpretes. Recordam entrevistas, sons de 
reportagens e concertos. A conversa decorre ao passo que vão apresentando as músicas. 
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APÊNDICE E 

Descrição da Programação da Rádio TSF 

 
Programação do dia 10 de Outubro de 2011 
 
NOTICIÁRIO 00h – Rui Silva 
Destaques. 
Comercial. 
Previsão meteorológica. 
Alberto João Jardim avisa que não vai aceitar medidas discricionárias na aplicação do plano de 
resgate da Madeira. O presidente do Governo Regional reeleito esta noite, novamente com 
maioria absoluta, considera que os sacrifícios e os benefícios têm de ser iguais para todos os 
portugueses. Dois minutos e três segundos. 
O PSD ganhou as eleições regionais na Madeira. Alberto João Jardim conseguiu novamente a 
maioria absoluta, mas regista o pior resultado de sempre, 48,5% dos votos. Os sociais-
democratas elegem 25 deputados e é isso que lhes dá a maioria, mas perdem oito deputados, 
relativamente as eleições anteriores. A vitória foi festejada com fogos de artifícios no Funchal 
na sede do PSD. Em Lisboa o PSD Nacional reagiu sem euforias e pediu uma mudança de 
atitude ao PSD da Madeira. Informações com Judite Meneses de Sousa. Dois minutos e dois 
segundos. 
O CDS afirma-se na Madeira como a segunda força política, ultrapassou o PS. Os populares 
passam de dois para nove deputados, mais do que quadruplicaram os eleitos. O resultado final 
do CDS é de 17,6%, segundo lugar para o candidato José Manuel Rodrigues, que promete mais 
oposição na Madeira. Um minuto. 
Em Lisboa o Dirigente Nacional do CDS, Paulo Portas, sublinhou que o resultado é histórico. 
Um minuto e 14 segundos. 
O PS assumiu a derrota nestas eleições. Perdeu um deputado regional e passou a ser a terceira 
força política na Madeira. O líder nacional do partido, António José Seguro, considerou o 
resultado bastante negativo e pediu reflexão ao PS Madeira. Um minuto e quatro segundos. 
O estreante Partido Trabalhista Português, liderado por José Manuel Coelho, ficou em quarto 
lugar, elegeu três deputados. Coelho manifestou satisfação e anunciou uma cruzada para não 
pagar a dívida da Madeira. Cinquenta e quatro segundos. 
A CDU perdeu um deputado. Jerónimo de Sousa admitiu a derrota. Vinte e oito segundos. 
O Bloco de Esquerda por seu turno foi o único dos nove partidos que não elegeu qualquer 
deputado. Francisco Louçã assumiu a derrota dizendo que perdeu a luta por poucos votos. 
Cinquenta e oito segundos. 
David Diniz, o Comentador de Política Nacional da TSF, destaca o resultado do CDS e o papel 
de José Manuel Rodrigues como a segunda figura nacional da Madeira. Um minuto e 38 
segundos. 
Votaram 57,4% dos mais de 256 mil eleitores na Madeira. Estão atribuídos os 47 mandatos 
para a décima legislatura do Parlamento Regional. Catorze segundos. 
No Egito foi decretado o recolher obrigatório na capital, Cairo, depois de confrontos entre 
cristãos e a polícia terem causado 23 mortos e mais de 170 feridos. O recolher obrigatório é 
imposto até às cinco da manhã. O Primeiro-ministro apelou aos cristãos e muçulmanos para 
não responderem aos apelos de revolta. Para amanhã está marcado um Concelho de Ministros 
extraordinário. O governo egípcio vai analisar os acontecimentos desta tarde, distúrbios que 
começaram durante uma manifestação de cristãos que protestavam contra um incêndio numa 
igreja. Depois disso, no hospital para onde os familiares das vítimas se dirigiram registaram-se 
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novos confrontos com muçulmanos que fizeram ainda mais vítimas. Um total de 23 mortos e 
mais de 170 feridos, numa tarde de sangue no Cairo. Um minuto. 
Há mais uma medalha para o triatlo português. Bruno Pais conquistou a medalha de bronze na 
Taça do Mundo no México. A prova com setores de natação, ciclismo e corrida foi ganha por 
um americano que ficou 28 segundos a frente do português. Este foi o terceiro pódio de Bruno 
Pais em provas da Taça do Mundo de Triatlo. Vinte e um segundos. 
Comercial (publicidade e promoção) 
Músicas estrangeiras (três). 
Comercial (promoção e publicidade) 
 
NOTICIÁRIO 00h30 (síntese) – Sofia Santos 
Hora certa. 
Destaque. 
Quarenta e oito vírgula cinco por cento dos votos, 25 deputados eleitos num universo de 47 
lugares no Parlamento Regional. Este é o pior resultado de sempre do PSD na Madeira, mas é 
suficiente para garantir mais uma maioria absoluta. Destaque para a subida do CDS que passou 
de quarta força mais votada em 2007, para o segundo partido a conseguir mais votos esta 
noite, 17,6% e elege nove deputados. O PS desce de segundo para terceiro, consegue seis 
lugares no Parlamento Regional. O Partido Trabalhista de José Manuel Coelho surge em quarto 
com três deputados. Partido Comunista, Partido Nova Democracia, Movimento do Partido da 
Terra e Partido pelos Animais e Natureza elegem todos um deputado cada. O Bloco de 
Esquerda foi o único a não conseguir garantir presença no Parlamento. Conhecidos os 
resultados, Alberto João Jardim numa declaração sem direito a perguntas agradeceu o apoio 
dos madeirenses e deixou clara a ideia: “Madeira só vai aceitar os mesmos sacrifícios que 
forem impostos aos restantes portugueses”. Jardim deixou ainda outro recado. 
O PSD Nacional reagiu pela voz do Secretário-geral, lembrando que este é o pior resultado de 
sempre dos sociais-democratas da Madeira, e por isso acolhe a votação com humildade e 
dizendo que é tempo de fazer mudanças na gestão financeira do arquipélago. Outras reações: 
Paulo Portas, líder Nacional do PP, falou num resultado histórico para o partido. O mesmo 
sublinhado foi feito por José Manuel Rodrigues, entre os agradecimentos de práxis o cabeça de 
lista do CDS, prometeu fazer uma oposição forte na Madeira. 
Já António José Seguro, o Secretário-geral do PS, e Jacinto Serrão, o líder dos socialistas na 
Madeira, reconheceram que o partido obteve um mau resultado, mas agora é tempo de 
analisar o que correu mal. Jerónimo de Sousa, Secretário-geral do PCP, e Francisco Louçã, 
dirigente do Bloco, admitiram igualmente que a votação conseguida ficou aquém do desejado. 
As autoridades egípcias impuseram recolher obrigatório no Cairo. A decisão surge depois dos 
confrontos entre manifestantes cristãos e a polícia. Confrontos que fizeram 23 mortos e mais 
de 170 feridos. Tudo aconteceu durante uma manifestação de cristãos que protestavam contra 
um incêndio, ataque, a uma igreja, seguiram-se os confrontos com a polícia. O Chefe de 
Governo convocou uma reunião de emergência com os restantes ministros para analisar as 
repercussões dos distúrbios. 
Este domingo foi dia de eleições para os socialistas franceses. Foram a voto para escolher o 
candidato do partido às presidenciais do próximo ano. Mas a decisão foi adiada para uma 
segunda volta. Os militantes vão escolher entre François Hollande, que hoje conseguiu 39% 
dos votos, e Martine Aubry, que arrecadou 31%. 
Três minutos e 38 segundos tempo total do Noticiário. 
Comercial (publicidade e promoção) 
Músicas estrangeiras (quatro) 
Música portuguesa. 
Comercial (promoção, Top Story e publicidade) 
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NOTICIÁRIO 01h – Rui Miguel Silva 
Destaques. 
Comercial. 
Previsão meteorológica. 
Alberto João Jardim avisa que não vai aceitar medidas discricionárias na aplicação do plano de 
resgate da Madeira. O Presidente do Governo Regional eleito esta noite novamente com 
maioria absoluta, considera que os sacrifícios e os benefícios têm de ser iguais para todos os 
portugueses. Um minuto e nove segundos. 
O PSD ganhou as eleições regionais na Madeira. Alberto João Jardim conseguiu novamente a 
maioria absoluta, mas com o pior resultado de sempre, 48,5% dos votos. Os sociais-
democratas elegeram 25 deputados, perdem oito deputados relativamente as eleições 
anteriores. A vitória foi festejada com fogos de artifícios na sede do PSD, no Funchal. Em 
Lisboa o PSD Nacional reagiu sem euforias e pediu uma mudança de atitude ao PSD da 
madeirense. Informações com Judite Meneses de Sousa. Dois minutos e dois segundos. 
O CDS afirmou-se como a segunda força política na Madeira, ultrapassou o PS. Os populares 
passam de dois para nove deputados, mais do que quadruplicaram os eleitos. José Manuel 
Rodrigues, o cabeça de lista do CDS Madeira, prometeu mais oposição na região. Cinquenta e 
três segundos. 
Em Lisboa, Paulo Portas destacou a melhoria do resultado centrista. Um minuto e 14 
segundos. 
O PS perdeu um deputado regional e passou a ser a terceira força política. O candidato 
Maximiano Martins assumiu a derrota. O líder nacional do partido, António José Seguro, 
considerou o resultado bastante negativo e pediu reflexão ao PS Madeira. Cinquenta e dois 
segundos. 
O estreante Partido Trabalhista Português, liderado por José Manuel Coelho, ficou em quarto 
lugar nas eleições, elegeu três deputados. Coelho anunciou uma cruzada para não pagar a 
dívida da Madeira. Cinquenta segundos. 
A CDU perdeu um deputado. Jerónimo de Sousa admitiu a derrota. Vinte e oito segundos. 
Dos nove partidos que concorreram as eleições da Madeira, o Bloco de Esquerda é o único que 
não elegeu qualquer deputado para o Parlamento Regional. Francisco Louçã assumiu a 
derrota. Cinquenta e oito segundos. 
No Egito 23 mortos e mais de 170 feridos é o resultado de confrontos entre cristãos e a polícia 
no Cairo. Os distúrbios começaram depois de uma manifestação de cristãos que protestavam 
contra um incêndio numa igreja. A violência alastrou mais tarde à comunidade muçulmana. O 
governo decretou recolher obrigatório na capital egípcia. O Primeiro-ministro apelou a calma. 
Esta segunda-feira há uma reunião extraordinária do Concelho de Ministros extraordinário 
para analisar a situação. Trinta segundos. 
A Associação Sindical dos Funcionários da ASAE pede bom senso à Autoridade de Segurança 
Alimentar e Económica. Os representantes dos trabalhadores da ASAE denunciam um caso que 
consideram imoral e leviano. Um inspetor da ASAE foi alvo de um processo disciplinar por ter 
reclamado de uma nota que lhe foi atribuída e pediu uma certidão desse processo. Na 
resposta, a entidade patronal exigiu o pagamento de quase 900 euros pelas 120 fotocópias do 
processo. Luís Pires da Silva, da Associação Sindical dos Funcionários da ASAE, considera esta 
atitude imoral e ultrajante para o funcionário. Um minuto e 23 segundos. 
Comercial (publicidade e promoção) 
Música estrangeira. 
Música portuguesa. 
Música estrangeira. 
Música instrumental. 
Comercial (promoção e publicidade) 
 



lviii 

 

NOTICIÁRIO 01h30 (síntese) – Sofia Santos 
Hora certa. 
Destaque. 
Comercial. 
Num universo de 47 lugares no Parlamento Regional da Madeira, o PSD elegeu 25 deputados, 
este é o pior resultado de sempre do partido, 48,5%. Mas é suficiente para garantir mais uma 
maioria absoluta. Destaque para a subida do CDS, que passou de quarta força política mais 
votada em 2007, para o segundo partido a conseguir mais votos esta noite, 17,6%, e elege 
nove deputados. O Partido Socialista desce de segundo para terceiro, consegue seis lugares no 
Parlamento Regional. E o Partido Trabalhista, de José Manuel Coelho, surge em quarto, com 
três deputados. Partido Comunista, Partido da Nova Democracia, Movimento do Partido da 
Terra e Partido pelos Animais e Natureza elegem todos um deputado cada. O Bloco de 
Esquerda foi o único a não conseguir garantir presença no Parlamento. Conhecidos os 
resultados Alberto João Jardim, numa declaração sem direito a perguntas, agradeceu o apoio 
dos madeirenses e deixou clara a ideia: “a Madeira só aceitará os mesmos sacrifícios que 
forem impostos aos restantes portugueses”. Alberto João Jardim deixou ainda outro recado. 
O PSD Nacional reagiu pela voz do Secretário-geral, lembrando que este é o prior resultado de 
sempre do partido na Madeira e por isso acolhe a votação com humildade e dizendo que é 
tempo de fazer mudanças na gestão financeira do arquipélago. 
Outras reações aos resultados desta noite. Paulo Portas, líder nacional do PP, falou num 
resultado histórico para o partido. O mesmo sublinhado foi feito por José Manuel Rodrigues. 
Entre os agradecimentos de práxis, o cabeça de lista do CDS, prometeu fazer uma oposição 
forte na Madeira. 
Nas reações socialistas António José Seguro, Secretário-geral do PS, e Jacinto Serrão, líder do 
partido na Madeira, reconheceram que os socialistas tiveram um mau resultado, mas agora é 
tempo de analisar o que correu mal. 
Jerónimo de Sousa, Secretário-geral do PCP, e Francisco Louçã, dirigente do Bloco, admitiram 
igualmente que a votação conseguida fica aquém do desejado. 
As autoridades egípcias impuseram o recolher obrigatório no Cairo. A decisão surge depois dos 
confrontos entre manifestantes cristãos e a polícia. Conflitos que fizeram 23 mortos e mais de 
170 feridos. Tudo aconteceu durante uma manifestação de cristãos que protestavam contra o 
ataque a uma igreja, seguiram-se confrontos com a polícia. O Chefe do Governo convocou, 
entretanto, uma reunião de emergência com os restantes ministros para analisar as 
repercussões destes distúrbios.  
Três minutos e 28 segundos tempo total do Noticiário. 
Comercial (publicidade e promoção) 
Música portuguesa. 
Músicas estrangeiras (três). 
Musica brasileira. 
Música estrangeira. 
 
NOTICIÁRIO 02h – João Jonas 
Destaque. 
Comercial. 
Previsão meteorológica. 
Novas vitórias consecutivas. O PSD ganhou na Madeira com o pior resultado de sempre, ainda 
assim suficiente para garantir a maioria absoluta. Alberto João Jardim avisa que não vai aceitar 
medidas discricionárias no plano de resgate da Madeira. O Presidente do Governo Regional 
considera que os sacrifícios e os benefícios têm de ser iguais para todos os portugueses. Dois 
minutos. 
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O PSD ganhou as eleições regionais na Madeira, Alberto João Jardim conseguiu novamente a 
maioria absoluta, regista o pior resultado de sempre, 48,5%. Os sociais-democratas elegem 25 
deputados, mas perdem oito relativamente as eleições anteriores. A vitória foi festejada com 
fogos de artifícios no Funchal. Em Lisboa o PSD reagiu sem euforias e pediu uma mudança de 
atitude ao PSD regional. Informações Judite Meneses de Sousa. Um minuto e 52 segundos. 
E o CDS afirma-se como a segunda força política na Madeira, ultrapassando mesmo o PS. Os 
populares passam de dois para nove deputados, mais do que quadruplicam os eleitos. José 
Manuel Rodrigues promete mais oposição na Madeira. Quarenta e oito segundos. 
Em Lisboa Paulo Portas sublinhou que este foi um resultado histórico. Cinquenta e quatro 
segundos. 
Paulo Portas fez campanha contra Jardim, o CDS afirma-se como oposição na Madeira. Um 
cenário diferente daquele que acontece no Continente. Paulo Portas diz que estar contra o 
Governo Regional não afetará a coligação nacional, porque o acordo de coligação exclui a 
política na Madeira e nos Açores. Dezassete segundos. 
O PS perdeu um deputado regional e passou a ser a terceira força política na Madeira. O 
candidato Maximiano Martins assumiu a derrota e o líder nacional do partido, António José 
Seguro, considerou o resultado bastante negativo e pediu reflexão. Quarenta e nove segundos. 
O estreante Partido Trabalhista Português liderado por José Manuel Coelho ficou em quarto 
lugar, elegeu três deputados. Coelho manifestou satisfação e anunciou uma cruzada para não 
pagar a dívida da Madeira e propõe uma desobediência civil. Quarenta e sete segundos. 
E a CDU perde um deputado. Jerónimo de Sousa admitiu a derrota. Vinte e sete segundos. 
E o Bloco de Esquerda é o único dos nove partidos que não elegeu qualquer deputado. 
Francisco Louçã assume a derrota dizendo que perdeu a luta por poucos votos. Quarenta e 
quatro segundos. 
As reações aos resultados nas eleições da Madeira. O novo governo, uma vez mais liderado por 
Alberto João Jardim, deve tomar posse em meados de Novembro. Dez segundos. 
E no Egito 23 mortos e mais de 170 feridos é o resultado de confrontos entre cristãos e a 
polícia no Cairo. Os distúrbios começaram depois de uma manifestação de cristãos que 
protestaram contra o incêndio numa igreja. A violência alastrou, mais tarde, à comunidade 
muçulmana. O governo decretou recolher obrigatório na capital egípcia. O Primeiro-ministro 
apelou a calma, esta segunda-feira há uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros 
para analisar os confrontos. Vinte e sete segundos. 
A Associação Sindical dos Funcionários da ASAE pede bom senso a Autoridade de Segurança 
Alimentar e Económica. Os representantes dos trabalhadores denunciam um caso que 
consideram imoral e leviano. Um inspetor da ASAE foi alvo de um processo disciplinar por ter 
reclamado de uma nota que lhe foi atribuída e pediu uma certidão desse processo. Na 
resposta, a entidade patronal, exigiu o pagamento de quase 900 euros pelas 120 fotocópias do 
processo. Luís Pires da Silva, da Associação Sindical, considera esta atitude imoral e ultrajante 
para o funcionário. Um minuto e 18 segundos. 
Comercial. 
Música portuguesa. 
Músicas estrangeiras (três). 
Comercial. 
 
NOTICIÁRIO 02h30 (síntese) – João Jonas 
Hora certa. 
Destaque. 
Comercial. 
Num universo de 47 lugares no Parlamento Regional da Madeira, o PSD elegeu 25. Este é o 
pior resultado de sempre do PSD, 48,5% dos votos, mas suficiente para garantir mais uma 
maioria absoluta, é a nona. Destaque para a subida do CDS que passou de quarta força mais 
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votada em 2007, para o segundo partido a conseguir mais votos esta noite, 17,6%, e elege 
nove deputados. O PS desce de segundo para terceiro, consegue seis lugares no Parlamento. E 
o Partido Trabalhista, de José Manuel Coelho, surge em quarto com três deputados. Partido 
Comunista, Partido da Nova Democracia, Movimento do Partido da Terra e Partido pelos 
Animais e Natureza elegem todos um deputado cada. O Bloco de Esquerda foi o único a não 
conseguir garantir presença no Parlamento. E conhecidos os resultados Alberto João Jardim, 
numa declaração sem direito a perguntas, agradeceu o apoio dos madeirenses e deixou clara a 
ideia: “a Madeira só vai aceitar os mesmos sacrifícios que forem impostos aos restantes 
portugueses”. 
O PSD Nacional reagiu pela voz do Secretário-geral, lembrando que este é o prior resultado de 
sempre do partido na Madeira e por isso acolhe a votação com humildade e dizendo que é 
tempo de fazer mudanças na gestão financeira do arquipélago. 
Outras reações aos resultados desta noite. Paulo Portas, líder nacional do CDS, falou num 
resultado histórico para o partido. O mesmo sublinhado foi feito por José Manuel Rodrigues. 
Entre os agradecimentos de práxis, o cabeça de lista dos populares, prometeu fazer uma 
oposição forte na Madeira. 
Já António José Seguro, Secretário-geral do PS, e Jacinto Serrão, líder dos socialistas na 
Madeira, reconheceram que o partido teve um mau resultado, mas agora é tempo de analisar 
o que correu mal. 
Jerónimo de Sousa, Secretário-geral comunista, e Francisco Louçã, dirigente bloquista, 
admitiram igualmente que a votação conseguida ficou aquém do desejado. 
As autoridades egípcias impuseram o recolher obrigatório no Cairo. A decisão surge depois dos 
confrontos entre manifestantes cristãos e a polícia. Conflitos que fizeram 23 mortos e mais de 
170 feridos. Tudo aconteceu durante uma manifestação de cristãos que protestavam contra 
um incêndio, um ataque, a uma igreja, seguiram-se confrontos com a polícia. O Primeiro-
ministro egípcio, Essam Sharaf, disse num discurso a nação que os graves distúrbios, entre o 
exército e os manifestantes, são parte de um complô contra o país e apelou a unidade 
nacional. 
E este domingo foi também dia de eleições para os socialistas franceses. Foram a voto para 
escolher o candidato do partido às presidenciais do próximo ano. Mas a decisão foi adiada 
para uma segunda volta, os militantes vão escolher entre François Hollande, que conseguiu 
39% dos votos, e Martine Aubry, que arrecadou 31%. 
Três minutos e 34 segundos. Tempo total do Noticiário. 
Comercial. 
Músicas estrangeiras (cinco). 
Comercial. 
 
NOTICIÁRIO 3h – João Jonas 
Destaques. 
Comercial. 
Previsão meteorológica. 
O PSD ganhou na Madeira com o pior resultado de sempre, mas conseguiu renovar a maioria 
absoluta. Alberto João Jardim avisa que não vai aceitar medidas discricionárias na aplicação do 
plano de resgate para o arquipélago. O Presidente do Governo Regional considera que os 
sacrifícios e os benefícios têm de ser iguais para todos os portugueses. Dois minutos e cinco 
segundos. 
Alberto João Jardim renovou a maioria absoluta, ainda que com menos votos do que nas 
últimas eleições em 2007, desta vez conseguiu 48,5%. Os sociais-democratas elegem 25 
deputados, mas perdem oito relativamente as últimas eleições. A vitória foi festejada no 
Funchal com fogos de artifícios. Em Lisboa o PSD reagiu sem euforias e pediu uma mudança de 
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atitude ao PSD madeirense. Informações com Judite Meneses de Sousa. Um minuto e 55 
segundos. 
Já o CDS conseguiu subir para a segunda força política na Madeira, ultrapassou mesmo o PS. 
Os populares passam de dois para nove deputados, mais do que quadruplicam os eleitos. José 
Manuel Rodrigues promete agora mais oposição na Madeira. Cinquenta segundos. 
Em Lisboa Paulo Portas sublinhou que este foi um resultado histórico. Cinquenta e três 
segundos. 
Paulo Portas fez campanha contra Jardim. O CDS afirma-se como oposição na Madeira, um 
cenário diferente daquele que acontece no Continente. Paulo Portas diz que estar contra o 
governo regional não afetará a coligação nacional, porque o acordo de coligação exclui a 
política na Madeira e nos Açores. Quinze segundos. 
O PS perdeu um deputado regional e passou a ser a terceira força política na Madeira. O 
candidato Maximiano Martins assumiu a derrota e o líder nacional do partido, António José 
Seguro, considerou o resultado bastante negativo. Quarenta e seis segundos. 
O estreante Partido Trabalhista Português, liderado por José Manuel Coelho, ficou em quarto 
lugar, elegeu três deputados. Coelho manifestou satisfação e anunciou uma desobediência 
civil. Quarenta e seis segundos. 
A CDU, por seu lado, perdeu um deputado e Jerónimo de Sousa, o líder comunista, admitiu a 
derrota. Trinta segundos. 
O Bloco de Esquerda foi o único dos nove partidos, que não elegeu qualquer deputado. 
Francisco Louça assume a derrota, dizendo que perdeu a luta por poucos votos. Quarenta e 
cinco segundos. 
As reações aos resultados nas eleições da Madeira. O novo governo, uma vez mais liderado por 
Alberto João Jardim, deve tomar posse em meados de Novembro. Oito segundos. 
Estão indignados os funcionários da ASAE. A Associação Sindical pede bom senso à Autoridade 
de Segurança Alimentar e Económica. Os representantes dos trabalhadores denunciam um 
caso que consideram imoral e leviano. Um inspetor da ASAE foi alvo de um processo 
disciplinar, por ter reclamado de uma nota que lhe foi atribuída e pediu uma certidão desse 
processo. Na resposta, a entidade patronal exigiu o pagamento de quase 900 euros pelas 120 
fotocópias do processo. Luís Pires da Silva, da Associação Sindical da ASAE, considera essa 
atitude imoral e ultrajante para o funcionário. Um minuto e 21 segundos. 
No Egito, 24 mortos e mais de 170 feridos é o resultado de confrontos entre cristão e a polícia 
no Cairo. Estes são os mais graves incidentes desde a queda do ex-presidente Hosni Mubarak, 
no passado 11 de Fevereiro. Os distúrbios começaram depois de uma manifestação de cristãos 
que protestaram contra um incêndio numa igreja. A violência alastrou-se mais tarde à 
comunidade muçulmana. O governo decretou recolher obrigatório na capital egípcia. O 
Primeiro-ministro apelou a calma, hoje há uma reunião extraordinária do Conselho de 
Ministros para analisar os confrontos. Trinta e dois segundos. 
Comercial. 
Música portuguesa. 
Música brasileira. 
Música estrangeira. 
Música portuguesa. 
Comercial. 
 
NOTICIÁRIO 3h30 (síntese) – João Jonas 
Hora certa. 
Destaque. 
Comercial. 
A Bélgica vai garantir o financiamento do “bad bank”, que vai subsistir ao desmantelamento do 
Grupo Dexia, até um limite de 60%, ou um montante de 50 mil milhões de euros. A indicação 
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foi dada pelo Ministro Belga das Finanças. A garantia dos três Estados – França, Bélgica e 
Luxemburgo –, onde o Dexia está presente, foi fixada em 90 mil milhões de euros, contra 150 
milhões durante o resgate efetuado em 2008. O Ministro belga anunciou que o Governo fez 
uma oferta de quatro mil milhões de euros para assumir o controlo da filial do Banco Dexia. 
Um valor que considerou razoável, segundo disse o Ministro na conferência de imprensa. 
Neste acordo a vontade do governo belga não é permanecer indefinidamente no banco, ou 
sair rápido, mas sim assegurar a continuidade. A Bélgica já tinha salvo o Dexia antes, em 2008, 
injetando três mil milhões de euros, tal como Paris. 
As autoridades egípcias impuseram recolher obrigatório no Cairo. A decisão surge depois dos 
confrontos entre manifestantes cristãos e a polícia. Conflitos que fizeram 23 mortos e mais de 
170 feridos. Estes foram dos incidentes mais graves desde a queda de Hosni Mubarak em 
Fevereiro. Tudo aconteceu durante uma manifestação de cristãos que protestavam contra um 
incêndio, um ataque, a uma igreja, seguiram-se os confrontos com a polícia. O Chefe de 
Governo convocou uma reunião de emergência com os restantes ministros para hoje, para 
analisar as repercussões dos distúrbios. Mas ontem o Primeiro-ministro, Essam Sharaf, disse 
num discurso a nação que os graves distúrbios entre o exército e manifestantes cristãos coptas 
são parte de um complô contra o país e apelou a unidade nacional. 
Num universo de 47 lugares no Parlamento Regional da Madeira, o PSD elegeu 25 deputados. 
Este é o pior resultado de sempre do PSD madeirense, 48,5% dos votos, mas é suficiente para 
garantir mais uma maioria absoluta. Destaque para a subida do CDS, que passou de quarta 
força mais votada em 2007, para o segundo partido a conseguir mais votos nesta noite, 
recolheu 17,6% e elege nove deputados. O PS desce de segundo para terceiro, consegue seis 
lugares no Parlamento. E o Partido Trabalhista, de José Manuel Coelho, surge em quarto lugar. 
Este partido que se estreou vai colocar três deputados na bancada parlamentar. Partido 
Comunista, Partido Nova Democracia, Movimento do Partido da Terra e, ainda, o Partido pelos 
Animais e Natureza elegem todos um deputado cada. O Bloco de Esquerda foi o único a não 
conseguir garantir presença no Parlamento. 
Dois minutos e 33 segundos. Tempo total do noticiário. 
Comercial. 
Música portuguesa. 
Músicas estrangeiras (cinco). 
Comercial. 
 
NOTICIÁRIO 4h – João Jonas 
Destaques. 
Comercial. 
Previsão meteorológica. 
Novas vitórias consecutivas. O PSD renovou o Governo na Madeira, se bem que com o pior 
resultado de sempre. Ainda assim, o suficiente para uma maioria absoluta. Alberto João Jardim 
avisou, no discurso da vitória, que não vai aceitar medidas discricionárias na aplicação do 
plano de resgate da Madeira. O Presidente do Governo Regional considera que os sacrifícios e 
os benefícios têm de ser iguais para todos os portugueses. Quarenta e oito segundos. 
Alberto João Jardim avisou, ainda, que não vai estar disponível para fidelidades 
partidocráticas. Vinte e sete segundos. 
Alberto João Jardim afirmou, ainda, a intenção de mudar o sistema político. Cinquenta e um 
segundos. 
O PSD ganhou as eleições regionais da Madeira. Alberto João Jardim conseguiu novamente a 
maioria absoluta pela nona eleição consecutiva, mas regista o pior resultado de sempre, 
48,5%. Os sociais-democratas elegem 25 deputados, mas perdem oito em relação às eleições 
de 2007. A vitória foi festejada no Funchal com fogos de artifícios. Em Lisboa o PSD reagiu sem 
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euforias e pediu uma mudança de atitude ao PSD regional. Informações com Judite Meneses 
de Sousa. Um minuto e 59 segundos. 
O CDS ultrapassou o PS e tornou-se a segunda força política na Madeira. Os populares 
passaram de dois deputados para nove, mais do que quadruplicaram os eleitos. José Manuel 
Rodrigues, cabeça de lista, promete agora mais oposição na Madeira. Cinquenta e um 
segundos. 
Em Lisboa, Paulo Portas, líder do CDS, sublinhou o resultado histórico. Cinquenta e três 
segundos. 
Paulo Portas fez campanha contra Jardim. O CDS afirma-se como uma oposição na Madeira. 
Um cenário diferente daquele que acontece no Continente. Paulo Portas diz que estar contra o 
Governo Regional não afetará a coligação nacional, porque o acerto que existe no Continente 
exclui a política na Madeira e nos Açores. Dezassete segundos. 
O PS perdeu um deputado regional e passou a ser a terceira força política na Madeira. O 
candidato Maximiano Martins assumiu a derrota e o líder do partido, António José Seguro, 
considerou este resultado bastante negativo. Quarenta e oito segundos. 
Já o estreante Partido Trabalhista Português, liderado por José Manuel Coelho, ficou em 
quarto lugar, elegeu três deputados. Coelho manifestou satisfação e anunciou uma cruzada 
para não pagar a dívida da Madeira e propõe uma desobediência civil. Cinquenta e seis 
segundos. 
A CDU perdeu um deputado e o líder comunista, Jerónimo de Sousa, admitiu a derrota. Vinte e 
nove segundos. 
Já o Bloco de Esquerda foi o único dos nove partidos que não elegeu qualquer deputado. 
Francisco Louçã assume a derrota dizendo que perdeu a luta por poucos votos, mas perdeu a 
luta nas eleições e não no terreno. Cinquenta e quatro segundos. 
O novo governo uma vez mais liderado por Alberto João Jardim deve tomar posse em meados 
de Novembro. Sete segundos. 
E a Associação Sindical dos Funcionários da ASAE pede bom senso à Autoridade de Segurança 
Alimentar e Económica. Os representantes dos trabalhadores da ASAE denunciaram um caso 
que consideram imoral e leviano. Um inspetor da ASAE foi alvo de um processo disciplinar por 
ter reclamado de uma nota que lhe foi atribuída e pediu uma certidão desse processo. Na 
resposta a entidade patronal exigiu o pagamento de quase 900 euros pelas 120 fotocópias do 
processo. E a Associação Sindical da ASAE suspeita que existam outros casos semelhantes a 
este, o pagamento de cada fotocópia custar 7,38€. Trinta e quatro segundos. 
No Egito 24 mortos e mais de 170 feridos é o resultado dos confrontos entre cristãos e a 
polícia no Cairo. São os incidentes mais graves desde a queda do ex-presidente Hosni 
Mubarak, no passado 11 de Fevereiro. Treze segundos. 
Comercial. 
Músicas estrangeiras (três). 
Comercial. 
 
NOTICIÁRIO 4h30 (síntese) – João Jonas 
Hora certa. 
Destaque. 
Comercial. 
A Bélgica vai garantir o financiamento do “bad bank”, que subsistirá ao desmantelamento do 
Grupo Dexia, até um limite de 60% ou um montante de 54 mil milhões de euros. A indicação 
foi dada pelo Ministro Belga das Finanças. A garantia dos três Estados – França, Bélgica e 
Luxemburgo –, onde o Dexia estará presente, foi fixada em 90 mil milhões de euros contra os 
150 milhões durante o resgate efetuado em 2008. O Ministro belga anunciou uma oferta de 
quatro mil milhões de euros, valor que considerou razoável, segundo explicou numa 
conferência de imprensa. Neste acordo a vontade do Governo Belga não é permanecer 
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indefinidamente no banco, ou sair rápido, mas sim assegurar a continuidade. A Bélgica tinha 
salvo o Dexia antes, em 2008, injetando três mil milhões de euros, tal como aconteceu com 
Paris. 
As autoridades egípcias impuseram recolher obrigatório no Cairo. A decisão surge depois dos 
confrontos entre manifestantes cristãos e a polícia. Conflitos que fizeram 24 mortos e mais de 
100 feridos. Tudo aconteceu durante uma manifestação de cristãos que protestavam contra 
um incêndio, um ataque, a uma igreja, seguiram-se os confrontos com a polícia. O Chefe de 
Governo convocou uma reunião de emergência com os restantes ministros para hoje, para 
analisar as repercussões dos distúrbios. Entretanto, o Primeiro-ministro, Essam Sharaf, disse 
ontem num discurso a nação que os graves distúrbios entre o exército e manifestantes cristãos 
coptas são parte de um complô contra o país e apelou a unidade nacional. 
Num universo de 47 lugares no Parlamento Regional da Madeira, o PSD elegeu 25. Este é o 
pior resultado de sempre do PSD no arquipélago, 48,5%, mas é suficiente para garantir mais 
uma vitória absoluta, ou uma maioria absoluta. Destaque para a subida do CDS, que passou de 
quarta força mais votada em 2007, para o segundo partido a conseguir mais votos nesta noite, 
recolheu 17,6%. O CDS elege nove deputados. O PS desce de segundo para terceiro, consegue 
seis lugares no Parlamento. E o Partido Trabalhista, que se estreia nestas eleições, partido 
liderado por José Manuel Coelho, surge em quarto lugar, com três deputados. Partido 
Comunista, Partido Nova Democracia, Movimento do Partido da Terra e Partido pelos Animais 
e Natureza elegem todos um deputado cada. O Bloco de Esquerda foi o único a não conseguir 
garantir presença no Parlamento. 
Dois minutos e 32 segundos. Tempo total do noticiário. 
Comercial. 
Música estrangeira. 
Músicas portuguesas (duas). 
Música brasileira. 
Músicas estrangeiras (duas). 
Comercial. 
 
NOTICIÁRIO 5h – João Jonas 
Destaques. 
Comercial. 
Previsão meteorológica. 
Ainda não refeitos do sismo e do tsunami do ano passado, os japoneses da zona de Fukushima 
não ganharam para o susto desta madrugada. Um sismo de 5,6 graus na escala de Richter 
atingiu a província de Fukushima, mas sem que tenha sido emitido o alerta de tsunami ou 
registado problemas na Fábrica Nuclear de Daiichi. Nas estações de medição mais próximas da 
Central Nuclear de Fukushima Daiichi, situadas nas cidades de Tomioka e Minamisoma, a 10 e 
25 quilómetros da fábrica, registaram a magnitude máxima do sismo. Este abalo também se 
sentiu com intensidade a Norte de Fukushima, na Costa, onde se registou terremoto e tsunami 
a 11 de Março, então com uma intensidade de nove graus na escala de Richter. Quarenta e 
cinco segundos. 
Na Madeira que não se registou nenhum tsunami, nenhum terremoto, tudo na mesma. PSD 
ganhou, renovou o governo, com menos votos do que em 2007, ainda assim, o suficiente para 
a maioria absoluta. Alberto João Jardim avisa que não vai aceitar medidas discricionárias na 
aplicação do plano de resgate da Madeira. O Presidente do Governo Regional considera que os 
sacrifícios e os benefícios têm que ser iguais para todos os portugueses. Cinquenta segundos. 
Alberto João Jardim avisou, ainda, que não está disponível para fidelidades partidocráticas. 
Vinte e sete segundos. 
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Alberto João Jardim mesmo na hora da vitória não esqueceu quem o criticou. O Presidente do 
Governo Regional reafirmou, ainda, a intenção de mudar o sistema político. Cinquenta e cinco 
segundos. 
O PSD Madeira ganhou as eleições, perdeu oito deputados relativamente às últimas regionais 
de 2007. Mesmo assim, elegeram 25 deputados, 48,5% dos votos. A vitória foi festejada no 
Funchal com fogos de artifícios no Funchal, mas em Lisboa o PSD reagiu sem euforias e pediu 
uma mudança de atitude ao PSD regional. Reportagem de Judite Meneses de Sousa. Um 
minuto e 55 segundos. 
O CDS é um dos grandes vencedores da noite, ultrapassou o PS. Os populares passaram de dois 
para nove deputados, mais do que quadruplicaram os eleitos. José Manuel Rodrigues, cabeça 
de lista, promete agora mais oposição na Madeira. Cinquenta e três segundos. 
Já em Lisboa o líder do CDS/PP, Paulo Portas, sublinha que este é um resultado histórico. 
Cinquenta e quatro segundos. 
Paulo Portas fez campanha contra Alberto João Jardim. O CDS afirma-se como uma oposição 
na Madeira. Um cenário diferente do que acontece no Continente. Paulo Portas diz que estar 
contra o Governo Regional não vai afetar a coligação nacional, já que o acordo exclui a política 
na Madeira e nos Açores. Dezanove segundos. 
O PS perdeu um deputado regional e passou a ser a terceira força política no arquipélago. O 
candidato Maximiano Martins assumiu a derrota, assim como António José Seguro, líder 
nacional do partido, considerou o resultado bastante negativo e pediu reflexão. Quarenta e 
nove segundos. 
E o estreante Partido Trabalhista Português, liderado por José Manuel Coelho, ficou em quarto 
lugar, elegeu três deputados. Coelho manifestou satisfação e anunciou uma cruzada para não 
pagar a dívida da Madeira e propõe, mesmo, uma desobediência civil. Cinquenta e três 
segundos. 
A CDU perdeu um deputado e quem admitiu a derrota foi o próprio Jerónimo de Sousa. Trinta 
e dois segundos. 
E o Bloco de Esquerda foi o único, dos nove partidos, que não elegeu qualquer deputado. 
Francisco Louçã assumiu a derrota dizendo que perdeu a luta por poucos votos. Quarenta e 
sete segundos. 
Reações aos resultados das eleições da Madeira. O novo governo, uma vez mais liderado por 
Alberto João Jardim, deve tomar posse em meados de Novembro. Nove segundos. 
A Associação Sindical dos Funcionários da ASAE pede bom senso à Autoridade de Segurança 
Alimentar e Económica. Os representantes dos trabalhadores da ASAE denunciaram um caso 
que consideram imoral e leviano. Um inspetor deste organismo foi alvo de um processo 
disciplinar por ter reclamado de uma nota que lhe foi atribuída e pediu uma certidão desse 
processo. Na resposta a entidade patronal exigiu o pagamento de quase 900 euros pelas 120 
fotocópias do processo. Luís Pires da Silva, da Associação Sindical da ASAE, considera esta 
atitude imoral e ultrajante para o funcionário. Um minuto e 20 segundos. 
Comercial. 
Música estrangeira. 
Música portuguesa. 
Músicas estrangeiras (duas). 
Comercial. 
 
NOTICIÁRIO 5h30 (síntese) – João Jonas 
Hora certa. 
Destaque. 
Comercial. 
Num universo de 47 lugares no Parlamento Regional da Madeira, o PSD elegeu 25 deputados. 
Este é o pior resultado de sempre do PSD na Madeira, conseguiu 48,5% dos votos, o suficiente, 
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no entanto, para garantir mais uma maioria absoluta. Destaque para a subida do CDS, passou 
de quarta força mais votada em 2007, para o segundo partido a conseguir mais votos nesta 
noite, 17,6%, e elege nove deputados. O PS desce de segundo para terceiro, consegue seis 
lugares no Parlamento. E o Partido Trabalhista, que se estreou nestas eleições, partido de José 
Manuel Coelho, surge em quarto lugar, com três deputados. Partido Comunista, Partido Nova 
Democracia, Movimento do Partido da Terra e Partido pelos Animais e Natureza elegem todos 
um deputado cada. O Bloco de Esquerda foi o único a não conseguir garantir presença no 
Parlamento. 
Dois incêndios, um no Distrito do Porto e outro no Distrito de Braga, são os mais significativos 
dos seis atualmente a lavrar no país. Segundo se pode ler na página da Autoridade Nacional de 
Proteção Civil, um incêndio em mato, deflagrado às 4h23 em Lavercos, Concelho de 
Gondomar, tem duas frentes ativas, estando a ser combatidas por 74 homens, apoiados por 21 
viaturas. Já o incêndio em mato, em Monte de Santana, Concelho de Vila Verde, Distrito de 
Braga, está em curso desde a uma da manhã, também com duas frentes ativas. Este fogo está 
a ser combatido por 33 bombeiros, apoiados por 11 veículos. 
As autoridades egípcias impuseram recolher obrigatório no Cairo. A decisão surge depois dos 
confrontos entre manifestantes cristãos e a polícia. Conflitos que fizeram 20 mortos e mais de 
100 feridos. Tudo aconteceu durante uma manifestação de cristãos que protestavam contra 
um incêndio, um ataque, a uma igreja, seguiram-se os confrontos com a polícia. O Chefe de 
Governo convocou uma reunião de emergência com os restantes ministros para analisar as 
repercussões dos distúrbios. Entretanto, o Primeiro-ministro, Essam Sharaf, disse, num 
discurso a nação, que os graves distúrbios de ontem entre o exército e manifestantes cristãos 
coptas são parte de um complô contra o país e apelou a unidade nacional. 
Dois minutos e 19 segundos. Tempo total do noticiário. 
Comercial. 
Músicas portuguesas (duas). 
Músicas estrangeiras (três). 
Comercial. 
 
NOTICIÁRIO 6h – João Jonas 
Destaques. 
Comercial. 
Previsão meteorológica. 
Ainda não refeitos do susto do sismo e tsunami do ano passado, os japoneses da zona de 
Fukushima voltaram a sentir a terra a tremer. As estações de medição mais próximas da 
Central Nuclear de Fukushima Daiichi, situadas nas cidades de Tomioka e Minamisoma, a 10 e 
25 quilómetros da fábrica, registaram magnitude máxima do sismo. Este abalo também se 
sentiu com intensidade a Norte de Fukushima, na província de Miyagi, na Costa onde se 
registou terremoto e tsunami de 11 de Março do ano passado, então com uma intensidade de 
nove graus na escala de Richter. Quarenta e dois segundos. 
Cerca de 600 funcionários da holding Dexia SA, da estrutura central do banco franco-belga, 
cujo desmantelamento está em curso, deverão receber uma proposta de transferências para 
uma das filiais. O Conselho de Administração do banco emitiu um comunicado onde diz que 
dependendo da sua localização geográfica, esses funcionários poderão integrar a filial belga 
Dexia Banque Belgique ou a filial francesa Dexia Crédit Local ou a filial luxemburguesa Dexia 
BIL. O Conselho de Administração do banco disse que aceitar a oferta de resgate do Dexia 
Banque era uma questão de interesse social. A Bélgica vai gastar quatro mil milhões de euros 
para assumir o controlo da filial belga do Banco Dexia. Cinquenta segundos. 
Novas vitórias consecutivas. O PSD ganhou na Madeira e com o pior resultado de sempre, 
ainda assim o suficiente para uma maioria absoluta. O Chefe do Governo Regional, Alberto 
João Jardim, avisa que não vai aceitar medidas discricionárias na aplicação do plano de resgate 
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da Madeira. O Presidente do Governo considera que os sacrifícios e os benefícios têm de ser 
iguais para todos os portugueses. Quarenta e sete segundos. 
E depois dessa nona vitória consecutiva o Presidente do Governo Regional, Alberto João 
Jardim, avisou, ainda, que não está disponível para fidelidades partidocráticas. Trinta e três 
segundos. 
Jardim reafirmou, ainda, a intenção de mudar o sistema político. Cinquenta e um segundos. 
O PSD ganhou as eleições na Madeira. Alberto João Jardim conseguiu novamente a maioria 
absoluta. Regista o pior resultado de sempre, 48,5%. Os sociais-democratas elegem 25 
deputados, mas perderam oito em relação as eleições de 2007. A vitória foi festejada no 
Funchal com fogos de artifícios. Em Lisboa, na sede nacional, o PSD reagiu sem euforias e 
pediu uma mudança de atitude ao PSD regional. Judite Meneses de Sousa. Um minuto e 55 
segundos. 
E o CDS afirma-se como a segunda força política na Madeira, ultrapassando o PS. Os populares 
passam de dois para nove deputados, mais do que quadruplicam os eleitos. José Manuel 
Rodrigues, cabeça de lista, promete mais oposição na Madeira. Quarenta e oito segundos. 
E o PS perdeu um deputado regional e passou a ser a terceira força política na Madeira. O 
candidato Maximiano Martins assumiu a derrota. O líder nacional do partido, António José 
Seguro, considerou o resultado bastante negativo e pediu reflexão. Cinquenta e um segundos. 
O estreante Partido Trabalhista Português, liderado por José Manuel Coelho, ficou em quarto 
lugar e conseguiu eleger três deputados. Coelho manifestou satisfação e anunciou uma 
cruzada para não pagar a dívida da Madeira e propõe uma desobediência civil. Quarenta e seis 
segundos. 
A CDU por seu lado perdeu um deputado e Jerónimo de Sousa admitiu a derrota. Vinte e sete 
segundos. 
E o Bloco de Esquerda foi o único, dos nove deputados, que não conseguiu eleger qualquer 
deputado. Francisco Louçã assumiu a derrota. Quarenta e três segundos. 
As reações aos resultados nas eleições da Madeira. O novo governo, uma vez mais liderado por 
Alberto João Jardim, deve tomar posse em meados de Novembro. Seis segundos. 
A Associação Sindical da ASAE pede bom senso a Autoridade de Segurança Alimentar e 
Económica. Os representantes dos trabalhadores denunciam um caso que consideram imoral e 
leviano. Um inspetor da ASAE foi alvo de um processo disciplinar por ter reclamado de uma 
nota que lhe foi atribuída e pediu uma certidão desse processo. Na resposta a entidade 
patronal exigiu o pagamento de quase 900 euros pelas 120 fotocópias do processo. Luís Pires 
da Silva, da Associação Sindical da ASAE, considera esta atitude imoral e ultrajante para o 
funcionário. Um minuto e 18 segundos. 
No mapa dos incêndios a esta hora destaque para dois dos incêndios, um no Distrito do Porto 
e o outro no Distrito de Braga. No Distrito do Porto, em Gondomar, no lugar de Lavercos, o 
incêndio começou por volta da uma e 15 da madrugada, tem duas frentes ativas em mato, 74 
operacionais, apoiados por 21 veículos, atacam as chamas. No Concelho de Vila Verde, em 
Braga, em Monte Santana, são 46 bombeiros, apoiados por 20 veículos. Este incêndio tem 
quatro frentes ativas em mato e povoamento florestal. Trinta e sete segundos. 
Comercial. 
Músicas estrangeiras (duas). 
Música portuguesa. 
Música estrangeira. 
Comercial. 
 
NOTICIÁRIO 6h30 (síntese) – João Jonas 
Hora certa. 
Destaque. 
Comercial. 
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Dois incêndios, um no Distrito do Porto, outro no Distrito de Braga, são os mais significativos 
dos seis atualmente a lavrar no país. Segundo se pode ler no site da Proteção Civil o incêndio 
em mato deflagrado às 4h23 da manhã em Lavercos, Concelho de Gondomar, tem duas 
frentes ativas e está a ser combatido por 74 homens apoiados por 21 viaturas. Já o incêndio 
em mato, em Monte de Santana, no Concelho de Vila Verde, Distrito de Braga, está em curso 
desde a uma da manhã, também com duas frentes ativas. Este fogo está a ser combatido por 
33 bombeiros apoiados por 11 veículos. 
Num universo de 47 lugares no Parlamento Regional da Madeira, o PSD elegeu 25. Este é o 
pior resultado de sempre dos sociais-democratas na Madeira, 48,5% dos votos, mas é 
suficiente para garantir mais uma vitória absoluta. Destaque para a subida do CDS que passou 
de quarta força mais votada em 2007, para o segundo partido a conseguir mais votos nesta 
noite, 17,6%, e elege nove deputados. O PS desce de segundo para terceiro, consegue seis 
lugares no Parlamento. E o Partido Trabalhista, que se estreou nestas eleições, partido de José 
Manuel Coelho, surge em quarto lugar, com três deputados. Partido Comunista, Partido Nova 
Democracia, Movimento do Partido da Terra e Partido pelos Animais e Natureza elegem todos 
um deputado cada. O Bloco de Esquerda foi o único a não conseguir garantir presença no 
Parlamento. 
Conhecidos os resultados, Alberto João Jardim, numa declaração sem direito a perguntas, 
agradeceu o apoio dos madeirenses e deixou clara a ideia: a Madeira só aceitará os mesmos 
sacrifícios que forem impostos aos restantes dos portugueses. 
O PSD Nacional reagiu pela voz do Secretário-geral, lembrando que este é o pior resultado de 
sempre do partido na Madeira e por isso acolhe a votação com humildade, dizendo que é 
tempo de fazer mudanças na gestão financeira do arquipélago. 
Outras reações aos resultados da noite. Paulo Portas, líder nacional do CDS, falou num 
resultado histórico para o partido. O mesmo sublinhado foi feito por José Manuel Rodrigues, 
entre os agradecimentos de práxis, o cabeça de lista centrista, prometeu fazer uma oposição 
forte na Madeira. 
Já António José Seguro, Secretário-geral do PS, e Jacinto Serrão, líder dos socialistas na 
Madeira, reconheceram que o partido teve um mau resultado, mas agora é tempo de analisar 
o que correu mal. 
Jerónimo de Sousa, Secretário-geral do PCP, e Francisco Louçã, dirigente do Bloco, admitiram 
igualmente que a votação conseguida fica aquém do desejado. 
Depois dos protestos do fim-de-semana no Algarve, a contestação às portagens continua em 
Viseu com uma ação de sensibilização promovida pela Comissão de Utentes contra as 
portagens na A25, A23 e A24, contra a introdução de portagens nas SCUTS. 
Dois minutos e 48 segundos. Tempo total do noticiário. 
Comercial. 
Informação de Trânsito. No momento não há registos. Linha Verde TSF: 800 20 66 86. 
Comercial. 
Música estrangeira. 
Comercial. 
Música estrangeira. 
Comercial. 
Informação Horária (06h50) 
Comercial. 
Música estrangeira. 
Comercial. 
 
JORNAL DAS SETE (7h) – João Paulo Baltasar 
Destaques. 
Comercial. 
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Previsão meteorológica. 
Adiante neste jornal a indignação dos funcionários da ASAE. A polícia dos alimentos pediu 
quase 900 euros a um trabalhador pelas fotocópias de um processo disciplinar. Doze 
segundos. 
Antes, os rescaldos das eleições na Madeira. O resumo essencial: o PSD venceu, 48,5%, muito 
longe dos 64% de 2007, ainda assim, garante a maioria dos lugares no Parlamento Regional, 25 
deputados, menos oito que na última legislatura. O CDS passou de quarta a segunda força, 
conquistou 17,6% dos votos. O partido tinha dois deputados, agora precisa de mais sete 
cadeiras para sentar todos os eleitos. O PS e a CDU perderam terreno e um deputado cada um. 
O Bloco desapareceu do mapa. O Partido Trabalhista, de José Manuel Coelho, o homem da 
vassoura, é agora a quarta força no Parlamento Regional, três deputados. Os pequenos PND, 
MPT seguram cada um o seu deputado. E o Partido pelos Animais e Natureza consegue agarrar 
uma cadeira. Moral da história: depois de conquistar a décima maioria absoluta, ainda que 
muito enfraquecida, Jardim já tratou de avisar o Governo da República: vai querer negociar o 
plano de austeridade. Um minuto de 18 segundos. 
No discurso da vitória Jardim deixou também avisos para o próprio partido, dizendo que não 
esquece as facas que feriram a Madeira. Vinte e nove segundos. 
Em Lisboa, na sede nacional do PSD, o secretário-geral pediu uma nova atitude aos sociais-
democratas madeirenses, sem nunca referir o nome do líder regional. José Matos Rosa disse 
que o desfecho desta eleição é uma oportunidade para uma mudança de atitude do PSD 
regional. Quarenta e dois segundos. 
Se Jardim venceu sem ter convencido tantos como em 2007, já o CDS teve uma noite papo 
cheio. José Manuel Rodrigues, primeiro da lista centrista, sublinhou o resultado histórico e 
prometeu uma posição construtiva. Cinquenta e sete segundos. 
Compromisso do líder do CDS Regional, que na opinião do comentador TSF, David Diniz, marca 
as eleições madeirenses, posicionando-se como alguém capaz de fazer frente ao presidente do 
Governo Regional. Um minuto e 41 segundos. 
Um resultado garantiu em Lisboa na noite passada Paulo Portas. Um resultado que não coloca 
em causa a solidez da coligação que apoia o Governo da República. Vinte e cinco segundos. 
O PS, como já vimos foi ultrapassado pelos centristas, reconhece a derrota. O líder nacional, 
António José Seguro, considera que os resultados devem ser objeto de uma reflexão séria. 
Cinquenta segundos. 
Já o Secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, também reconheceu o resultado negativo da 
CDU, que perdeu um dos dois deputados. Cinquenta segundos. 
O líder do Bloco, Francisco Louçã, admite que o resultado foi negativo. O Bloco ficou fora do 
Parlamento Regional, mas foi por pouco, fez questão de fincar Louçã. Quarenta e um 
segundos. 
Escutamos, assim, boa parte das reações da noite, depois do desfecho de uma eleição que 
ficou marcada pela conquista de mais uma maioria absoluta pelo PSD de Jardim, mas com o 
pior resultado de sempre do partido laranja na região. Vinte e sete segundos. 
A Ordem dos Psicólogos Portugueses está preocupada com os efeitos da crise na saúde mental 
dos portugueses. A Ordem insiste com o governo para que contrate psicólogos para os 
hospitais e Centros de Saúde e reforça esta exigência antiga numa época de crise. Hoje a 
Ordem apresenta publicamente um argumento em favor desta ideia. A Ordem diz ter reunido 
as conclusões de inúmeros estudos científicos feitos no estrangeiro, estudos que apontam 
para uma evidência: contratação de psicólogos, Nuno Guedes, permitirá cortar drasticamente 
custos no Serviço Nacional de Saúde. Dois minutos e 44 segundos. 
Vinte e quatro mortos, a maioria civis, e mais de 200 feridos. A cidade do Cairo está agora a 
despertar de uma madrugada de recolher obrigatório, depois de um domingo violento. Dia 
mais violento, desde os acontecimentos que levaram a queda de Hosni Mubarak. O jornalista 
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Nuno Domingues recorda aqui os contornos essenciais dos confrontos entre cristãos coptas e 
elementos do exército. Um minuto e 28 segundos. 
O processo disciplinar instaurado a um funcionário da Autoridade de Segurança Alimentar e 
Económica, ASAE, está a sair caro a este trabalhador, literalmente. A Associação Sindical da 
ASAE denunciou, na noite passada, que um pedido de certidão valeu uma fatura de 892 euros 
e mais uns cêntimos a este funcionário em causa. A ASAE terá justificado o valor com uma 
descrição de 121 páginas fotocopiadas a 7,38€ cada uma. Dirigente Sindical, Luís Pires da Silva, 
pede bom senso aos responsáveis da ASAE. Um minuto e 29 segundos. 
Resumo do que está a marcar o início da semana (notícias que foram transmitidas neste 
jornal). Cinquenta e quatro segundos. 
Comercial 
Informação de Trânsito. Ainda circula-se sem grandes dificuldades nos principais acessos às 
cidades de Lisboa e do Porto. 
Comercial. 
Revista de Imprensa Nacional com Cláudia Arsénio, que apresenta as manchetes dos 
principais jornais de Portugal, incluindo os jornais desportivos. Um minuto e 20 segundos. 
Comercial. 
Conselho Fiscal com Paula Franco. Em resposta a um ouvinte e por ser uma situação que 
costuma levantar dúvidas no cumprimento das obrigações fiscais, Paula Franco fala se os 
subsídios de doença por baixa, por maternidade, ou até mesmo subsídio desemprego, têm de 
ser declarados no IRS. Um minuto. 
Economia dia-a-dia com António Perez Metelo. Fala que independente dos resultados que 
foram alcançados nestas eleições, os madeirenses seguramente esperam dias de austeridade. 
Diz que um conjunto de coisas, no sistema de saúde, na segurança social terão que, 
efetivamente, ser muito mais harmonizados com aquilo que existe no país, no seu conjunto. 
Um minuto e 47 segundos. 
Comercial. 
 
NOTICIÁRIO 7h30 (síntese) – Nuno Domingues 
Hora certa. 
Destaque. 
Comercial. 
Alberto João Jardim repetiu a maioria absoluta na Madeira, foi a décima vez consecutiva, mas 
ontem pela primeira vez a oposição somada teve mais votos que o PSD. A maioria absoluta foi 
mesmo assim alcançada por dois deputados, a oposição passa as ser liderada pelo CDS, que 
passou de dois para nove eleitos. O PS desce para a terceira força. O Partido Trabalhista de 
José Manuel Coelho é agora o quarto partido. O Bloco de Esquerda deixa de estar no 
Parlamento Regional, foi de resto o único dos nove partidos concorrentes a estas eleições 
regionais a ficar de fora da Assembleia Legislativa da Madeira. 
Alberto João Jardim deverá formar governo pela décima vez, desde março de 1978, até o final 
do próximo mês de Novembro. E ontem deixou pistas sobre as orientações que vai seguir nas 
negociações com o governo para o apoio a assistência financeira. 
Há três incêndios a preocupar os bombeiros nesta altura. Três dos seis que estão ativos neste 
início de semana. O mais grave está a acontecer em Sairoco, no Concelho de Pampilhosa da 
Serra, está a envolver que 100 bombeiros. O primeiro sinal deste incêndio aconteceu já nesta 
madrugada, às 5h30 da manhã. Ainda mais dois fogos ativos, em Monte de Santana, em Vila 
Verde, no Distrito de Braga, desde a uma da manhã, 50 bombeiros estão envolvidos neste 
combate a chama e, ainda, um dos sinistros também preocupante de lugar Lavercos, em 
Gondomar, onde 88 bombeiros estão neste momento envolvidos no combate as chamas 
desde a meia-noite. A Autoridade Nacional da Proteção Civil já registou mais de 50 casos de 
incêndios. 
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Os psicólogos avisam: sai mais barato ter psicólogos a dar consultas no Centro de Saúde, do 
que pagar o custo do agravamento da saúde mental da população. E neste dia da Saúde 
Mental a Associação dos Psicólogos Portugueses lembra que a crise vai agravar ainda mais a 
saúde mental dos portugueses. E isto que dizer mais despesas com medicamentos e também 
mais baixas. 
O Dexia é o banco do momento. A salvação deste banco belga, com fortes operações em 
França e no Luxemburgo, foi confirmada ontem na Cimeira Sarkozy-Merkel. O Conselho de 
Administração do banco está esta manhã a fazer saber que a gestão tem carta-branca para 
dissolução do Dexia e transformação em pelo menos três mais pequenas. Os cerca de 600 
trabalhadores serão integrados nessas novas unidades. O administrador delegado, Pierre 
Mariani, tem ainda mandatos dos acionistas para conduzir as negociações com a Caixa de 
Depósitos e com o Banco Portal de França, de forma a permitir o financiamento do banco. O 
Dexia foi o décimo segundo melhor classificado nos últimos testes de estresse, que foram 
realizados pelas instituições europeias. As operações de financiamento a municípios gregos em 
que esteve envolvido nos últimos anos, são agora o principal motivo de ameaça. 
Na Polônia os Liberais da Plataforma Cívica do Primeiro-ministro Donald Tusk ganharam as 
eleições com cerca de 37% dos votos, uma vantagem relativamente tranquila para o segundo 
partido, os Conservadores Direito e Justiça de Jaroslaw Kaczynski, cerca de 30%. Ainda falta 
apurar quase 40% das assembleias de voto, mas o atual cenário é considerado já quase como 
definitivo. E há uma surpresa: entrada em cena de um novo partido. O Movimento de Palikot 
de Esquerda Anticlerical, que conseguiu quase 10% num país que é conhecido pelas fortes 
raízes Católicas. 
A Seleção Nacional de Futebol está de partida esta manhã para o Norte, viaja para a 
Dinamarca. Amanhã vai tentar confirmar a presença no Campeonato da Europa de Futebol no 
próximo ano, na Polônia e na Ucrânia. Um empate chega a seleção, que continua a registar 
muitos problemas físicos, um dos tocados é Cristiano Ronaldo. A seleção treina mais logo no 
Parken Stadium de Copenhaga. O jogo é amanhã à noite e tem relato na TSF. 
Quatro minutos e 10 segundos. Tempo total do noticiário. 
Comercial. 
Informação de Trânsito. Já mais intenso em Lisboa nos acessos do centro-sul e da Caparica 
para a A2. Na A2 a está agora na baixa de Corroios para a Ponte 25 de Abril. No Porto também 
trânsito mais intenso a esta hora nos dois sentidos da Avenida AEP. Na A1 para a Ponte da 
Arrábida, na VCI sentido Arrábida-Freixo, junto ao nó de Frangos e também já na rua de 
Campo Alegre para a Praça da Galiza. Quarenta segundos. 
Comercial. 
Em Jogo com António Tadeia (Diretor Adjunto do jornal O Jogo). Hoje a crónica desenvolveu o 
tema: Gilberto Madaíl e a Federação Portuguesa de Futebol. Um minuto e 17 segundos. 
Comercial. 
Portugal Voluntário com Afonso de Sousa. O programa de hoje conta a história da médica 
Elisete Gonçalves que faz trabalhos voluntários há 20 anos. A médica procura disponibilizar 
tempo e ajudar no que for necessário dentro e fora da Casa de Repouso Fundação Betânia, em 
Bragança, pois para ela o voluntariado é um dever social de todos. Dois minutos e cinco 
segundos. 
Comercial. 
Títulos da Atualidade com Nuno Domingues 
Alberto João Jardim continua a ser o líder maioritário na Madeira, mas o CDS lidera agora a 
oposição. 
Nas eleições de ontem o PS e o Bloco de Esquerda foram os maiores derrotados. Mas foi o PSD 
quem perdeu mais votos. 
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No dia da Saúde Mental os psicólogos portugueses avisam para o aumento das doenças da 
mente dos portugueses com o agravar da crise e aconselham o governo a investir na colocação 
de psicólogos nos Centros de Saúde. 
A violência religiosa no Egito. No último fim-de-semana 24 mortos, mais de 200 feridos. Estes 
são os piores confrontos no Egito desde a revolução de Fevereiro que depôs Hosni Mubarak. 
A Seleção Nacional viaja esta manhã para Copenhaga, treina mais logo e joga amanhã para 
carimbar o passaporte do Euro. 
Cinquenta segundos. Tempo total dos Títulos da Atualidade. 
Comercial. 
Previsão meteorológica. 
Comercial. 
Mais Ciência, Melhor Saúde. Hoje com o professor Vaz Carneiro, que fala sobre tensão 
arterial. Um minuto e cinco segundos. 
Direto Informação Autoestrada Brisa com Bruno Slevinsky. Acidente na A1 no Km 10, no 
sentido Sul-Norte, na zona de Vialonga com a ocupação da via esquerda e abrandamento a 
passagem no local. No sentido oposto, Norte-Sul, trânsito lento com paragens entre São João 
da Talha e Sacavém. Na A5, no sentido Cascais-Lisboa, encontramos a fila entre a zona de 
Oeiras e Linda-a-Velha. Na A2, na direção da Ponte 25 de Abril a fila está na baixa de Corroios. 
Trinta e seis segundos. 
Comercial. 
 
JORNAL DAS OITO (8h) – João Paulo Baltazar 
Destaques. 
Comercial. 
Previsão meteorológica. 
Dito de outra forma: os madeirenses sabem que há nuvens negras no horizonte, só não sabem 
como e quando vai trovejar sobre a região. Talvez o assunto seja abordado hoje na Reunião 
Extraordinária do Conselho de Ministros, onde Pedro Passos Coelho vai conversar com a 
equipa sobre o orçamento de Estado. O plano de austeridade da Madeira, era sobre isso que 
fazia a metáfora das nuvens negras no horizonte, poderá também passar pela mesa grande do 
Conselho. Conferir adiante na jornada se há novidades relativamente a esta matéria. Trinta e 
oito segundos. 
Certo, certo, é o desfecho da eleição regional. Dados principais: o PSD venceu com 48,5% dos 
votos, muito longe dos 64% de 2007, ainda assim garante a maioria dos lugares no Parlamento 
Regional, maioria absoluta, 25 deputados, menos oito que na última legislatura. O CDS passou 
de quarta a segunda força, conquistou 17,6% dos votos. O partido tinha dois deputados, agora 
precisa de mais sete cadeiras, total de nove para sentar todos os eleitos. PS e CDU perderam 
terreno e um deputado cada um. O Bloco desapareceu do mapa. Partido Trabalhista, de José 
Manuel Coelho, é agora a quarta força no Parlamento Regional. Ao homem da vassoura 
juntam-se mais dois deputados. Outros pequenos: PND, MPT seguram cada um o seu 
deputado. O Partido pelos Animais e Natureza consegue agarrar uma cadeira. Depois de 
conquistar a décima maioria absoluta, ainda que muito enfraquecida, Jardim já tratou de 
avisar ao Governo da República: vai querer negociar o plano de austeridade. Um minuto e 26 
segundos. 
No discurso de vitória Jardim deixou também avisos para o próprio, dizendo que não esquece 
as facadas. Vinte e oito segundos. 
Em Lisboa, na sede nacional do PSD, o Secretário-geral do partido pediu uma nova atitude aos 
sociais-democratas madeirenses. Sem nunca referir o nome do líder regional, José Matos Rosa 
disse que o desfecho da eleição é uma oportunidade para uma mudança de atitude do PSD 
regional. Quarenta e dois segundos. 
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Se Jardim venceu sem ter convencido tantos como em 2007, já o CDS teve uma noite de papo 
cheio. José Manuel Rodrigues, primeiro da lista centrista, sublinhou o resultado histórico e 
prometeu uma oposição construtiva. Quarenta e dois segundos. 
Compromisso do líder do CDS regional, que na opinião do comentador TSF David Diniz marca 
estas eleições madeirenses, posicionando-se como alguém capaz de fazer frente ao Presidente 
do Governo Regional. Isso sucede a nota de David Diniz pela primeira vez. Um minuto e 42 
segundos. 
O resultado: laranja pálida, CDS azulão, não coloca em causa a solidez da coligação nacional, 
garantia que Paulo Portas deixou na noite passada. Vinte e três segundos. 
O PS, que como já vimos, foi ultrapassado pelo CDS, reconhece a derrota. O líder nacional, 
António José Seguro, considera que os resultados devem ser objeto de uma reflexão séria. 
Cinquenta e um segundos. 
O Secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, também reconheceu o resultado negativo da 
CDU, que perdeu um dos dois deputados. Quarenta e cinco segundos. 
O líder do Bloco, Francisco Louçã, admite que o resultado foi negativo. O Bloco ficou fora do 
Parlamento Regional, mas foi por pouco, fez questão de fincar Louçã. Trinta e cinco segundos. 
A Madeira desperta esta manhã com os jornais nas bancas e muito assunto para conversa. O 
repórter Paulo Tavares está ao telefone em direto do Funchal com vistas para um quiosque no 
centro da cidade. Três minutos e cinco segundos. 
No poupar é que está o ganho e os psicólogos garantem que podem dar uma ajuda preciosa. 
Neste dia da Saúde Mental a Ordem, que representa estes profissionais, insiste com o governo 
para que reforcem os quadros de psicologia nos hospitais e Centros de Saúde. Para reforçar a 
exigência a Ordem diz ter reunido evidência científica que aponta para uma redução 
significativa dos custos do Serviço Nacional de Saúde. Isto se o executivo der ouvidos a estes 
especialistas. Informações com Nuno Guedes. Dois minutos e 31 segundos. 
Hora certa e retorno ao que está em destaque na manhã desta segunda-feira. 
Nos rescaldos das eleições madeirenses um aviso de Jardim para Lisboa: não vai aceitar 
medidas discricionárias na região. Mas o PSD Nacional já pediu ao PSD Madeira uma mudança 
de atitude. 
Vinte e quatro mortos, a maioria civis, mais de 200 feridos, a cidade do Cairo desperta de uma 
madrugada de recolher obrigatório, depois de um domingo violento. Confrontos entre cristãos 
coptas e os militares. 
Há a esta e hora três incêndios florestais que merecem destaque da Proteção Civil. Pampilhosa 
da Serra, Coimbra, é o caso que parece mais complicado, ali está uma centena de bombeiros 
no combate a um fogo em floresta, mas há também muitos bombeiros em Gondomar, no 
Distrito do Porto. Em Vila Verde, Braga, um incêndio em floresta dá trabalho a mais de meia 
centena de operacionais. 
Cinquenta e cinco segundos. Tempo das notícias em destaque. 
Comercial. 
Informação de Trânsito. O trânsito está condicionado na A1, houve um acidente na zona de 
Vialonga, Km 10, sentido Sul-Norte, sentido Lisboa-Porto. No sentido contrário, em direção a 
Lisboa, após as portagens de Alverca, houve também um acidente que está a condicionar a 
circulação. Trânsito condicionado esta manhã também no IC19, em direção a Lisboa, houve um 
acidente com dois carros em frente ao posto de abastecimento do Cacém. Na A2 e para a 
Ponte 25 de Abril a fila está na baixa de Corroios. No Porto trânsito mais intenso na A1 e 
Afurada para a Ponte da Arrábida, na VCI sentido Arrábida-Freixo. Na Ponte do Infante para o 
Porto nos dois sentidos da avenida AEP e na rua do Campo Alegre para a Praça da Galiza. Um 
minuto e 17 segundos. 
Comercial. 
Bolsas – boletim. Quanto as Bolsas, a Bolsa de Lisboa negocia positivo. Em instantes estava a 
subir 0,6%. A Portugal Telecom avança 0,7% para 5,33€. A EDP perde 0,04% para 2,40€. A Galp 
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sobe 1,3% para 14,39€. A pouco as praças europeias seguiam em terreno positivo. Paris a 
ganhar 0,11%; Londres a subir 0,5%. Frankfurt a descer 0,02%. Madrid avança 0,2%. Trinta e 
cinco segundos. 
Comercial. 
Revista de Imprensa Nacional com Cláudia Arsénio. Apresenta as principais manchetes dos 
jornais portugueses, incluindo os jornais de desporto. Um minuto e cinco segundos. 
Comercial. 
Fila J. Beatriz Batarda volta com Sangue Jovem, peça de Peter Asmussen. Desta vez ao palco do 
Teatro da Trindade e é a ação de hoje da Fila J, com José Carlos Barreto. Dois minutos e 13 
segundos. 
Comercial. 
 
NOTICIÁRIO 8h30 (síntese) – Nuno Domingues 
Hora certa. 
Destaque. 
Comercial. 
Alberto João Jardim voltou a ganhar as eleições regionais da Madeira com maioria absoluta, 
pela décima vez consecutiva. Mas ontem pela primeira vez a oposição somada teve mais votos 
que o PSD. A maioria absoluta foi alcançada por apenas dois deputados. A oposição passa a ser 
liderada pelo CDS, que passou de dois para nove deputados. O PS desce para terceiro partido. 
O Partido Trabalhista de José Manuel Coelho é agora a quarta força. O Bloco de Esquerda deixa 
de estar representado no Parlamento Regional. Foi de resto o único, dos nove partidos 
concorrentes às eleições de ontem, que fica de fora da Assembleia Legislativa da Madeira. 
Alberto João Jardim deverá formar governo nas próximas semanas, até Novembro. Sobre as 
regras de negociações do pacote de assistência à Região por parte do Governo da República, o 
Presidente do Governo Regional, agora reeleito, deixou já alguns avisos. 
Novo protagonista no cenário político madeirense é José Manuel Rodrigues, o cabeça de lista 
do CDS, assumiu já ontem o papel de líder da oposição. 
Os psicólogos avisam que sai mais barato ter psicólogos nos Centros de Saúde do que pagar o 
custo do agravamento da Saúde Mental da População. Este é o dia da Saúde Mental, a 
Associação de Psicólogos Portugueses lembra que a crise vai agravar mais a saúde mental dos 
portugueses e isso quer dizer mais despesas com medicamentos e também com baixas ao 
trabalho. 
O Dexia, o Banco no centro das notícias nesta manhã. A salvação deste banco franco-belga 
com fortes operações em França e no Luxemburgo e também na Bélgica foi confirmada ontem 
na Cimeira Sarkozy-Merkel. O Conselho de Administração do banco está esta manhã a fazer 
saber que a gestão tem carta-branca para dissolver o Dexia e transformá-lo em pequenas 
unidades, pelo menos três, mais pequenas. Os cerca de 600 trabalhadores do banco serão 
integrados nas novas unidades. O administrador-delegado, Pierre Mariani, tem ainda 
mandatos de acionistas para conduzir negociações com a Caixa de Depósito e o Banco Portal 
de França, de forma a permitir financiamento do banco. O governo Belga acaba de dizer que o 
Dexia pode não ser o único banco a necessitar de recapitalização por parte do executivo belga. 
Na Polônia a coligação governamental do Primeiro-ministro Donald Tusk perdeu força, mas 
manteve a maioria nas eleições de ontem. Os Liberais da Plataforma Cívica de Donald Tusk 
ganharam as eleições, cerca de 37% dos votos contabilizados. Somados os votos do PSL, um 
partido popular, parceiro de coligação, esta coligação governamental deverá eleger 236 
deputados num Parlamento de 460. Isto de acordo com as últimas informações reveladas pela 
comissão eleitoral. O partido líder da oposição, os Conservadores Direito e Justiça de Jaroslaw 
Kaczynski também perderam votos, mas continuam a ser a segunda força. Podia assim dizer 
que nada mudou na Polónia, desde as eleições legislativas de 2007, mas há uma novidade: o 
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Movimento de Palikot da Esquerda Anticlerical conseguiu quase 10% num país de fortes raízes 
católicas. 
Na Eslováquia uma sondagem publicada hoje dá conta do apoio maioritário da população ao 
alargamento do fundo de estabilização da zona euro. A decisão do Parlamento Eslováquio está 
marcada para os próximos dias. Esta tarde os partidos da coligação, que governam o país, vão 
reunir-se para decidir o que fazer com relação a esta matéria. 
Daqui a cerca de meia hora a Seleção Nacional de Futebol parte para a Dinamarca. Vai jogar 
amanhã com a seleção daquele país, a tentar carimbar o passaporte para o Campeonato da 
Europa do próximo ano. A seleção treina mais logo na Parken Stadium de Copenhaga. 
Quatro minutos e seis segundos. Tempo total do noticiário. 
Comercial. 
Informação de Trânsito. Manhã de segunda-feira com o trânsito condicionado na zona de 
Lisboa, no IC19, sentido Sintra-Lisboa, houve um acidente com dois carros em frente ao Posto 
de Abastecimento do Cacém, um acidente na via central. Houve um outro acidente, mas na 
A1, sentido Lisboa-Porto, sentido Sul-Norte, um acidente na zona de Vialonga, no Km 10. De 
resto a esta hora trânsito mais intenso nos acessos do centro-Sul e da Caparica para a A2. Na 
A2 a fila está na baixa de Corroios para a Ponte 25 de Abril. No Porto, o trânsito a circular com 
maior intensidade a esta hora na Ponte do Infante para o Porto. Na A1 e na Afurada para a 
Ponte da Arrábida. Na VCI, sentido Arrábida-Freixo. Nos dois sentidos da Av. AEP e na rua de 
Campo Alegre para a Praça da Galiza. Um minuto e sete segundos. 
Comercial. 
Bolsas – Reuters com Felipa Cunha Lima. Informa que as praças europeias operam em terreno 
positivo pela quarta sessão consecutiva. Ganhos que, no entanto, não ultrapassam 1%. Isso 
muito por conta do comprometimento de ontem, em Berlim, de Angela Merkel e Nicola 
Sarkozy a avançar com novas medidas de combate à crise da dívida soberana na zona euro e 
também de avançar ou ter esse plano pronto a tempo da Cimeira do G20 a três e quatro de 
Novembro. Informa também sobre os ganhos da Galp e Portugal Telecom. Diz que a Banca 
Nacional segue em terreno negativo, uma queda liderada pelo BES. Um minuto e 16 segundos. 
Previsão meteorológica. 
Mundo Novo com Rui Tukayana. Em 2010 o grafeno, um material ainda muito recente, rendeu 
um Nobel aos seus descobridores. Paula Marques, professora na Universidade de Aveiro e 
especialista nesta área, admite que tendo em conta as infindáveis aplicações, que vão desde a 
informática à medicina, o Nobel foi bem entregue. O grafeno e o seu óxido já são criados e 
estudados em Aveiro, que em breve contará com um edifício, que fará parte do Campus da 
Universidade, onde vai funcionar a Plataforma de Bionanotecnologia. Uma estrutura que 
promete fomentar a investigação e deve ficar pronta em 2012. Dois minutos e 26 segundos. 
Comercial. 
Minha Terra com Rui Silva. Em Proença-Velha, no Distrito de Castelo Branco está a nascer um 
Centro de Interpretação da Paisagem Vegetal. É o único no país, uma iniciativa de Carlos Pinto 
Gomes, professor universitário, doutorado em Ciências do Ambiente, e ao mesmo tempo 
produtor agrícola. A obra está em curso e deve ficar concluída dentro de um ou dois anos. Um 
minuto e 30 segundos. 
Títulos da Atualidade com Nuno Domingues 
Alberto João Jardim continua a ser o líder maioritário da Madeira. Mas há um protagonista 
novo na oposição, o CDS. Nas eleições de ontem PS e Bloco de Esquerda foram os maiores 
derrotados. Foi, no entanto, o PSD quem perdeu mais votos. 
No dia da Saúde Mental os psicólogos portugueses avisam para o aumento das doenças da 
mente dos portugueses com o agravar da crise e aconselham o governo a investir na colocação 
de psicólogos nos Centros de Saúde. 
Violência religiosa no Egito. Vinte e quatro mortos, mais de 200 feridos, muitos detidos. O 
recolher obrigatório durou toda à noite. 
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Évora discute esta noite a situação no CENDREV. O Centro Dramático está com problemas 
financeiro e quer discutir com a população da cidade. 
Quarenta segundos. Tempo total dos Títulos da Atualidade. 
Breve comercial. 
Negócios & Empresas com Rita Costa. A TSF em parceria com a Deloitte inicia hoje uma série 
de rubricas dedicadas ao Orçamento de Estado do próximo ano. Para isso a Deloitte desenhou 
cinco casos tipo de empresas e outros tantos de famílias. É um exercício que parte do acordo 
com a Troika e a primeira versão do Orçamento de Estado de 2011, que acabou por ser 
alterado e que previa medidas agressivas a nível fiscal. Medidas que podem agora ser 
retomadas, se assim for, as pequenas e médias empresas podem ser muito penalizadas, foi a 
conclusão a que chegou o jornalista Hugo Neutel a conversa com Miguel Rocha da Deloitte. Em 
seguida, Rita Costa fala do Fórum Inovação, com o tema Inovação Aberta, promovido pela 
Sonae, na Casa da Música no Porto. A Sonae investiu 75,9 milhões de euros em inovação em 
2010. Três minutos e 52 segundos. 
Comercial. 
Informação de Trânsito. Trânsito está condicionado ainda na A1, na zona de Vialonga. Houve 
acidente, sentido Lisboa-Porto, sentido Sul-Norte da A1. Um acidente na zona de Vialonga ao 
Km 10. Trânsito intenso no IC19. No Porto trânsito mais intenso a esta hora na A1 e Afurada 
para a Ponte da Arrábida; na Ponte do Infante para o Porto e na VCI junto ao nó da Via Norte, 
nos dois sentidos da VCI. Vinte e seis segundos. 
Comercial. 
Sinais com Fernando Alves que fala sobre a magra vitória de Alberto João Jardim. Começa por 
dizer que o Diário de Notícias chama a vitória mais magra de Jardim em 33 anos. O Público 
escreve que Jardim obtém a mais pequena maioria de sempre na Madeira. O homem que se 
habituou a ganhar a perder de vista, resigna agora a ganhar com óculos de virol-perto, ainda 
por cima emprestados. Dois minutos e 10 segundos. 
Comercial. 
 
JORNAL DAS NOVE (9h) – João Paulo Baltazar 
Destaques. 
Comercial. 
Apresentação do tema do Fórum TSF com Manuel Acácio. O Fórum vai analisar os resultados 
das eleições na Madeira. Manuel Acácio faz um resumo dos resultados eleitorais na Madeira e 
depois pergunta aos ouvintes se partilham da mesma opinião dos que dizem que nada ficará 
como antes. Pergunta também aos ouvintes o que esperam da negociação entre Passos Coelho 
e Jardim para aplicação do plano de assistência financeira. Informa que podem se inscrever 
pelo 808 202 173 ou podem participar na página da TSF, em tsf.pt ou, ainda, na página da TSF 
no facebook. Um minuto e dois segundos. 
O Primeiro-ministro reúne hoje o Conselho Extraordinário para uma nova conversa sobre o 
Orçamento de Estado. O plano de austeridade da Madeira poderá também passar hoje pela 
mesa grande do Conselho. A dívida da região marcou, como sabemos, a campanha eleitoral 
com muita polêmica, o que falta saber é com rigor de que forma e quando é que este 
problema vai ser enfrentado na região. O líder do partido que recolheu mais votos nas urnas, 
ainda que com menos apoio popular, já tratou de avisar Lisboa. Jardim vai querer negociar o 
plano de austeridade. Um minuto e um segundo. 
No discurso de vitória, com buzinas em fundo, Jardim deixou também avisos para o próprio 
partido. Vinte e oito segundos. 
Em Lisboa, na sede nacional do PSD, o Secretário-geral do partido pediu uma nova atitude aos 
sociais-democratas madeirenses. Quarente e três segundos. 
Se Jardim venceu sem ter convencido tantos como em 2007, já o CDS teve uma noite de gala, 
também motivos para muita festa, muitas buzinas, junto à sede do partido. José Manuel 



lxxvii 

 

Rodrigues, primeiro da lista centrista, sublinhou o resultado histórico, prometendo uma 
oposição construtiva. Cinquenta e nove segundos. 
Este resultado das eleições na Madeira não coloca em causa a solidez da coligação nacional. 
Foi isso que garantiu a noite passada no local, na sede nacional do CDS, o líder do partido, 
Paulo Portas, respondendo a questões dos jornalistas sobre até que ponto o fato do CDS ter 
crescido e do PSD ter mostrado fraqueza nestas eleições, até que ponto que isto pode traduzir-
se nalguma instabilidade ao nível do governo. Paulo Portas diz que são assuntos 
completamente distintos. Trinta e seis segundos. 
Na sede nacional do PS, Seguro avisou que as estruturas regionais têm de deitar contas à vida. 
Já os líderes da CDU e do Bloco reconheceram as derrotas, mas ainda assim prometeram luta. 
Catorze segundos. 
Antes de escutarmos a análise do politólogo Carlos Jalali, recordo os dados oficiais, essenciais, 
para quem foi para a cama cedo. O PSD venceu a eleição com 48,5% dos votos, muito longe 
dos 64% de 2007, ainda assim garante maioria dos lugares no Parlamento Regional, 25 
deputados, menos oito, é certo, que na última legislatura. O CDS passou de quarta a segunda 
força, conquistou 17,6% dos votos. O partido tinha dois deputados, agora precisa de mais sete 
cadeiras para sentar toda a gente. PS e CDU perderam terreno e um deputado cada um. O 
Bloco desapareceu do mapa, saiu da Assembleia Regional. O Partido Trabalhista de José 
Manuel Coelho é agora a quarta força no Parlamento Regional. Ao homem da vassoura 
juntam-se mais dois deputados. Outros pequenos: PND e MPT seguraram cada um o seu 
deputado. O Partido dos Animais e Natureza conseguiu agarrar uma cadeira nestas eleições. 
Um minuto e seis segundos. 
O politólogo Carlos Jalali, professor na Universidade de Aveiro, não tem dúvidas: os resultados 
deste domingo começam a virar a página na região autónoma. Um minuto e oito segundos. 
No poupar é que está o ganho e os psicólogos garantem por isso que podem dar uma ajuda 
preciosa. Neste dia da Saúde Mental a Ordem que representa estes profissionais insiste com o 
governo para que sejam reforçados os quadros de psicologia nos hospitais e Centros de Saúde. 
Para reforçar uma velha exigência a Ordem dos Psicólogos diz ter reunido suficiente evidência 
científica, conjunto de estudos internacionais que apontam para uma redução significativa dos 
custos do Serviço Nacional de Saúde, se o executivo der ouvidos a proposta, a exigência, dos 
psicólogos. Informações com Nuno Guedes. Dois minutos e 43 segundos. 
Notícia confirmada já esta manhã. Os governos da Bélgica, França e Luxemburgo chegaram a 
um acordo nas últimas horas para dividir em três o banco franco-belga Dexia, para evitar 
falência da instituição. Os governos decidiram ainda criar um “bad bank”, um “banco 
mauzinho”, é pra lá onde vão ser canalizados os ativos tóxicos na origem destas dificuldades. 
Esta instabilidade com este banco Dexia deixou a Europa de sobreaviso para a possibilidade de 
problemas sérios na área financeira. Houve esta intervenção dos governos, vamos ver de que 
forma é que a situação se vai desenvolver no que toca outros possíveis casos. Cinquenta e dois 
segundos. 
Nas últimas horas ainda rescaldo de um domingo particularmente violento na capital do Egito. 
Foi o dia de maior violência desde as grandes concentrações na Praça Tahir, que levaram a 
queda do líder do país Hosni Mubarak. Desta vez os confrontos fizeram 24 mortos, mais de 200 
feridos. E na origem de tudo isto, Nuno Domingues, uma nova manifestação dos cristãos 
coptas, que representam cerca de 10% da população. Uma manifestação na capital Cairo, que 
acabou mal. Dois minutos e seis segundos. 
A Companhia de Teatro de Évora, CENDREV, tem em cena um drama da vida real. Há dois 
meses e meio que as duas dezenas de trabalhadores não recebem salários e alguns começam a 
recear que o pano possa descer sem voltar a subir num desses dias. O CENDREV marcou para 
hoje uma conversa com a população sobre o caso. Uma forma, Carlos Júlio, de voltar a chamar 
a atenção para o problema. Um minuto e 33 segundos. 
Hora certa e retorno ao tema que está em destaque na manhã desta segunda-feira. 
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O rescaldo das eleições na Madeira. Depois de contados os votos, Jardim enfim pode gritar 
vitória, ainda que mais magra que em 2007. PSD com maioria absoluta, mas a perder muitos 
votos. Jardim garante que vai bater o pé, vai negociar forte com Lisboa o plano de austeridade 
que está para chegar. Hoje mesmo reúne-se o Conselho de Ministros Extraordinário, nova 
conversa de Passos com os ministros sobre o Orçamento de Estado, expectativa que possa 
também adiantar-se o plano de austeridade para a Região Autónoma. Trinta e nove segundos. 
Comercial. 
Informação de Trânsito. O trânsito continua condicionado na A1, houve um acidente na zona 
de Vialonga, Km 10. E agora um outro acidente na zona de Alverca, Km 13, isto no sentido 
Lisboa-Porto, sentido Sul-Norte. Trânsito muito congestionado agora no IC2 para A1 e Segunda 
Circular, devido ao despiste de um caminhão. Intenso o trânsito esta hora nos acessos do 
Centro-Sul e da Caparica para A2. Na A2 a fila continua na baixa de Corroios para a Ponte 25 de 
Abril. No Porto esta hora mais trânsito na A1 e Afurada para a Ponte da Arrábida; na VCI 
sentido Arrábida-Freixo; na A3 para a VCI; na Ponte do Infante para o Porto; nos dois sentidos 
da Avenida AEP e na rua do Campo Alegre para a Praça da Galiza. Um minuto e 11 segundos. 
Comercial. 
Tubo de Ensaio com Bruno Nogueira. Programa de humor que hoje brinca com a morte de 
Steve Jobs, que aconteceu no último dia cinco. Em uma conversa com Deus, Bruno Nogueira 
pede explicações sobre a escolha de Steve Jobs, antes do lançamento do iPhone 5. Três 
minutos e 10 segundos. 
Comercial. 
 
NOTICIÁRIO 9h30 (síntese) – Nuno Domingues 
Hora certa. 
Destaque. 
Comercial. 
Afinal, o que muda na Madeira na décima maioria absoluta de Alberto João Jardim? Muda 
desde logo a dimensão desta maioria. É a mais curta de sempre e até foi conseguida sem a 
maioria dos votos expressos. Muda acima de tudo toda a configuração da oposição ao PSD 
Madeira. O CDS é agora o segundo maior partido, batendo por muito o Partido Socialista. O 
Partido Trabalhista, do candidato presidencial José Manuel Coelho, tem um grupo parlamentar 
de três eleitos. Todos os partidos conseguiram eleger deputados, com uma única exceção: o 
Bloco de Esquerda está fora do Parlamento Regional. 
O Fórum TSF esta manhã vai discutir o que muda, afinal, na governação da Madeira com a 
nova realidade política e a beira de saber com que linha vai ser cozido o programa de 
assistência às contas regionais. 
A Polónia. A coligação governamental do Primeiro-ministro Donald Tusk perdeu força, mas 
manteve a maioria. Os Liberais da Plataforma Cívica do Primeiro-ministro Donald Tusk 
ganharam as eleições com 37% dos votos, somados estes aos votos do PSL, um partido 
popular, a coligação deverá eleger 236 deputados, menos cinco que o anterior parlamento. 
Um parlamento que tem 460 eleitos. O partido líder da oposição os Conservadores Direito e 
Justiça de Iaroslaw Kacyvisk também perderam votos, este partido continua a ser a segunda 
maior força. Podia assim dizer que não mudou nada na Polônia em quatro anos, desde as 
últimas eleições legislativas, mas há uma novidade: o Movimento de Palikot, da esquerda 
anticlerical, conseguiu quase 10% num país de fortes raízes católicas. 
A União Europeia saudou esta manhã a constituição de um conselho da oposição na Síria. É um 
modelo que segue o que os líbios já tinham feito na constituição de um conselho para a 
transição, a pensar na deposição das cabeças do regime. Neste caso, o regime do Presidente 
Bashar Al-Assad. 
Em Évora o CENDREV, Companhia Titular do Teatro Garcia Resende, que é ainda responsável 
pelos bonecos de Santo Aleijo, está a viver um drama. Os subsídios acordados com a camara 
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não têm chegado e os ordenados de atores estão atrasados. Entre os cenários em cima da 
mesa está a extinção da companhia que tem mais de 30 anos de atividade. A atriz Rosário 
Gonzaga fala de um verdadeiro drama que a companhia está a viver e lembra o papel de 
serviço público desempenhado pelo CENDREV. 
Estão ainda ativos três fogos nesta altura em todo o país. Neste outono mais quente que o 
habitual. Em Gondomar, no lugar de Lavercos, mais de 100 bombeiros combatem as chamas. 
Também mais de 140 bombeiros estão envolvidos no combate as chamas na floresta de 
Pampilhosa da Serra. E há também um incêndio ativo desde uma da manhã em Monte de 
Santana, em Braga, no Concelho de Vila Verde. 
Três minutos e nove segundos. Tempo total do noticiário. 
Comercial. 
Informação de Trânsito. Nesta manhã de segunda-feira, trânsito muito congestionado no IC2 
para a A1 e Segunda Circular, devido ao despiste de um caminhão. Ainda na zona de Lisboa o 
trânsito continua intenso nos acessos do Centro-Sul e da Caparica para a A2. Na A2 a fila está 
na zona do Feijó para a Ponte 25 de Abril. No Porto trânsito mais intenso esta hora na A3 para 
a VCI e na VCI no sentido Arrábida-Freixo. Também na Ponte do Infante para o Porto; nos dois 
sentidos da Avenida AEP; na A1 e Afurada para a Ponte da Arrábida e na rua do Campo Alegre 
para a Praça da Galiza. Cinquenta e dois segundos. 
Comercial. 
 
JORNAL DE DESPORTO – Mário Fernando 
A Seleção Nacional partiu esta manhã para Copenhaga, onde amanhã defronta a Dinamarca 
naquele que é o jogo decisivo da qualificação para o Euro 2012. 
Portugal e Dinamarca lideram o Grupo H, ambos com 16 pontos. E João Ricardo Pateiro, uma 
partida em silêncio. 
Portugal vai para a Dinamarca depois de um triunfo sobre a Islândia em que se registaram 
várias falhas defensivas que permitiram aos islandeses marcarem três golos. Cristiano Ronaldo, 
contudo, desvaloriza este facto, sublinhando que há toda confiança no setor defensivo da 
equipa nacional. 
No entanto, um empate amanhã é suficiente para a seleção garantir a presença no Europeu da 
Polônia e Ucrânia. Mas o capitão da Seleção Nacional aponta a vitória como objetivo central 
do jogo de Copenhaga, pelo que nem sequer pensa na igualdade. 
Portugal e Dinamarca mesmo em caso de derrota até podem ser apurados diretamente para o 
Europeu, pois existe hipótese de um deles ser o melhor dos segundos classificados nos vários 
grupos de qualificação. Ora, o principal concorrente é a Suécia que assegura o apuramento 
como melhor segundo se vencer a Holanda, equipa que já ganhou o Grupo E. Ora, o Suécia-
Holanda estava marcado para às sete da tarde de amanhã, mas a Federação Sueca decidiu 
adiar o início da partida mais 15 minutos, para coincidir com o horário do Dinamarca-Portugal. 
Os suecos querem evitar que em Copenhaga se joga parte final do encontro tendo já 
conhecimento do resultado em Estocolmo. 
Outra seleção, a de Sub 21, também joga amanhã, mas na Rússia. Mais um desafio de 
qualificação para o Europeu de 2013. Ontem devido a um atraso verificado na chegada das 
malas, obrigou o cancelamento do treino previsto, pelo que os Sub 21 fazem apenas uma ação 
de trabalho logo à tarde, altura em que Rui Jorge fará a antevisão do jogo com os russos. 
Recordo que Portugal empatou na semana passa a um golo com a Polônia, em Rio Maior. 
E uma nota mais. O jornal O Jogo refere que o jovem avançado paraguaio Derlis chega hoje a 
Lisboa para assinar pelo Benfica. Derlis tem apenas 17 anos, mas é considerado um prodígio no 
Paraguai, estando na seleção Sub 20 daquele país sul-americano. O jogador deve assinar por 
cinco épocas e será assim a primeira contratação dos encarnados para a próxima temporada. 
Quatro minutos e 18 segundos. Tempo total do Jornal de Desporto. 
Comercial. 
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Títulos da Atualidade – Nuno Domingues 
Alberto João Jardim continua a ser o líder maioritário da Madeira, mas o CDS é agora o líder da 
oposição nas eleições de ontem. O PSD perdeu muitos milhares de votos, mas foi o PS e 
também do Bloco de Esquerda que saíram mais derrotados. 
O governo egípcio reúne-se hoje de emergência para analisar a violência religiosa do dia de 
ontem. Vinte e quatro pessoas morreram, mais de 200 ficaram feridas, há um número 
indeterminado de detenções. 
Um Banco partido em três ou quatro. O Dexia da França e da Bélgica vai ser resgatado para 
salvar a Europa. 
Às dez vamos visitar uma garagem recheada de carros japoneses clássicos. 
Quarenta e um segundos. Tempo total dos Títulos da Atualidade. 
Comercial (breve). 
Bolsas – Dinheiro Vivo com Bárbara Barroso. A Bolsa de Lisboa está a subir de 0,85% com a 
Jerónimo Martins e a Galp entre os principais impulsionadores do IPC20. O índice português 
segue assim a acompanhar a tendência europeia depois do acordo deste fim-de-semana entre 
a Chanceler Alemã, Angela Merkel, e o Presidente Francês, Nicola Sarkozy, que prevê o 
lançamento de uma solução duradoura para resolver os problemas de capitalização da Banca 
Europeia, bem como a crise da dívida soberana da Grécia. Um minuto e 37 segundos. 
Comercial. 
Histórias de 50 anos Totobola com Fernando Alves e João Félix Pereira. No edifício do 
Totobola, na rua das Taipas, há uma sala cheia de cartazes publicitários de 50 anos de 
concursos espalhados pelas vitrinas e pela enorme mesa que enche a sala toda, há centenas de 
adereços publicitários. Lá está, por exemplo, o saco desportivo azul com a palavra totobola a 
branco, é igual aos sacos que Carlos Lopes e o atirador Hermanes Marques levaram aos jogos 
olímpicos de Moscovo. Alberto Nogueira dirigiu durante muitos anos o departamento de 
publicidade, setor decisivo para implantação do Totobola. A publicidade nunca foi descorada 
do departamento de jogos. Segue uma conversa com Alberto Nogueira, falando sobre os 50 
anos de Totobola, um marco na história dos jogos sociais. Três minutos. 
Comercial. 
Informação de Trânsito. E na zona de Lisboa trânsito muito congestionado no IC2 para a A1 e 
Segunda Circular devido ao despiste de um caminhão. Seis segundos. 
Comercial. 
 
JORNAL DAS DEZ (10h) – João Paulo Baltazar 
Destaques. 
Comercial. 
Previsão meteorológica. 
Será que há razões para sermos, para estarmos otimistas por estes dias? Há crise, os impostos, 
a incerteza, as dúvidas sobre a Madeira e a Grécia e a Banca. Será brincadeira de mau gosto 
este arranque de noticiário na rádio? Nem pensar. Dá-se o caso de termos passado os olhos a 
pouco por um estudo científico que garante que o cérebro rejeita os pensamentos negativos. 
No fundo esta pesquisa britânica tentou perceber, Carla Osório, o que torna especiais os 
otimistas. Um minuto de 42 segundos. 
Depois das eleições de ontem na Madeira, uns têm mais razões do que outros para otimismos. 
Já conhece as contas, certamente. O PSD teve a mais magra maioria absoluta de sempre; o 
CDS, upa, upa, upa, upa, de quarta força política agora de medalha de prata ao peito. O PS 
perdeu terreno, a CDU também. O Bloco foi de tal forma que nenhuma cadeira segurou na 
Assembleia Regional. Um dos vencedores da noite foi o Partido Trabalhista, José Manuel 
Coelho, esse mesmo da vassoura, leva com ele mais dois eleitos. Trinta segundos. 
Pedro Passos Coelho reúne hoje os ministros para uma nova conversa sobre o Orçamento de 
Estado e há expectativa de que o plano de austeridade da Madeira possa também passar pela 
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mesa grande do Conselho de Ministros em Lisboa. A dívida da região marcou a campanha 
eleitoral com muita polêmica, o que falta saber é com rigor de que forma e quando é que o 
problema vai ser enfrentado nesta região autónoma. O vencedor, o líder do partido mais 
votado nas urnas, ainda que, como já vimos, com menos apoio popular, já tratou de avisar o 
governo da República. Jardim vai querer negociar o plano de austeridade. Um minuto e quatro 
segundos. 
No discurso de vitória Jardim deixou também avisos para o próprio partido, dizendo que não 
esquece as facadas. Vinte e oito segundos. 
Em Lisboa, na Sede Nacional do PSD, e sem nunca referir o nome de Jardim, o Secretário-geral 
do partido, José Matos Rosa, disse que o desfecho da eleição é uma oportunidade para uma 
mudança de atitude do PSD regional. Quarenta e oito segundos. 
Se Jardim venceu sem ter, no entanto, convencido tantos como em 2007, já o CDS teve uma 
noite para a história. José Manuel Rodrigues, o primeiro da lista centrista, sublinhou esse 
resultado muito, muito gordo e prometeu uma oposição construtiva. Cinquenta e oito 
segundos. 
Este e outros balanços da noite eleitoral na Madeira vão, já sabe certamente, estar em debate 
no fórum depois desta edição. Doze segundos. 
Lembro uma outra história que lhe contamos na manhã informativa. Os psicólogos neste dia, 
que é o Dia da Saúde Mental, voltam a carga com uma insistência: querem que o governo 
reforce os quadros de psicologia nos Hospitais e Centros de Saúde. E hoje neste dia especial 
avançam com um argumento extra para sublinhar a insistência. A Ordem dos Psicólogos diz ter 
reunido evidência científica, conjunto de estudos internacionais, que aponta para uma 
redução significativa dos custos do SNS, Serviço Nacional de Saúde, se o governo der ouvidos 
aos especialistas. Informações com Nuno Guedes. Dois minutos e 39 segundos. 
São 40 anos, número redondo, e por isso o Primeiro-ministro está esta manhã na festa de 
aniversário da Fábrica da Toyota em Ovar. A marca já existe por cá há mais uns anitos e há 
gente que não quer outra coisa, sobretudo, se os bólides já forem dos antigos. Há até no Norte 
do país um clube que se chama o Clube dos Amigos dos Japoneses Antigos. A repórter Rute 
Fonseca visitou esta manhã um admirador da marca em Gaia, registou a respiração de uma das 
máquinas que ele guarda com mil cuidados. Três minutos e 27 segundos. 
Comercial. 
Informação de Trânsito. Trânsito ainda muito congestionado em Lisboa no IC2 para a A1 e 
Segunda Circular, devido a despiste de um caminhão. Ainda na zona de Lisboa, o trânsito 
continua intenso na Ponte 25 de Abril. No Porto trânsito a circular já com menor intensidade 
na A1 para a Ponte da Arrábida; na VCI sentido Arrábida-Freixo; nos dois sentidos da Avenida 
AEP e na rua do Campo Alegre para a Praça da Galiza. Trinta e cinco segundos. 
Comercial. 
Informação Horária (10h22). 
Previsão Meteorológica. 
Comercial. 
 
FÓRUM TSF com Manuel Acácio 
Bom dia! Alberto João Jardim teve a votação mais baixa de sempre, mas manteve a maioria 
absoluta no Parlamento Regional. O CDS Madeira surge como a segunda força partidária, 
ultrapassando o Partido Socialista, que teve o pior resultado de sempre. A exceção do Bloco de 
Esquerda, todos os partidos conseguiram eleger deputados, com destaque para José Manuel 
Coelho, que conseguiu três lugares para o Partido Trabalhista. Na reação à vitória laranja o 
Secretário-geral do PSD, José Matos Rosa, fala na necessidade de ser humilde e avisa que o 
PSD Madeira deve mudar de atitude quanto a gestão financeira. Um minuto e 11 segundos. 
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Quanto ao plano de ajuste financeiro que estará em breve em cima da mesa, Alberto João 
Jardim promete negociações duras e diz que a Madeira não aceitará medidas discriminatórias. 
Trinta e três segundos. 
O Presidente do Governo Regional critica aquilo a que chama: “liberalismo selvagem” vigente 
no país e deixa um recado ao PSD Nacional. Vinte e nove segundos. 
No Fórum TSF queremos saber como olha os resultados das eleições na Madeira. Acredita que 
alguma coisa vai mudar ou tudo acabará por ficar como dantes? Queremos ainda saber o que 
espera das negociações entre Passos Coelho e Alberto João Jardim para a aplicação do plano 
de ajustamento financeiro na Madeira? Queremos ouvir a sua opinião. Pode telefonar para o 
808 202 173. Pode também deixar a sua opinião na página da TSF na Internet ou no facebook. 
O primeiro convidado do Fórum TSF de hoje é o sociólogo Ricardo Fabrício, professor da 
Universidade da Madeira. Senhor professor, muito bom dia. Agradeço a sua participação neste 
Fórum TSF. Professor Ricardo Fabrício, como é que olha para estas eleições? O que é que lhe 
causou mais surpresas? Se é que pode-se falar em surpresas. Com esta pergunta inicia-se a 
conversa, na qual Ricardo Fabrício analisa os resultados, a situação de Alberto João Jardim, do 
PSD etc. Nove minutos e 17 segundos. 
Ora, com o comentário do professor Ricardo Fabrício, sociólogo da Universidade da Madeira, 
está aberto o debate neste Fórum TSF. Queremos ouvir a sua opinião, tendo em conta os 
resultados eleitorais de ontem, também as declarações que foram feitas tanto pelo PSD 
Nacional, como por Alberto João Jardim. Queremos saber o que espera das negociações entre 
Passos Coelho e Alberto João Jardim para a aplicação do plano de ajustamento financeiro à 
Madeira? Como olha para os resultados eleitorais da Madeira? Alguma coisa irá mudar ou 
tudo acabará por ficar como dantes? Queremos ouvir a sua opinião. Para isso tem a disposição 
o número de telefone 808 202 173. Pode também deixar sua opinião na página da TSF na 
Internet ou no facebook. E na página da TSF na Internet pode também pra além de deixar a 
sua opinião, votar no inquérito que fazemos diariamente, a pergunta está sempre relacionada 
com o tema do fórum. Hoje perguntamos se acredita que estes resultados das eleições vão 
provocar alterações na política madeirense. Pra já, a maioria esmagadora dos votantes neste 
inquérito, na página da TSF na Internet, acha que nada irá mudar, 86% das pessoas que já 
votaram. Vamos ao encontro dos primeiros ouvintes a participarem neste debate. 
Primeiro ouvinte. Pedro Marinha. Professor. Fala de Arcos de Valdevez. Diz que como 
português está preocupado, porque estas eleições deixaram Portugal numa situação muito 
crítica, uma vez que vem pôr por terra todo o trabalho político, todo esforço que é pedido a 
milhares de famílias. Critica a postura de Alberto João Jardim. Três minutos e 36 segundos. 
Segundo ouvinte. António Sousa. Mecânico. Fala de Chaves. Diz que não se surpreendeu com a 
vitória de Alberto João Jardim. Diz também que quem vai votar são as pessoas que estão bem 
instaladas no poder e que no fundo, tiveram o 25 de Abril para acabar com a ditadura, mas 
acabaram em pequenas ditaduras. Dois minutos e 20 segundos. 
Terceiro ouvinte. Paulo Pereira. Comercial. Fala de Coimbra. Diz que o país gosta disto: dos 
galvinos morais e dos joãos jardins, porque as pessoas se portam menos bem, mas depois são 
compensadas, são eleitas novamente. 
Manuel Acácio informa as opiniões enviadas pela Internet pelos ouvintes José Terra e Rui 
Macedo. Trinta e três segundos. 
Quarto ouvinte. Ana Maria Luz. Professora. Fala de Lisboa. Diz que não ficou surpreendida com 
os resultados e que o xadrez da política mudou um pouco, mas não acredita numa grande 
mudança. Dois minutos e seis segundos. 
Quinto ouvinte. Diogo Souto Maior. Gerente comercial. Fala de Lisboa. Comenta sobre as 
obras na Madeira. Foge um pouco do tema do debate. Dois minutos e 19 segundos. 
Sexto ouvinte. Vítor Freitas. Técnico de Vendas. Fala do Funchal. Diz que todos os partidos 
perderam votos, a exceção dos começaram agora, e que tentaram tirar a maioria absoluta, 
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mas não conseguiram. Para ele todos saíram derrotados e que não sabe onde vai parar este 
buraco. Dois minutos. 
Manuel Acácio informa novas opiniões enviadas pela Internet pelos ouvintes Francisco Garcia; 
Pedro Pinheiro Gonçalves e António Joaquim Macedo Gomes. 
Comercial. 
Deloitte – OE – Famílias com Rita Costa. É nas famílias monoparentais que mais impacto tem 
os cortes nas deduções à coleta. Uma mãe com o filho que trabalhe por conta de outrem, 
ganhe 1.050 euros por mês e gaste 300 euros com a casa e 120 com ATL, por exemplo, vai ser 
mais penalizada com as mudanças nas deduções do que com os cortes nos subsídios de Natal. 
É isso que explica a especialista em fiscalidade Rosa Freitas da Deloitte. Dois minutos e nove 
segundos. 
Informação de Trânsito. Atenção ao trânsito, está condicionado na A1, na zona do Feijó. No 
Porto houve um acidente, sentido Lisboa-Porto, sentido Sul-Norte, há filas entre os 
quilómetros 296 e 298. Doze segundos. 
Comercial. 
 
NOTICIÁRIO 11h – Ana Cristina Henriques 
Destaques. 
Comercial. 
Informação de Trânsito. Trânsito condicionado na A1 no sentido Lisboa-Porto. Houve um 
acidente na zona de Grijó e não de Feijó como disse há pouco. Acidente na zona de Grijó, há 
fila entre os quilómetros 296 e 298 na A1, no sentido Lisboa-Porto. Informação da Linha Verde 
800 207 686. Vinte e seis segundos. 
A Moody’s confessa preocupação. Esta agência de ranking teme que Portugal possa repetir o 
exemplo da Grécia, quando se fala de contas públicas escondidas. Isto a custa dos buracos 
financeiros da Madeira. A Moody’s está, no entanto, consciente de que o governo de Lisboa 
está a tomar medidas, mas Paula Dias, olhando para os resultados dos últimos seis meses, em 
termos de deficit esta agência diz que só pode mesmo dar uma nota negativa a Portugal. Um 
minuto e 54 segundos. 
Na Alemanha há um indicador económico que deixa o governo sorridente. As exportações 
dispararam em Agosto, 3,5% relativamente ao mês anterior. Em Julho as exportações tinham 
caído 1,2%, agora o Instituto Federal de Estatísticas da Alemanha dá conta desse aumento: 3,5, 
muito acima das expectativas que se limitavam a uma subida de 1%. O Banco Central Alemão 
no mês passado estimava um crescimento robusto por parte das exportações, mesmo com o 
abrandar da economia global e mesmo tendo em conta a crise que está em curso na zona 
euro, situações que têm travado a procura de bens. Esta é a maior subida das exportações na 
Alemanha desde março. Quarenta e sete segundos. 
Em tempos de crise os motivos para uma boa disposição e para otimismo que sejam, mas há 
agora um estudo britânico que identifica as pessoas otimistas como as mais saudáveis. 
Informações com Carla Osório. Um minuto e 29 segundos. 
Uma delegação da Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações está a esta 
altura no Ministério da Economia. Os sindicalistas querem forçar um encontro com o Ministro 
Álvaro Santos Pereira, zangados porque o ministro não os ouviu quanto ao plano estratégico 
dos transportes. A TSF falou, ainda, em instantes com José Oliveira, um dos sindicalistas que 
está no Ministério, ele diz que estão dispostos a ficar até serem recebidos pelo Ministro. Ao 
todo 18 sindicalistas, representantes da Carris, CP, Metro de Lisboa, Refer, Soflusa e Transtejo, 
eles não querem saber das decisões do governo pela comunicação social, diz José Oliveira, 
pretendem ouvir essas decisões da boca do próprio Ministro. Dois minutos e 14 segundos. 
Comercial. 
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FÓRUM TSF – 2ª PARTE – com Manuel Acácio 
Resumo das opiniões de todos os participantes da primeira parte. Cinquenta e dois segundos. 
Retomamos o debate no Fórum TSF. Queremos saber como analisa os resultados das eleições 
na Madeira. Acredita que alguma coisa irá mudar ou acabará por ficar como dantes? 
Queremos saber ainda o que espera das negociações entre Passos Coelho e Alberto João 
Jardim para a aplicação do plano de ajustamento financeiro na Madeira? Retomamos o debate 
com o contributo de Miguel Albuquerque, Presidente da Camara do Funchal. Dr. Miguel 
Albuquerque muito bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Agradeço a sua disponibilidade para 
participar no programa de hoje. Dr. Miguel Albuquerque como é que olha para a vitória de 
ontem? Foi uma vitória muito saborosa ou pelo contrário, amarga? Desenvolve-se a conversa 
de Manuel Acácio com o Presidente da Camara do Funchal, Miguel Albuquerque, apontado 
como um possível sucessor de Alberto João Jardim. Treze minutos e quatro segundos. 
Sétimo ouvinte. Jacinto Coelho. Eletricista. Fala do Porto. Felicita Alberto João Jardim pela 
vitória, que foi contra tudo e contra todos. Diz que foi contra todo jornalismo que se fez a volta 
da dívida da Madeira. Um minuto e 12 segundos. 
Manuel Acácio informa novas opiniões enviadas pela Internet e pelo facebook dos ouvintes Ivo 
Gomes; João Ferreira; e Sérgio Duarte Reis Neves. 
Manuel Acácio conversa agora com David Diniz, comentador de Política Nacional da TSF. Bom 
dia David. As coisas na Madeira poderão mudar um pouco ou acabarão a regressar tal como 
estão? Qual é a tua visão? Dez minutos e 24 segundos. 
Oitavo ouvinte. António Carvalho. Professor. Fala de Guimarães. Pergunta, uma vez que é 
presidente de uma Junta de Freguesia, se todas as Juntas de Freguesias se endividassem na 
ordem da dívida da Madeira o que aconteceria ao país? Um minuto e nove segundos. 
Nono ouvinte. Lúcia Duarte. Formadora. Fala de Coimbra. Compara a situação da Madeira e de 
diversos pontos do país. Quatro minutos e oito segundos. 
Décimo ouvinte. Paulo Ferreira. Comercial. Matosinhos. Para ele foi uma catástrofe o que 
aconteceu ontem e espera que a Madeira não tenha mais nenhuma. Acredita que o buraco 
não é o que foi revelado, que vai aumentar substancialmente. Dois minutos e cinco segundos. 
Décimo primeiro ouvinte. José Moura. Engenheiro. Fala de Lisboa. Diz que Alberto João Jardim 
nos últimos três, quatro, anos fez uma dívida per capita correspondente a toda a dívida do 
continente. Espera que os madeirenses estejam conscientes do voto que deram ao senhor 
Alberto João Jardim e das consequências às suas bolsas. Um minuto e 28 segundos. 
Décimo segundo ouvinte. Hernâni Moreira. Aposentado. Fala de Anadia. Diz que se fosse 
madeirense votaria em Alberto João Jardim, porque é simples: “eu gasto e alguém paga a 
conta”. Para ele, Alberto João Jardim faz obra na Madeira, a qualidade de vida é ótima, mas é 
do Continente que vai o dinheiro. Quarenta e sete segundos. 
Na página da TSF na Internet, pode responder ao inquérito. A pergunta está sempre 
relacionada com a questão que dia-a-dia debatemos no Fórum TSF. Hoje queremos saber se 
acredita que os resultados das eleições vão provocar alterações na política madeirense? Neste 
momento 23% das pessoas que responderam a este inquérito na página da TSF na Internet 
acham que podemos contar com alterações, já 76% considera que vai continuar tudo na 
mesma. 
Décimo terceiro ouvinte. Patrícia Carvalho. Gestora. Fala de Lisboa. Diz que ninguém fica 
indiferente ao que se passa na Madeira e que é preciso ter bom senso, o que não está 
acontecendo. Lamenta que os madeirenses não tenham dado má nota a Alberto João Jardim. 
Um minuto e 59 segundos. 
Décimo quarto ouvinte. Ana Mendes. Professora. Fala de Santarém. Considera que 
comparando os resultados de 2007 para agora o PSD e o CDS juntos tiveram 35 deputados e 
hoje 34, ambos saíram enfraquecidos com menos um deputado. Os vencedores foram os 
partidos provocadores que se beneficiaram da generosidade dos Mídias, da comunicação 
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social. Para ela os Mídias dividiram o eleitorado para Jardim continuar a reinar, assim como 
fizeram no Continente. Um minuto e 54 segundos. 
É com a opinião de Ana Mendes que chegamos ao fim deste Fórum TSF, onde olhamos os 
resultados eleitorais na Madeira e perguntamos aos ouvintes se esperam mudanças na política 
madeirense e o que esperam das negociações entre Passos Coelho e Alberto João Jardim para 
a aplicação do plano de resgate financeiro à Madeira. 
Encerra-se o programa com o resumo das opiniões de todos os participantes da segunda parte. 
Cinquenta e três segundos. 
Comercial. 
 
JORNAL DO MEIO-DIA (12h) – Ana Cristina Henriques 
Destaques. 
Comercial. 
Manuela Ferreira Leite aconselha o governo a tentar negociar o prazo de aplicação das 
medidas que foram estabelecidas com a Troika. A ex-ministra das finanças, que esteve esta 
manhã na Conferência da Revista Exame, considerou que o prazo tal como está definido nesta 
altura até 2013, não é possível de concretizar e por isso o executivo devia tentar mesmo um 
prolongamento. Manuela Ferreira Leite é da opinião de que este cenário, um prolongamento 
teria mais vantagens para Portugal do que propriamente avançar com medidas adicionais. Um 
minuto e 30 segundos. 
Estas considerações da ex-líder do PSD acontecem poucas horas antes da reunião 
Extraordinária do Conselho de Ministros parte dois, na análise da proposta de Orçamento de 
Estado para o próximo ano, que tem que estar concluída e entregue até a próxima segunda-
feira. Pedro Passos Coelho reconhece que este orçamento é de extrema dificuldade, mas o 
Primeiro-ministro mostra-se bastante determinado. Informações com Rute Fonseca. Dois 
minutos e nove segundos. 
A Moody’s confessa preocupação. Esta agência de ranking teme que Portugal possa repetir o 
exemplo da Grécia, quando se fala de contas públicas escondidas. Isto a custa dos buracos 
financeiros da Madeira. A Moody’s está, no entanto, consciente de que o governo de Lisboa 
tem estado a tomar medidas, mas olhando para os resultados dos últimos seis meses, em 
termos de deficit, pulou para os 8,3, esta agência diz que só pode mesmo dar uma nota 
negativa. Informações com Paula Dias. Um minuto e 41 segundos. 
Está atribuído o Prémio de Ciências Económicas deste ano. Um prémio com a relevância de um 
Nobel, mas com um outro nome. Hélder Fernandes, este prémio vai para as mãos de dois 
professores norte-americanos. Um minuto e sete segundos. 
Com a crise da zona Euro em curso e com os receios sobre a situação da Grécia ainda sem se 
desfazerem, a discussão no momento é a necessidade de recapitalizar os bancos europeus. A 
Chanceler Alemã e o Presidente Francês no final do encontro de ontem em Berlim, mostraram-
se totalmente de acordo, garantindo que os dois países tudo vão fazer para que os bancos 
tenham níveis de capital adequados. Eles prometem até o final do mês apresentar um plano 
que seja definitivo no combate a atual crise. Paulo Soares de Pinho, professor da Faculdade de 
Economia, da Universidade Nova de Lisboa, um especialista em Banca e Finanças, sublinha que 
a situação de emergência da Banca Europeia tem a ver com a exposição à situação da Grécia e 
uma decisão de facto urgente. Três minutos e 10 segundos. 
Na Madeira, no dia pós eleições, há uma Assembleia Regional com caras novas. As eleições de 
ontem: a maioria absoluta do PSD que se mantém, se bem que mais magra; com a subida a 
segunda força do CDS/PP; com o partido de José Manuel Coelho a conseguir três deputados. O 
repórter da TSF, Paulo Tavares, falou com o sociólogo Ricardo Fabrício, da Universidade do 
Funchal. Olhando para o resultado destas eleições, o sociólogo diz que apesar do PSD ter 
perdido muitos votos, este ainda não é o início do fim do regime. A oposição só pode começar 
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a pensar em ter um projeto de poder, quando a autonomia deixar de ser confundida com o 
PSD. Dois minutos e 52 segundos. 
Miguel Albuquerque defende uma renovação no PSD Madeira e não exclui a candidatura à 
presidência do Governo Regional. Ouvido no Fórum da TSF esta manhã, o presidente da 
Camara do Funchal, diz que o partido tem que tirar elações dos resultados eleitorais. Um 
minuto e 21 segundos. 
Há 18 sindicalistas que estão no Ministério de Álvaro Santos Pereira a tentar forçar uma 
reunião com o Ministro. Eles estão zangados porque não foram escutados quanto ao plano 
estratégico dos transportes. O sindicalista José Oliveira dizia a TSF, há uma hora, que 
pretendem lá ficar enquanto não forem recebidos. Um minuto e 44 segundos. 
Hora certa e retorno aos destaques desta segunda-feira. 
Nobel da Economia distingue este ano dois investigadores norte-americanos pelas pesquisas 
empíricas sobre as causas e efeitos na macroeconomia. 
Chegaram a um acordo em relação ao pedido cível os pais das duas crianças afetadas no ano 
passado por uma troca de medicamentos no Garcia de Orta. Desistiram em tribunal da queixa-
crime contra a médica e contra a técnica de saúde. 
Manuela Ferreira Leite aconselha o governo a negociar o alargamento do prazo para a 
aplicação das medidas estabelecidas com a Troika. 
Trinta segundos. Tempo total dos destaques. 
Comercial. 
Música portuguesa. Hora certa. 
Comercial. 
 
NOTICIÁRIO 12h30 (síntese) – Paula Dias 
Hora certa. 
Destaque. 
Comercial (breve). 
Dois norte-americanos, Thomas Sargent e Christopher Sims, são este ano os vencedores do 
Nobel da Economia. A Academia Sueca distingue esses dois professores da Universidade de 
Princeton, nos Estados Unidos, pela investigação empírica sobre a causa e efeito na 
macroeconomia. Thomas Sargent e Christopher Sims desenvolveram métodos para dar 
respostas a numerosas questões que estabelecem uma causalidade entre política económica e 
as diferentes variáveis da macroeconomia como o PIB, a inflação, o emprego ou o 
investimento. 
A Cimeira Europeia de Chefes de Estado e Governo e a reunião do Euro Grupo marcadas para 
os próximos dias 17 e 18 foram adiadas. Até agora não existe qualquer justificação para este 
adiamento, nem sequer é apontada uma nova data. Na reunião do Euro Grupo deveria ser 
tomada uma decisão sobre o envio da sexta trans de ajuda a Grécia, dinheiro que o país 
precisa para pagar salários e pensões no próximo mês. 
O Orçamento de Estado para 2012 que o Governo vai aprovar esta tarde, numa reunião 
extraordinária do Conselho de Ministro, é o mais difícil de sempre, o mais difícil de fechar e de 
executar, já que vai exigir muitos sacrifícios. A ideia é de Pedro Passos Coelho, o Primeiro-
ministro garante que apesar disso o governo vai cumprir as metas assumidas com a Troika dê 
por onde der. 
A consideração do governo, Manuela Ferreira Leite defendeu esta manhã que Portugal deve 
negociar o alargamento do prazo do acordo com a Troika. A antiga Ministra das Finanças diz 
que não é possível que Portugal consiga até 2013 atingir as metas acertadas no memorando 
do entendimento. 
Três minutos. Tempo total do noticiário. 
Comercial. 
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JORNAL DE DESPORTO – Paulo Cintrão 
Destaques. 
Comercial (breve) 
Paulo Bento tem que renovar contrato com a Federação Portuguesa de Futebol e continuar a 
ser o selecionador nacional. Independentemente de quem ganhar as eleições de Dezembro 
para a Federação, independentemente de atingir ou não determinados objetivos. Na TSF o ex-
internacional Costinha defende a estabilidade, que pode conduzir a mais êxitos. 
O jogo de amanhã no Parken em Copenhaga será extremamente complicado para Portugal, 
são dois galos para um poleiro. Costinha faz uma antevisão do jogo e analisa o jogo anterior 
frente a Islândia. 
Eliseu pode afirmar-se definitivo na seleção. Fruto da falta de laterais esquerdos no futebol 
português. Um golo e duas assistências frente aos islandeses dão-lhe confiança para o futuro e 
põe a concorrência em sentido. Diz Augusto Inácio, que o treina no momento, que se jogar 
amanhã em Copenhaga será a sua afirmação definitiva na Seleção Nacional. 
A Seleção Nacional chegou a Copenhaga a alguns minutos, depois de uma viagem com pouco 
mais que três horas. Pinto da Costa voltou a viajar com a Seleção Nacional e a chegada à 
Copenhaga, Nuno Miguel Martins, da seleção é como chegar e treinar mais logo no Parken. 
Eleições para a Federação Portuguesa de Futebol. Já sabido que Humberto Coelho aceitou o 
convite de Fernando Gomes para ser vice-presidente para as seleções, caso Fernando Gomes 
consiga ser eleito como presidente de Direção da Federação Portuguesa de Futebol. Ora, 
Humberto Coelho é o nome certo para o carto certo, defende o ex-internacional Costinha. 
Fernando Gomes, como sabe, não vai sozinho, vai com António Siqueira e possivelmente com 
Carlos Marta. Ora, é uma candidatura para ganhar e poderá avançar já amanhã. Carlos Marta, 
atualmente presidente da Camara de Tondela, e ex-presidente da Associação de Viseu, poderá 
ser o terceiro homem a votos para a presidência da Federação, depois do abandono da corrida 
de Filipe Soares Franco. Já estão reunidos alguns apoios e se aguardam outros que possam 
fazer a diferença na hora da verdade. José Alberto, presidente da Associação de Viseu, é o 
primeiro apoiante de Carlos Marta. 
A Seleção Nacional de Sub 21 joga amanhã em Moscovo contra a Rússia. É o terceiro jogo de 
qualificação de Portugal para o Europeu de 2013. Uma vitória e um empate marcam até agora 
o percurso da segunda seleção do país. Os russos lideram o grupo com seis pontos. Polônia e 
Portugal têm quatro, pelo que uma vitória fora seria de extrema importância. Nelson Oliveira, 
fala na necessidade de melhorar a finalização. 
O avançado do Benfica e vice-campeão do Mundo Sub 20, subiu mais um degrau na carreira 
com a promoção a esta seleção, nada que, afirma, estranhe muito, pensa também na Seleção 
A, mas para isso há também que jogar no Benfica. Algo que não é fácil devido a concorrência. 
Mesmo assim, está inteiramente disponível para ajudar no que Jorge Jesus entender. 
Benfica na rota do título, defende Nelson Oliveira. Para isso muito tem contribuído Nolito. O 
avançado espanhol vem do Barcelona, em entrevista a Agência EFE, agradece a equipa catalã 
por estar na Luz. 
Os grandes continuam a preparar os jogos do fim-de-semana, que serão Taça de Portugal, 
oportunidade para a maioria dos treinadores darem minutos a jogadores menos valorizados. 
Destaques deste Jornal de Desporto. 
Quinze minutos e 13 segundos. Tempo total do Jornal de Desporto. 
Comercial. 
Fila J (reprise). Beatriz Batarda volta com Sangue Jovem, peça de Peter Asmussen. Desta vez ao 
palco do Teatro da Trindade e é a ação de hoje da Fila J, com José Carlos Barreto. Dois minutos 
e sete segundos. 
Comercial. 
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NOTICIÁRIO 13h – Ana Cristina Henriques 
Destaques. 
Comercial. 
Previsão meteorológica. 
Pedro Passos Coelho tratou de recordar já esta tarde que foi Alberto João Jardim quem pediu 
ajuda. O Primeiro-ministro foi questionado sobre os avisos de Jardim lançados ontem no 
discurso de vitória. Diz Jardim que não vai aceitar aquilo que ele classifica como medidas 
discricionárias para a região. O reeleito presidente do Governo Regional avisou que quer 
negociar o plano de austeridade para Ilha. Pedro Passos Coelho destaca que o desequilíbrio 
nas contas da Madeira é muito grande, vai durar muito tempo a corrigir e vai exigir o esforço 
de todos, em especial do novo Governo Regional, que saiu ontem das eleições. Um minuto e 
38 segundos. 
O Primeiro-ministro falou também do Orçamento de Estado para o próximo ano, que tem que 
estar entregue na Assembleia até a próxima segunda-feira. O Primeiro-ministro admite que 
este é o orçamento mais difícil de fazer e de aplicar, olhando para os últimos anos. Mas Passos 
Coelho garante que está determinado em toda linha. Informações com Rute Fonseca. Um 
minuto e 51 segundos. 
Vale a pena recordar que esta tarde, a partir das três da tarde, o Conselho de Ministros reúne-
se extraordinariamente. É a segunda parte da análise do Orçamento de Estado para o próximo 
ano. Quanto a Madeira, como escutamos, Passos Coelho lembra que foi Alberto João Jardim 
que pediu ajuda, sublinhando o Primeiro-ministro que o grande desequilíbrio das contas na 
Madeira vai exigir um esforço de responsabilidade de todos, mas em especial do governo saído 
destas eleições. Trinta segundos. 
No rescaldo dos votos que mantiveram a maioria absoluta, embora mais magra, do PSD. 
Miguel Albuquerque, o atual presidente da Camara do Funchal, defende na TSF uma 
renovação do PSD Madeira e não exclui uma candidatura a Presidência do Governo Regional. 
Miguel Albuquerque esteve esta manhã no Fórum da TSF e ele deixou também essa ideia: o 
PSD tem de tirar elações dos resultados eleitorais. Um minuto e 29 segundos. 
Analisando os resultados das eleições de ontem com a mais magra maioria absoluta dos 
últimos anos, Ricardo Fabrício, sociólogo da Universidade do Funchal, diz que apesar do PSD 
ter perdido muitos votos, ainda não está à vista o fim do regime. Informações com Paulo 
Tavares. Dois minutos e dois segundos. 
Foram adiadas as Cimeira Europeias que estavam agendadas para a próxima semana. Adiadas, 
não há nova data, nem sequer uma explicação oficial para a decisão. Estas Cimeiras de líderes 
da União Europeia e da Zona Euro estavam marcadas para dias 17 e 18, deviam definir uma 
resposta global para a crise. Um dos pontos em agenda passava também pela decisão de 
enviar ou não a sexta trans de ajuda para a Grécia. Oito mil milhões necessários para pagar 
salários e pensões do próximo mês. Trinta e dois segundos. 
Está anunciado o Prémio das Ciências Económicas, o Nobel da Economia distingue este ano 
dois professores norte-americanos, como nos recorda agora o jornalista Hélder Fernandes. Um 
minuto e cinco segundos. 
Comercial. 
Informação Horária (13h13) 
 
PLAY LIST do convidado da semana: o saxofonista Mário Gramaço. 
Música portuguesa. 
Duas músicas estrangeiras. 
Quinze minutos e dois segundos. Tempo da primeira parte da Play list de Mário Gramaço. 
Comercial. 
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NOTICIÁRIO 13h30 (síntese) – Paula Dias 
Hora certa. 
Destaque. 
Comercial. 
Pedro Passos Coelho não dá uma resposta direta a Alberto João Jardim, mas faz questão de 
lembrar que foi o presidente do Governo Regional da Madeira quem pediu ajuda ao país. 
Ontem ao comentar a vitória, uma maioria mais curta para o PSD nas eleições regionais, 
Alberto João avisou que não vai aceitar medidas discricionárias para a Região. O Primeiro-
Ministro não comenta estas palavras, mas sublinha que a situação na Ilha exige um grande 
esforço e responsabilidade do Governo Regional. 
O Primeiro-ministro avisou também que o Orçamento de Estado para o próximo ano é o mais 
difícil de sempre, o mais difícil de fechar e de executar pelos sacrifícios que exige. Pedro Passos 
Coelho garantiu que as medidas vão ser postas em prática, nem que tenha que reinventar 
tudo. 
Para Manuela Ferreira Leite, e é um conselho que deixa ao Governo, Portugal deve negociar o 
alargamento do prazo do acordo com a Troika. A antiga Ministra das Finanças diz que não é 
possível que Portugal consiga até 2013 atingir as metas acertadas no memorando de 
entendimento. 
O Nobel da Economia é este ano para dois norte-americanos, Thomas Sargent e Christopher 
Sims. A Academia Sueca distinguiu estes dois professores pela investigação empírica sobre a 
causa e efeito na macroeconomia. Thomas Sargent e Christopher Sims desenvolveram 
métodos para dar respostas a numerosas questões que estabelecem uma causalidade entre 
política económica e as diferentes variáveis da macroeconomia como o PIB, a inflação, o 
emprego ou o investimento. 
Não há ainda justificação, nem novas datas. Sabe-se apenas que a Cimeira Europeia de Chefes 
de Estado e Governo e a reunião do Euro Grupo marcadas para os próximos dias 17 e 18 foram 
adiadas. Nessa reunião o Euro Grupo preparava-se para tomar uma decisão sobre o envio da 
sexta trans de ajuda a Grécia. Oito mil milhões de euros que o governo grego diz que precisa 
para pagar pensões e salários no próximo mês. 
Três minutos e 37 segundos. Tempo total do Noticiário. 
Comercial. 
Informação Horária (13h36) 
PLAY LIST – 2ª parte – do convidado da semana: o saxofonista Mário Gramaço. 
Duas músicas estrangeiras. 
Música instrumental, só o saxofonista. 
Doze minutos e quatro segundos. Tempo da segunda parte da Play list de Mário Gramaço. 
Comercial. 
Jornal Financeiro – Reuters com Patrícia Rua. Temos ainda os mercados acionistas a negociar 
em alta. Lisboa nesta altura lidera as subidas percentuais entre os principais pares europeus. O 
índice IP20 vai ganhando 1,76% e já superou a meta dos seis mil pontos. Dois minutos e 36 
segundos. 
Comercial. 
 
NOTICIÁRIO 14h – Ana Cristina Henriques 
Destaques. 
Comercial. 
Previsão meteorológica. 
O Banco de Portugal assinala uma nova redução no financiamento à economia, numa altura 
em que os bancos ainda não se livraram das dificuldades no acesso ao crédito e ao mesmo 
tempo em que as famílias não conseguem pagar as dívidas. O Banco de Portugal indica uma 
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queda generalizada nos empréstimos. Informações com Sofia Morais. Dois minutos e sete 
segundos. 
Em torno dos Bancos Europeus a discussão nesta altura tem a ver com a necessidade de 
recapitalizar. A Chanceler alemã e o Presidente francês no final do encontro de ontem, em 
Berlim, mostraram-se totalmente de acordo e garantiram que tudo vão fazer para que os 
bancos tenham níveis de capital adequados. Eles prometem até o final do mês apresentar um 
plano que seja definitivo no combate a atual crise. Paulo Soares de Pinho, professor da 
Faculdade de Economia, da Universidade Nova de Lisboa, um especialista em Banca e 
Finanças, sublinha que a situação de emergência da Banca Europeia tem a ver com o elevado 
grau de exposição à situação da Grécia e uma decisão é de facto urgente. Dois minutos e 54 
segundos. 
Nesta procura por soluções para estabilizar a zona euro há um dado novo. Foram adiadas as 
Cimeiras da próxima semana, que deveriam definir uma resposta global para esta crise. Não há 
uma explicação oficial para o facto das Cimeiras dos Líderes da União Europeia e da Zona Euro 
terem sido adiadas, nem sequer foram avançadas novas datas. As Cimeiras estavam marcadas 
para a próxima semana, para dia 17 e 18. Na agenda estava também a decisão de enviar ou 
não a sexta trans de ajuda para a Grécia, oito mil milhões necessários para pagar salários e 
pensões do próximo mês. Quarenta e quatro segundos. 
Pedro Passos Coelho avisa que todos vão ter de se esforçar na Madeira, para corrigir as contas. 
Um esforço que se exige em particular por parte do novo Governo Regional. Passos Coelho 
lembra também que foi Alberto João Jardim quem pediu ajuda. O Primeiro-ministro responde 
desta maneira quando questionado sobre os alertas que Jardim lançou ontem no discurso da 
vitória, após as eleições. O reeleito Presidente do Governo Regional deixou claro que não vai 
aceitar o que diz ser medidas discricionárias para a Região, dizendo também que quer negociar 
o plano de austeridade para a Ilha. Pedro Passos Coelho destaca que o desequilíbrio nas contas 
da Madeira é grande, vai demorar muito tempo para corrigir e vai exigir um grande 
empenhamento de todos. Um minuto e 44 segundos. 
O Primeiro-ministro falou também do Orçamento de Estado para o próximo ano, que tem que 
ser entregue na Assembleia até a próxima segunda-feira. O Chefe de Governo admite que este 
é o orçamento mais difícil de fazer e de aplicar, quando olhamos para os últimos anos. Mas o 
Primeiro-ministro também garante que está determinado em toda a linha. Informações com 
Rute Fonseca. Um minuto e 39 segundos. 
Vale a pena recordar que esta tarde, a partir das três da tarde, o Conselho de Ministro reúne-
se extraordinariamente. É a segunda parte da análise do Orçamento de Estado. Dez segundos. 
A informação é já oficial. Acaba de ser avançada pelo presidente do Conselho Herman Van 
Rompuy. Ele está a ser citado pela Agência France Presse e dá conta de que as Cimeiras de 
Chefes de Estado da União Europeia e da Zona Euro foram marcadas para dia 23 de Outubro. 
Estavam agendadas para a próxima semana, adiadas sem uma explicação oficial e sem uma 
nova data. Sabemos agora, pelo menos, que há uma nova data: 23 de Outubro para estas 
reuniões. Quarenta segundos. 
Em Espanha as autoridades estão a avaliar a situação na Ilha de El Hierro. É uma das Ilhas do 
Arquipélago das Canárias. Nas últimas semanas a Ilha tem registado milhares de movimentos 
sísmicos, que podem indicar a possibilidade de uma erupção vulcânica. Uma das 
investigadoras do Conselho Superior de Investigações Científicas, que está na Ilha, diz que está 
em curso uma erupção submarina. Desde de manhã que está reunido o Comitê, que tem como 
responsabilidade coordenar o plano da proteção civil de emergência por risco vulcânico. Os 
especialistas decidem se permanece o nível de alerta, amarelo, o nível médio, e que medidas 
devem, então, ser tomadas. Alberto Prine, da Capitania do Porto da Ilha de El Hierro, contou já 
a TSF que a atividade sísmica tem vindo a diminuir e a população está tranquila. Um minuto e 
42 segundos. 
Comercial. 



xci 

 

Mundo Digital com Rui Tukayana. Diz que não é novidade, que são muitos os portugueses sem 
emprego. Às redações, aos escritórios, gabinetes disto e daquilo, todas as semanas chegam 
currículos de jovens e não tão jovens a procura de uma oportunidade. E quem quer mesmo 
diferenciar-se tem que se destacar. Para isto dá a dica de uma ferramenta que pode ajudar, o 
vizualize.me. Afirma que quem recebe os currículos, principalmente os não solicitados, não 
gosta de perder tempo a olhar para eles. Assim, um gráfico que dê a conhecer o percurso 
académico e profissional do candidato pode ajudar. E é esse o serviço que o vizualize.me 
oferece. Em poucos cliques o internauta diz por onde passou e em que altura foi isso. Um 
minuto e seis segundos. 
Comercial. 
Música brasileira. 
Música estrangeira. 
Informação Horária (14h24) 
Comercial (breve). 
Música estrangeira. 
Comercial. 
 
NOTICIÁRIO 14h30 (síntese) – Paula Dias 
Hora certa. 
Destaque. 
Comercial (breve). 
Os bancos continuam a cortar nos empréstimos à economia. Os dados preliminares de Agosto 
do Banco de Portugal indicam que nesse mês os bancos financiaram em mais de quatro mil 
milhões de euros empresas e famílias. Mas este valor significa uma queda de mais de 12,5% 
quando comparado com o mês de Julho e de quase 21% na comparação com Agosto do ano 
passado. Famílias e empresas revelam também cada vez mais dificuldades em pagar 
empréstimos. O crédito mal parado entre as famílias está em níveis nunca vistos e entre as 
empresas está no máximo desde Agosto de 98. Tudo somado, famílias e empresas devem aos 
bancos quase 11 mil milhões de euros. Apesar destas dificuldades, o Banco de Portugal indica 
também que os portugueses continuam a conseguir poupar, só em Agosto os depósitos 
colocados nos bancos somaram 11,1 mil milhões de euros. O pagamento dos subsídios de 
férias terá contribuído para este aumento, para este reforço dos depósitos. 
Já há esclarecimentos de Bruxelas para o adiamento das Cimeiras de chefes de Estado e da 
zona Euro que estavam agendadas para os dias 17 e 18, e que estão agora marcadas para o 
próximo dia 23. O presidente da Comissão Europeia Herman Van Rompuy esclareceu já que 
este adiamento pretende acertar uma estratégia global de resposta a crise. 
Pedro Passos Coelho não dá uma resposta direta a Alberto João Jardim, mas faz questão de 
lembrar que foi o Presidente do Governo Regional da Madeira quem pediu ajuda ao país. 
Ontem, ao comentar a vitória, uma vitória mais curta para o PSD nas eleições regionais, 
Alberto João avisou que não vai aceitar medidas discricionárias para a Região. O Primeiro-
ministro não comenta estas palavras em concreto de Alberto João Jardim, mas sublinha que a 
situação na Ilha exige um grande esforço e responsabilidade do Governo Regional. 
Passos Coelho aproveitou essa ocasião também para dizer que o Orçamento de Estado para o 
próximo ano, 2012, vai ser o mais difícil de sempre de fechar e de executar, pelos sacrifícios 
que exige. Pedro Passos Coelho garante, no entanto, que as medidas vão ser postas em 
prática, nem que tenha que reinventar tudo. 
Um Orçamento de Estado para 2012 que custe o que custar vai ser colocado em prática, 
garantia de Passos Coelho antes da reunião extraordinária do Conselho de Ministros, que 
começa daqui a menos de meia hora, às três da tarde. O Orçamento de Estado é precisamente 
o assunto em cima da mesa. 
Três minutos e 20 segundos. Tempo total do noticiário. 
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Comercial. 
Informação de Trânsito. Acidente na A2, ao Km 13, no sentido Almada-Setúbal. É na via da 
esquerda e há fila desde a zona da área de serviço do Seixal. Treze segundos. 
Bolsas – Boletim. Bolsa de Nova York abriu a negociar em alta, em sintonia com as Praças 
Europeias. Na Europa mantem-se a tendência de subida. A bolsa portuguesa acompanha estas 
subidas. Vinte e cinco segundos. 
Comercial. 
Música estrangeira. 
Música brasileira. 
Comercial. 
Informação de Trânsito. Um acidente no final da A1, depois do viaduto sobre o Rio Trancão, 
ao Km 2, no sentido Vila Franca-de-Xira-Lisboa, e é na via da direita. Dezasseis segundos. 
Música portuguesa. 
Comercial. 
 
NOTICIÁRIO 15h – Ana Cristina Henriques 
Destaques. 
Comercial. 
Informação de Trânsito. Acidente na A2, no sentido Almada-Setúbal, ao Km 13, é na via da 
esquerda e há fila depois da baixa de Corroios. Doze segundos. 
As Cimeiras dos líderes da União Europeia e da Zona Euro já têm uma nova data. Inicialmente 
estavam programadas para a próxima semana, para dias 17 e 18, consideradas essenciais para 
uma resposta global para a crise que está em curso. Estas Cimeiras têm uma nova data, em 
direto está o correspondente da TSF em Bruxelas, João Francisco Carreiro. Há uma nova data, 
mas qual foi a justificação avançada para este adiamento? Um minuto e 48 segundos. 
Os 18 sindicalistas da Federação dos Transportes estão dispostos a dormir no Ministério da 
Economia se for necessário para conseguir uma reunião com Álvaro Santos Pereira. É esta a 
determinação destes homens que estão há já algumas horas no átrio do Ministério e que 
pretendem forçar uma conversa com o Ministro, zangados por não terem sido ouvidos no 
plano estratégico para o setor dos transporte, zangados também com algumas das declarações 
públicas do Ministro. O sindicalista Vítor Pereira explica que não querem falar com mais 
ninguém, só mesmo com Álvaro Santos Pereira e têm todo o tempo do mundo para esperar. 
Dois minutos e trinta segundos. 
A TSF já contactou o gabinete do Ministro da Economia, que diz que hoje por razões de agenda 
é impossível receber estes dirigentes sindicais. Mas, com a certeza de que Álvaro Santos 
Pereira já deu indicações ao gabinete para informar aos sindicalistas de que amanhã está 
disponível para os receber. Vinte e dois segundos. 
Num outro tipo de protesto, dos elementos do Corpo de Intervenção da PSP, que há vários 
dias deixaram de comparecer às refeições, nem almoço, nem jantar. Eles estão contra o corte 
no subsídio de serviço durante as férias e as baixas médicas. Paulo Rodrigues, o presidente da 
ASPP, da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia, contou já a TSF que o boicote às 
refeições vai manter-se e que mais logo este protesto ganha uma nova cor: o preto. Um 
minuto e 33 segundos. 
O Banco de Portugal assinala uma nova redução no financiamento da economia, numa altura 
em que os bancos ainda não se livraram das dificuldades no acesso ao crédito e ao mesmo 
tempo em que as famílias e as empresas não conseguem pagar as dívidas. O regulador indica 
uma queda generalizada dos empréstimos. Informações com Sofia Morais. Um minuto e 41 
segundos. 
Pedro Passos Coelho avisa que todos vão ter que se esforçar e muito na Madeira para corrigir 
os graves desequilíbrios das contas. O Primeiro-ministro trata também de lembrar que foi 
Alberto João Jardim quem pediu ajuda. Passos Coelho responde desta maneira, quando 
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questionado sobre os alertas que Jardim lançou ontem no discurso de vitória. O reeleito 
Presidente do Governo Regional deixou claro: não vai aceitar o que ele classifica como 
medidas discricionárias para a região, avisando que quer negociar o plano de austeridade. 
Pedro Passos Coelho destaca que o desequilíbrio nas contas da Madeira é muito grande, vai 
demorar muito tempo a corrigir e vai exigir esforço de todos, a começar pelo Governo 
Regional. Um minuto e 44 segundos. 
Há pouco ficou-se a saber que o líder do CDS/PP na Madeira, José Manuel Rodrigues, vai 
suspender o mandato no Parlamento Regional para permanecer como deputado na 
Assembleia da República. José Manuel Rodrigues diz que não tem a menor dúvida de que as 
grandes decisões sobre o futuro da Madeira vão começar a ser tomadas pela Assembleia da 
República, lamentando que a governação Social-democrata tenha levado a uma hipoteca da 
autonomia. O líder do CDS/PP na Madeira considera que é mais importante nesta altura estar 
no Parlamento Nacional. É de recordar que o CDS tornou-se no domingo na segunda força 
mais votada na Madeira. Quarenta e um segundos. 
Comercial. 
Músicas estrangeiras (duas). 
Comercial. 
Previsão Meteorológica. 
Comercial. 
 
NOTICIÁRIO 15h30 (síntese) – Paula Dias 
Hora certa. 
Destaque. 
Comercial (breve). 
Informação de Trânsito. Nesta altura o trânsito está cortado na A1 depois das portagens de 
Alverca, no sentido Lisboa-Vila Franca-de-Xira, devido a um acidente ao km 16. Recordo 
também o acidente na A2, ao km 13, no sentido Almada-Setúbal, com filas depois da baixa de 
Corroios. Vinte e um segundos. 
Em Lisboa para defender a Madeira. José Manuel Rodrigues, o líder do CDS/PP na Ilha, anuncia 
que vai suspender o mandato no Parlamento Regional e continuar como deputado na 
Assembleia da República. José Manuel Rodrigues diz a Agência Lusa que é no Parlamento de 
Lisboa que vão ser tomadas as grandes decisões sobre a região. José Manuel Rodrigues 
acrescenta que lamenta esta situação como madeirense, mas a governação do PSD na Madeira 
levou a uma hipoteca da autonomia. É por isso que o dirigente do CDS/PP considera que é 
mais importante estar no Parlamento Nacional nesta primeira fase, do que estar no 
Parlamento Regional. 
Os 18 sindicalistas que desde manhã estão no Ministério da Economia em Lisboa não arredam 
o pé e ameaçam dormir por lá até que sejam recebidos pelo Ministro Álvaro Santos Pereira. 
Estes sindicalistas estão preocupados com o futuro dos trabalhadores das empresas de 
transportes, depois do governo ter anunciado as fusões do Metro e da Carris em Lisboa e da 
STCP e do Metro do Porto, além da Soflusa e da Transtejo. Vitor Pereira da Fectrans exige uma 
conversa com o Ministro. 
Contactado pela TSF, o gabinete do Ministro da Economia diz que só amanhã o ministro vai 
estar disponível para receber estes sindicalistas, já que hoje é impossível por motivo de 
agenda. Por esta hora Álvaro Santos Pereira participa na reunião extraordinária do Conselho 
de Ministro, que está a discutir o Orçamento de Estado para o próximo ano. 
Os bancos estão cada vez menos disponíveis para emprestar dinheiro às empresas e às 
famílias. Os dados preliminares de Agosto do Banco de Portugal revelam que é nos 
empréstimos a habitação que se verifica o maior corte. Os bancos emprestaram 300 milhões 
de euros para a compra de casa, mas este valor é o mais baixo desde 2003 e corresponde a 
uma queda homóloga em relação a Agosto do ano passado de mais de 60%. No caso das 
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empresas a tendência é a mesma para os empréstimos até um milhão de euros, a queda foi de 
mais de 10%. Para operações acima de um milhão de euros a descida foi de 12% face a Agosto 
do ano passado. Famílias e empresas revelam também cada vez mais dificuldades em pagar 
empréstimos. O crédito mal parado entre as famílias está em níveis nunca vistos e entre as 
empresas está no máximo desde Agosto de 98. Tudo somado chega quase aos 11 milhões de 
euros. Apesar das dificuldades, os dados do Banco de Portugal indicam também que os 
portugueses continuam a conseguir poupar, só em Agosto os depósitos colocados nos bancos 
somaram mais de 11 mil milhões de euros. O pagamento dos subsídios de férias terá 
contribuído para este aumento, para este reforço dos depósitos. 
Bruxelas quer que os Estados Membros tenham mais tempo para encontrar uma solução 
global para a crise. É esta a explicação oficial para o adiamento das Cimeiras de Chefe de 
Estado e da Zona Euro, que estavam marcadas para os dias 17 e 18. Foram adiadas para 23 de 
Outubro, mais ou menos uma semana depois. O esclarecimento foi dado pelo Presidente do 
Conselho Europeu, Herman Van Rompuy, esta tarde em Bruxelas. 
Três minutos e 33 segundos. Tempo total do noticiário. 
Comercial. 
Musica portuguesa. 
Música estrangeira. 
Informação de Trânsito. Continua cortado o trânsito na A1, depois das portagens de Alverca, 
no sentido Lisboa-Vila Franca-de-Xira, devido a um acidente que ocorreu ao Km 16. Doze 
segundos. 
Músicas estrangeiras (três). 
Comercial. 
 
NOTICIÁRIO 16h – Helena Vieira 
Destaques. 
Comercial. 
Informação de Trânsito. Recordo que o trânsito continua cortado na A1, depois das portagens 
de Alverca no sentido Lisboa-Vila Franca-de-Xira, devido a um acidente que ocorreu ao km 16, 
nesta altura há cerca de dois quilómetros de fila. Recordo também o acidente na A2, ao km 13, 
no sentido Almada-Setúbal, há filas desde a zona do Feijó. Vinte e um segundos. 
Foram adiadas para 23 de Outubro as Cimeiras Europeias que estavam agendadas para a 
próxima semana, para os dia 17 e 18. Bruxelas quer que os Estados Membros tenham mais 
tempo para encontrarem uma resposta global para a crise. Informações com o jornalista João 
Francisco Carreiro. Um minuto e 42 segundos. 
O Banco de Portugal assinala uma nova redução no financiamento da economia, assumindo a 
quebra generalizada dos empréstimos às empresas e às famílias. Informações com a jornalista 
Sofia Morais. Um minuto e 51 segundos. 
Começou a cerca de uma hora o Conselho de Ministro Extraordinário para aprovação do 
essencial da proposta de Orçamento de Estado para o próximo ano. Passos Coelho dizia, esta 
manhã, que este será o orçamento mais difícil de sempre. Trinta e um segundos. 
Um orçamento de muitos sacrifícios, mas o governo está determinado a cumprir tudo o que foi 
acertado com a Troika, nem que seja preciso reinventar. Quarenta e cinco segundos. 
A determinação de Pedro Passos Coelho, mesmo que Manuela Ferreira Leite, antiga Ministra 
das Finanças e ex-líder do PSD, assegure que Portugal não vai conseguir chegar a 2013 com a 
consolidação orçamental com que se comprometeu. É por isso que Manuela Ferreira Leite 
defende que Portugal deve negociar o alargamento do prazo do acordo com a Troika. Um 
minuto e nove segundos. 
Manuela Ferreira Leite tem dúvidas de que Portugal consiga respeitar as metas definidas para 
a consolidação orçamental, e não é a única a pensar assim, como ouviu a repórter Rita Costa. 
Dois minutos. 
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Os 18 sindicalistas da Federação dos Transportes estão dispostos a dormir logo à noite no 
Ministério da Economia, se for necessário para conseguir uma reunião com o Ministro Álvaro 
Santos Pereira. É esta a determinação destes homens que estão há algumas horas no átrio do 
Ministério e que pretendem forçar um encontro com o Ministro da Economia e do Emprego, o 
Ministro diz que só amanhã é que os vai poder receber. O sindicalista Vítor Pereira diz que 
Álvaro Santos Pereira tem a obrigação de se encontrar com os representantes dos 
trabalhadores. Um minuto e 39 segundos. 
Um barco italiano com 23 pessoas a bordo foi atacado por piratas da Somália. O armador do 
navio diz em comunicado que a embarcação acionou o alerta durante a última madrugada. Na 
mensagem recebida, o capitão do Monte Cristo, assim se chama o navio, afirmava que a 
embarcação tinha sido atacada por cinco homens armados. O navio foi desviado quando 
estava a 620 milhas da Costa da Somália. A bordo estão 23 tripulantes de nacionalidade 
italiana, ucraniana e indiana. Trinta e oito segundos. 
Hélder Rodrigues chegou hoje a Lisboa. O Campeão do Mundo de Motos Todo-o-terreno foi 
felicitado por dezenas de pessoas que o aguardavam no aeroporto. Além da felicidade do 
momento, Hélder Rodrigues, em declarações aos jornalistas, lembrou que o título mundial 
conquistado significa muitas horas de trabalho e de empenho. Um minuto e 14 segundos. 
Comercial. 
Informação Horária (16h15) 
Informação de Trânsito. O trânsito continua cortado na A1, depois das portagens de Alverca, 
no sentido Lisboa-Vila Franca-de-Xira, devido a um acidente ao km 16, que envolveu dois 
caminhões. O desvio de circulação está a ser feito em Alverca para a A10, podendo retomar a 
A1 no nó do Carregado. Recordo também um outro acidente na A2, no sentido Almada-
Setúbal, ao Km 13, e neste momento há fila depois da baixa de Almada. Trinta e quatro 
segundos. 
Comercial. 
Mundo Novo com Rui Tukayana. Em 2010 o grafeno, um material ainda muito recente, rendeu 
um Nobel aos seus descobridores. Paula Marques, professora na Universidade de Aveiro e 
especialista nesta área, admite que tendo em conta as infindáveis aplicações, que vão desde a 
informática à medicina, o Nobel foi bem entregue. O grafeno e o seu óxido já são criados e 
estudados em Aveiro, que em breve contará com um edifício, que fará parte do Campus da 
Universidade, onde vai funcionar a Plataforma de Bionanotecnologia. Uma estrutura que 
promete fomentar a investigação e deve ficar pronta em 2012. Dois minutos e 26 segundos. 
Comercial. 
Música portuguesa. 
Informação Horária (16h24). 
Comercial. 
O Mundo num minuto com João Carlos Barradas. O enfoque de hoje são os confrontos no 
Egito. Dois minutos e 15 segundos. 
Comercial. 
 
NOTICIÁRIO 16h30 (síntese) – Cristina Santos 
Hora certa. 
Destaque. 
Informação de Trânsito. Recordo que o trânsito continua cortado na A1, depois das portagens 
de Alverca, sentido Lisboa-Vila Franca-de-Xira, devido a um acidente que ocorreu ao km 16, 
envolvendo dois caminhões. O desvio de circulação está a ser feito em Alverca para a A10, 
podendo se retomar a A1 no nó do Carregado. Há um outro acidente, este na A2, antes do nó 
do Furteiro, km 13, sentido Almada-Lisboa, com fila desde a baixa de Almada. Vinte e quatro 
segundos. 
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São quase 150 bombeiros que nesta altura, com a ajuda de dois helicópteros, combatem um 
incêndio numa zona de floresta, no lugar de Lavercos, no Concelho de Gondomar. Este 
incêndio que começou de madrugada tem duas frentes, a autoridade nacional de Proteção 
Civil na página eletrónica regista ainda a esta hora mais 24 incêndios no país. Um número 
ainda assim mais reduzido do que o verificado ontem. Fonte da Proteção Civil adianta a 
Agência Lusa que ontem, domingo, foi o dia com maior número de ocorrências desde o início 
do ano, foram registados 399 fogos. 
Na Europa, depois do Conselho Europeu ter sido adiado, fontes do governo eslováquio 
garantem que o Primeiro-ministro da Eslováquia ameaça demitir-se. Isto se não for alcançado 
em breve um acordo para alargar o Fundo Europeu de Estabilização Financeira, numa altura 
em que o presidente da Comissão Europeia também define a atual crise económica da União 
como o maior desafio na história da Europa. A plano também, novamente Durão Barroso, a 
união entre os Estados Membros e entre os políticos e os cidadãos. Hoje o presidente do 
Conselho Europeu decidiu adiar o encontro marcado para 17 e 18 de Outubro. Herman Van 
Rompuy explicou esta decisão para que possa ser finalizada uma estratégia global para lidar 
com a crise do euro. O presidente do Conselho Europeu entende, ainda, que são necessários 
mais elementos para avaliar a situação na Grécia, mas também é necessário repensar a 
recapitalização dos bancos e tornar mais eficiente os instrumentos de estabilização do Fundo 
Europeu. Assim, a Cimeira Europeia agendada para 17 e 18 deste mês foi adiada para o dia 23 
de Outubro. Um adiamento que surge depois de ontem Angela Mekel e Nicola Sarkozy terem 
anunciado que estão a preparar um plano para estabilizar toda a zona euro. 
A torneira do crédito pinga cada vez menos. Os bancos estão a emprestar cada vez menos 
dinheiro às empresas, mas também às famílias. Os dados preliminares de Agosto do Banco de 
Portugal mostram que os empréstimos a habitação registam maior corte, neste caso os bancos 
emprestaram 300 milhões de euros, para a compra de casa, sendo este o valor mais baixo dos 
últimos oito anos e correspondendo, em relação a Agosto do ano passado, a uma quebra de 
mais de 62%. Nas empresas a tendência repete-se, para os empréstimos até um milhão de 
euros a queda foi de mais de 10%, para as operações acima de um milhão de euros a descida 
foi de 12%, face a Agosto do ano passado. As famílias e as empresas também têm cada vez 
mais dificuldades em pagar empréstimos. O crédito mal parado nas famílias está em níveis 
nunca vistos e entre as empresas está no máximo desde Agosto de 98. Ainda assim, os dados 
do Banco de Portugal indicam que os portugueses continuam a conseguir poupar. Só em 
Agosto, também graças ao subsídio de férias, os depósitos somaram mais de 11 mil milhões de 
euros. 
Os 18 sindicalistas que desde esta manhã permanecem no Ministério da Economia em Lisboa 
não arredam pé e ameaçam mesmo dormir até que sejam recebidos pelo Ministro Álvaro 
Santos Pereira. Estes sindicalistas do setor de transportes estão preocupados com o futuro dos 
trabalhadores daquelas empresas, isto depois do governo ter anunciado fusões do Metro e da 
Carris em Lisboa; da STPC e do Metro do Porto e também da Soflusa e da Transtejo. Vítor 
Pereira, da FECTRANS, exige uma conversa com o ministro. Ora, contactado pela TSF o 
gabinete do Ministro da Economia diz que só amanhã Álvaro Santos Pereira vai estar 
disponível para receber estes sindicalistas, uma vez que hoje é impossível por motivo de 
agenda. 
Três minutos e 45 segundos. Tempo total do noticiário. 
Comercial. 
Informação Horária (16h38). 
Em Jogo com António Tadeia (Diretor Adjunto do jornal O Jogo). Hoje a crónica desenvolveu o 
tema: Gilberto Madaíl e a Federação Portuguesa de Futebol. Um minuto e 15 segundos. 
(reprise da crónica transmitida por volta das 7h40). 
Músicas estrangeiras (duas). 
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Pensamento Cruzado com o psiquiatra Vítor Cotovio, a psicóloga Margarida Cordo e Mésicles 
Helin. Tema da conversa de hoje: a eficácia e a eficiência. Três minutos e cinco segundos. 
Jornal Financeiro diretamente da redação do Dinheiro Vivo com Bárbara Barroso. O IPC20 
terminou pela quarta sessão consecutiva em terreno positivo, a subir 2,42% com 19 títulos no 
verde. Um minuto e 40 segundos. 
Comercial. 
 
JORNAL DAS CINCO (17h) – Helena Vieira 
Destaques. 
Comercial. 
Informação de Trânsito. Nesta tarde o trânsito continua cortado na autoestrada do Norte, 
depois das portagens de Alverca em direção a Norte, devido a um acidente que envolveu dois 
caminhões, ao km 16. O desvio está a ser feito em Alverca para a CREL, seguindo depois pela 
A10, onde pode retomar a A1 no nó do Carregado. Quinze segundos. 
Na tarde em que o governo está reunido para concluir a proposta de Orçamento de Estado 
para 2012 o empresário Belmiro de Azevedo deixa um recado aos políticos: sem financiamento 
e sem investimento a economia seca como uma árvore que não é regada. Quarenta e sete 
segundos. 
Belmiro de Azevedo assim a reagir também a informação hoje veiculada pelo Banco de 
Portugal e que confirma uma nova redução no financiamento da economia. O Banco Central 
assume a quebra generalizada dos empréstimos às empresas e às famílias. Informações com 
Sofia Morais. Um minuto e 59 segundos. 
Durão Barroso, presidente da Comissão Europeia, voltou hoje a apelar a coesão dos políticos e 
dos cidadãos dos 27 Estados membros que compõem a União Europeia. Reconhecendo, Durão 
Barroso, que a atual crise económica constitui o maior desafio da União Europeia. As soluções 
para a crise têm vindo a ser adiadas e hoje Van Rompuy, o Presidente do Conselho Europeu, 
vai dar mais uma semana aos Estados membros para afinarem uma resposta a crise. Significa 
isto, João Francisco Carreiro, que a Cimeira marcada para 17 e 18 deste mês fica adiada por 
uma semana e agendada para dia 23, um domingo, dia de folga também para os mercados. 
Um minuto e 49 segundos. 
Já que lhe disse que está reunido o Conselho de Ministros para a aprovação do essencial da 
proposta de Orçamento de Estado, Passos Coelho, o chefe do Governo, dizia esta manhã que 
este será o orçamento mais difícil de sempre. Vinte e oito segundos. 
Um orçamento de muitos sacrifícios, mas o governo está determinado a cumprir tudo o que foi 
acertado com a Troika, nem que seja preciso reinventar. Quarenta e cinco segundos. 
A determinação de Pedro Passos Coelho, que sobre o próximo Orçamento de Estado não falou 
ainda com a oposição. António José Seguro esteve hoje com o Presidente do Tribunal de 
Contas, depois em declarações aos jornalistas, o Secretário-geral do PS voltou a defender 
planos de prevenção anticorrupção para as futuras privatizações. Um minuto e 25 segundos. 
Em Lisboa para melhor defender a Madeira. José Manuel Rodrigues, o líder do CDS/PP na 
Madeira, anunciou hoje que vai suspender o mandato no Parlamento Regional, para o qual foi 
ontem eleito, e continuar como deputado na Assembleia da República. José Manuel Rodrigues 
explicava a TSF, ainda a pouco, que fica em Lisboa porque é aqui que vão ser tomadas as 
grandes decisões sobre a Região Autónoma. Um minuto e 23 segundos. 
Manuela Ferreira Leite, a antiga Ministra das Finanças e ex-líder do PSD, mostrou-se esta 
manhã convencida de que Portugal não vai conseguir chegar a 2013 com a consolidação 
orçamental com que se comprometeu. É por isso que Manuela Ferreira Leite defende que 
Portugal deve negociar o alargamento do prazo do acordo com a Troika. Informações com Rita 
Costa. Dois minutos e 19 segundos. 
O Exército egípcio anunciou hoje terem encarregado o governo de investigar com rapidez os 
confrontos de ontem entre coptas, muçulmanos e militares, que fizeram 24 mortos e cerca de 
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500 feridos. Os confrontos ocorreram no centro do Cairo, durante uma manifestação de cerca 
de mil cristãos coptas em protesto pelo incêndio de uma igreja no Sul do país. Alguns 
manifestantes disseram ter sido atacados por desordeiros e que a violência se tornou 
incontrolável depois de um veículo militar ter atropelado alguns dos cristãos. Trinta e oito 
segundos. 
Paulo Portas, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, já lamentou estes incidentes no Egito, 
dizendo que os processos de transição são complexos, mas devem sempre respeitar a 
liberdade religiosa. Um minuto e seis segundos. 
Nesta tarde há dois pontos a evitar no trânsito. A Autoestrada do Norte, em Alverca, e a 
Autoestrada do Sul na zona do Furteiro. Vamos conferir estas situações daqui a pouco na 
Informação de Trânsito da TSF. Onze segundos. 
Agora os assuntos em destaque nesta tarde informativa. 
Helena Vieira apresenta os principais assuntos do Jornal das Cinco.  
Comercial. 
Informação de Trânsito. Esta é uma tarde pra já bastante complicada no trânsito. Chega agora 
a informação de mais um acidente na região de Lisboa, é no IC20, na via rápida da Costa, antes 
da saída para o Hospital Garcia de Orta, sentido Almada-Costa da Caparica. Já a pouco lhe 
demos conta também de muitas dificuldades, quer na A1, quer na A2. Na Autoestrada do Sul, 
onde há ainda acidente por resolver, ao Km 13, no sentido Almada-Setúbal, a fila começa já no 
tabuleiro da Ponte 25 de Abril. Trânsito cortado na Autoestrada do Norte, é logo depois das 
portagens de Alverca, no sentido Lisboa-Vila Franca-de-Xira, acidente ao Km 16, envolveu dois 
caminhões, o desvio está a ser feito em Alverca para a CREL, seguindo depois para a A10, onde 
pode retomar a Autoestrada do Norte, no nó do Carregado. No Porto circulação intensa, mas 
sem demora na VCI e na Avenida AEP. Um minuto e 19 segundos. 
Comercial. 
Bolsas – agora nesta página de economia na tarde da TSF, conferimos o fecho das bolsas. O 
IPC20 fechou em alta, ganhou 2,4%. A maior subida foi da Sonae com, que valorizou hoje 5,6 
para 1,24€. A Galp subiu 2,8% para 14,59€, a PT ganhou 3,5 para os 5,48€. A EDP valorizou 
quase 0,8 para 2,42%. O BCP avançou pouco mais de 1,7% para 0,17 cêntimos por ação. Segue 
com informações das bolsas europeias e norte-americanas. Cinquenta e seis segundos. 
Comercial. 
Negócios & Empresas com Rita Costa. A TSF em parceria com a Deloitte transmite ao longo 
desta semana uma série de rúbricas dedicadas ao Orçamento de Estado do próximo ano. 
Olhamos para cinco casos tipo de empresas e outros tantos de famílias. Não existindo ainda o 
documento do orçamento para 2012, a Deloitte pegou numa primeira versão do orçamento 
para 2011, que inclui medidas fiscais agressivas, sobretudo, a nível de limites às deduções e 
admitiu que essas medidas, que acabaram por ser adotadas na altura, podem ser retomadas 
no Orçamento de 2012. Hoje olhamos para o caso das grandes empresas, elas vão ser afetadas 
pela sobretaxa de IRC, que passa de 2,5 para 3%, com um limite de aplicação a ser reduzido 
dos dois milhões de euros de resultados para um milhão e meio. Nesta empresa fictícia, com 
resultados antes de impostos de 420 milhões de euros e lucro tributável de 390 milhões, fica 
evidente um aumento constante, mas moderado da tributação efetiva desde 2010. Essa é a 
conclusão a que chegou o jornalista Hugo Neutel a conversa com o especialista Miguel Rocha. 
Em seguida Rita Costa apresenta o resultado de uma pesquisa que apresenta a Nestlé Portugal 
como uma empresa próxima e confiável, inclusive sobre a responsabilidade social. A 
responsável pelo Market Intelligence da Nestlé Portugal, Paulo Brandão, explica os pontos que 
a Nestlé foi bem avaliada pelos clientes. Quatro minutos e 22 segundos. 
Comercial. 
 
NOTICIÁRIO 17h30 (síntese) – Cristiana Santos 
Hora certa. 
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Destaque. 
Comercial (breve). 
Há mais de 16 horas que o incêndio no lugar de Lavercos no Concelho de Gondomar não dá 
tréguas. No terreno a esta hora estão cerca de 150 bombeiros, que contam com a ajuda de 
dois helicópteros. Este fogo que começou de madrugada tem duas frentes, consome uma área 
de floresta. É o incêndio que concentra maior número de meios. Nesta altura, a nível nacional, 
no entanto a Autoridade Nacional de Proteção Civil, na Internet, regista mais 19 incêndios. A 
Proteção Civil, que decidiu manter o alerta para risco elevado de incêndio até quinta-feira, por 
causa das temperaturas de calor. 
As grandes decisões sobre a Madeira vão ser tomadas em Lisboa, razão suficiente para que 
José Manuel Rodrigues, o líder do CDS/PP na Madeira, tenha decidido suspender o mandato 
regional. Isto para continuar como deputado na Assembleia da Republica. Isso mesmo já 
explicou a TSF, José Manuel Rodrigues. 
As Nações Unidas encontraram sinais de torturas sistemáticas no Afeganistão em 47 cadeiras 
de 24 províncias afegãs. Um relatório da missão da ONU no Afeganistão conta que casos de 
torturas tiveram lugar em prisões que estão sob controlo das autoridades afegãs. 
Entrevistadas quase 380 pessoas detidas, a ONU escutou denúncias em que durante os 
interrogatórios alguns detidos foram colocados em posições de stress, torturados com 
choques elétricos ou agredidos nos pés ou nos órgãos genitais. Antes deste relatório da ONU, 
já a missão NATO no Afeganistão tinha decidido não transferir detidos para 16 
estabelecimentos prisionais afegãos, isto também por causa da denúncia de casos de tortura. 
Na altura da decisão da NATO, há sensivelmente um mês, o governo afegão rejeitou as 
acusações, denúncias de casos de torturas, incluindo aí presos com 14 anos. 
Barack Obama está profundamente preocupado com a violência no Egito, uma declaração da 
Casa Branca apela também ao fim dos confrontos entre manifestantes e as forças de 
segurança. Hoje o exército egípcio anunciou que o governo vai ter de investigar rapidamente 
os confrontos de ontem entre cristãos coptas, muçulmanos e militares. Violência que 
provocou a morte de 24 pessoas e cerca de 500 feridos. O exército que dirige o Egito desde 
Fevereiro, num comunicado, lido esta tarde na televisão pública do país, veio considerar que 
os distúrbios de ontem tiveram como objetivos destruir os pilares do Estado e semear o caos. 
Os confrontos são considerados os mais graves desde a revolta popular que deu origem a 
queda do presidente Hosni Mubarak, em Fevereiro desde ano. A violência teve lugar no centro 
do Cairo, durante uma e manifestação de cerca de mil cristãos coptas em protesto pelo 
incêndio de uma igreja no Sul do país. Alguns destes manifestantes disseram ter sido atacados 
por desordeiros, depois a violência tornou-se incontrolável após um veículo militar ter 
atropelado alguns dos cristãos. 
Três minutos e 30 segundos. Tempo total do noticiário. 
Comercial. 
Informação de Trânsito. Pra já o trânsito não está fácil esta tarde de segunda-feira, 
principalmente na A1 e A2. Autoestrada do Sul com acidente já há algum tempo por resolver, 
ao Km 13, sentido Almada-Setúbal. Há uma longa fila que chega a Lisboa, portanto, percorre 
todo o tabuleiro da Ponte 25 de Abril. No sentido contrário da A2, em direção a Lisboa, há 
agora também acidente ao Km 20, corte da via da direita. Acidente também no IC20 antes da 
saída para o Hospital Garcia de Orta, sentido Almada-Costa da Caparica. Lembro que o trânsito 
continua cortado na Autoestrada do Norte, está cortado já há algumas horas depois das 
portagens de Alverca, isto no sentido Lisboa-Vila Franca-de-Xira. Houve acidente ao Km 16, 
envolveu dois pesados. O desvio está a ser feito em Alverca pra a CREL, seguindo depois para 
A10, onde pode retomar a A1 no nó do Carregado. No Porto filas por enquanto só na A4 no 
sentido Porto-Amarante na ligação a Ermesinde. Um minuto e 27 segundos. 
Comercial. 
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Mais ciência, melhor saúde. Hoje com o professor António Vaz Carneiro, a falar de tensão 
arterial. Um minuto. (Reprise) 
Previsão Meteorológica. 
Histórias de 50 anos Totobola com Fernando Alves e João Félix Pereira. No edifício do 
Totobola, na rua das Taipas, há uma sala cheia de cartazes publicitários de 50 anos de 
concursos espalhados pelas vitrinas e pela enorme mesa que enche a sala toda, há centenas de 
adereços publicitários. Lá está, por exemplo, o saco desportivo azul com a palavra totobola a 
branco, é igual aos sacos que Carlos Lopes e o atirador Hermanes Marques levaram aos jogos 
olímpicos de Moscovo. Alberto Nogueira dirigiu durante muitos anos o departamento de 
publicidade, setor decisivo para implantação do Totobola. A publicidade nunca foi descorada 
do departamento de jogos. Segue uma conversa com Alberto Nogueira, falando sobre os 50 
anos de Totobola, um marco na história dos jogos sociais. Três minutos. (Reprise) 
Comercial. 
Deloitte – OE – Famílias com Rita Costa. É nas famílias monoparentais que mais impacto tem 
os cortes nas deduções à coleta. Uma mãe com o filho que trabalhe por conta de outrem, 
ganhe 1.050 euros por mês e gaste 300 euros com a casa e 120 com ATL, por exemplo, vai ser 
mais penalizada com as mudanças nas deduções do que com os cortes nos subsídios de Natal. 
É isso que explica a especialista em fiscalidade Rosa Freitas da Deloitte. Dois minutos e nove 
segundos. (Reprise) 
Comercial. 
Previsão Meteorológica. 
Comercial. 
 
JORNAL DAS SEIS (18h) – Helena Vieira 
Destaques. 
Comercial. 
A GNR não tem ainda uma previsão da hora de reabertura da Autoestrada do Norte, cortada 
ao trânsito pouco depois das três e meia da tarde, no sentido Lisboa-Porto, devido a um 
acidente que provocou um ferido grave e um ligeiro. Nesta altura há também, ainda, 
problemas na A2. Escutamos nesta altura o Tenente-coronel Carlos Tomaz da GNR, que ainda 
em instantes fez para a TSF um ponto de situação. Vamos, então, a todo instante escutar essa 
declaração do Tenente-coronel Carlos Tomaz. Dois minutos e 12 segundos. 
Foi uma das medidas anunciadas na sexta-feira pelo Ministro da Economia, no âmbito do 
plano estratégico de transportes, a criação de uma rede de combustíveis de baixo preço, é 
vista com preocupação pela Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis. Virgílio 
Constantino, ouvido pela TSF, espera que o governo não esteja a pensar numa rede dedicada 
em exclusivo a venda de gasóleo, gasolina low cost, para evitar a falência de muitos 
revendedores. O presidente da ANAREC espera que os planos de Álvaro Santos Pereira incluam 
os pontos de abastecimento já existentes. Um minuto e 33 segundos. 
Alguma imprensa tem também referido que o plano estratégico dos transportes pode 
englobar ainda uma taxa de mobilidade. Ora, o presidente da ANAREC, ouvido por Sofia Santos 
Silva, diz que este é um dos assuntos que pretende discutir com o Ministro da Economia. Para 
tanto Virgílio Constantino já pediu uma reunião com o Ministro. Cinquenta e nove segundos. 
Na tarde em que o governo está reunido para concluir a proposta de Orçamento de Estado 
para 2012, o empresário Belmiro de Azevedo deixa um recado: sem financiamento, sem 
investimento, a economia seca como uma árvore que não é regada. Um minuto e seis 
segundos. 
Hoje mesmo o Banco de Portugal assinalava uma nova redução no financiamento da 
economia, assumindo a quebra generalizada dos empréstimos às empresas e às famílias. Sobre 
o Orçamento de Estado Pedro Passos Coelho dizia também esta manhã que este será o 
orçamento mais difícil de sempre. Vinte e dois segundos. 
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Depois do levantamento de rancho na semana passada, os elementos do Corpo de Intervenção 
da PSP de Lisboa, vestidos de negro, concentraram-se esta tarde no exterior das instalações na 
Calçada da Ajuda, em protesto contra o corte no subsídio de serviço durante as férias e as 
baixas médicas. Nuno Serra Fernandes, muita gente, são muitos os elementos do Corpo de 
Intervenção que protesta a esta hora? Três minutos e 46 segundos. 
Já no Ministério da Economia decorre uma outra manifestação, um outro protesto. Dezoito 
sindicalistas da Federação dos Transportes querem ainda hoje uma reunião com o Ministro 
Álvaro Santos Pereira. Para isto estão dispostos a continuar no átrio do Ministério e mesmo 
dormir naquelas instalações, só porque o Ministro diz que só amanhã é que os vai poder 
receber. O sindicalista Vítor Pereira que ouvimos já na antena da TSF diz que o Ministro do 
Emprego tem a obrigação de se encontrar com os representantes dos trabalhadores e se não 
for hoje os sindicalistas montam acampamento no Ministério da Economia. Quarenta e sete 
segundos. 
Durão Barroso, Presidente da Comissão Europeia volta hoje a apelar a coesão dos políticos e 
cidadãos dos 27 Estados Membros, os que compõem a União Europeia, reconhecendo Barroso 
que a atual crise económica constitui o maior desafio da União. Dezassete segundos. 
As soluções para a crise têm vindo a ser adiadas e hoje mesmo Van Rompuy, Presidente do 
Conselho Europeu, vai dar mais uma semana aos Estados Membros para afinarem uma 
resposta à crise. Significa isto, João Francisco Carreiro, que a Cimeira marcada para 17 e 18 
deste mês só vai realizar-se a 23. Um minuto e 22 segundos. 
No Egito o governo vai investigar, a pedido do exército, os confrontos religiosos de ontem que 
envolveram cristãos coptas, muçulmanos e militares. Confrontos que acabaram com a morte 
de 24 pessoas e cerca de 500 feridos. Ban Ki-moon, Secretário-geral da ONU, já lamentou o 
sucedido, apelando aos egípcios para que se mantenham unidos, de modo a que possa ser 
preservado o espírito das mudanças históricas deste ano, no início da chamada Primavera 
Árabe. Também Barack Obama, o Presidente Norte-americano, manifestou já profunda 
preocupação com os confrontos de ontem, os mais graves desde a revolta popular que levou a 
demissão do Presidente Hosni Mubarak, em Fevereiro. E Paulo Portas, o Ministro dos Negócios 
Estrangeiros, também já lamentou os incidentes no Egito, apontando que os processos de 
transição são por norma complexos e implicam tensões, mas devem sempre respeitar a 
liberdade religiosa. Um minuto. 
Helena Vieira encerra o Jornal das Seis apresentando os principais destaques desta edição. 
Quarenta e seis segundos. 
Comercial. 
Informação de Trânsito. Numa tarde para esquecer, muito complicada, tem a ver com alguns 
acidentes que ocorreram ao início da tarde na região de Lisboa. Vamos começar pela A1, 
porque é aí que a circulação continua cortada, depois das portagens de Alverca, sentido 
Lisboa-Vila Franca-de-Xira, há acidente ao Km 16. Este acidente envolveu dois caminhões, há 
fila desde a zona de Vialonga, o desvio está a ser feito em Alverca para a CREL, seguindo depois 
para a A10, onde pode retomar a A1 no nó do Carregado. Estou a falar no sentido Lisboa-
Porto, em que a A1 está cortada pouco depois das portagens de Alverca. A tarde também tem 
sido bastante difícil na Autoestrada do Sul, está ainda um acidente por resolver ao Km 20, em 
direção a Lisboa, há aqui corte de via direita. Os acessos norte a Ponte 25 de Abril continuam 
todos complicados. No Porto há agora acidente na Via de Cintura Interna, zona da Faria e 
Guimarães, em direção a Ponte da Arrábida. Há paragens a passagem pelo local. Em direção ao 
Freixo trânsito intenso na saída para Frangos. Também já está difícil a saída da A1 para 
Afeiteira e A4 sentido Porto-Amarante, na ligação a Ermesinde. Um minuto e 57 segundos. 
Comercial. 
Informação Horária (18h22). 
Tubo de Ensaio com Bruno Nogueira. Programa de humor que hoje brinca com a morte de 
Steve Jobs, que aconteceu no último dia cinco. Em uma conversa com Deus, Bruno Nogueira 
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pede explicações sobre a escolha de Steve Jobs, antes do lançamento do iPhone 5. Três 
minutos e 10 segundos. (Reprise). 
Comercial. 
Informação horária (18h29). 
 
NOTICIÁRIO 18h30 (síntese) – Cristina Santos 
Hora certa. 
Destaque. 
Comercial (breve). 
Um morto e um ferido ligeiro é o resultado de um desabamento nas minas da Panasqueira, no 
Concelho da Covilhã. Fonte da empresa citada pela Lusa, empresa que explora a mina, 
remeteu esclarecimentos para manhã, acrescentando que os responsáveis estão nesta altura 
deslocar-se para o local. O acidente aconteceu no interior da mina, passava pouco das três da 
tarde. O Presidente da Junta de Freguesia da Aldeia de São Francisco de Assis, onde situa a 
mina, citado pela Lusa, conta que a vítima mortal trabalhava há pouco mais de um ano na 
Panasqueira, estaria a operar uma máquina com que é feita a limpeza das frentes de 
escavação. Este trabalhador, com 20 anos, saiu da máquina para observar a zona que iria 
limpar, quando se terá dado o desabamento soterrando-o. O outro homem que o 
acompanhava sofreu ferimentos ligeiros, mas foi transportado para o Hospital da Covilhã. 
Está cortada desde às três e meia da tarde o trânsito na Autoestrada do Norte, no sentido 
Lisboa-Porto, ao Km 16, entre Alverca e Alhandra. Em causa um choque a envolver dois 
caminhões e um automóvel. O Tenente-coronel Carlos Tomaz, da GNR, dá conta das 
alternativas de trânsito a esta hora. 
Vestidos de camisolas pretas cerca de uma centena de elementos do Corpo de Intervenção da 
PSP está nesta altura concentrada junto às instalações na Calçada da Ajuda em Lisboa. Em 
causa está o corte do subsídio de serviço nas férias e nas baixas médicas. Este suplemento vai 
passar a ser pago apenas pelos dias de trabalho efetivo. A juntar à concentração desta tarde, 
elementos do Corpo de Intervenção da PSP têm realizado na última semana, alguns 
levantamentos de rancho como sinal de protesto. 
A Associação Nacional dos Revendedores de Combustíveis está preocupada com a ideia do 
governo de criar uma rede de combustíveis low cost. A ANAREC espera que o executivo não 
esteja a pensar numa rede dedicada em exclusivo a venda de combustíveis mais baratos. 
Virgílio Constantino, Presidente da ANAREC, diz que para evitar a falência de muitos 
revendedores, o Ministério da Economia deve incluir os postos de abastecimento já existentes 
nesta rede de combustíveis de baixo custo. A ideia de lançar esta rede de combustíveis low 
cost foi anunciada na sexta-feira pelo Ministro Álvaro Santos Pereira, no Parlamento durante a 
apresentação das linhas gerais do Plano Estratégico dos Transportes. 
Tal como uma árvore que seca sem água, Belmiro de Azevedo diz que o mesmo pode 
acontecer com o financiamento das empresas. À margem do Fórum de Inovação da Sonae, a 
decorrer hoje na Casa da Música, no Porto, o empresário sublinhou que no mundo atual há 
dois investimentos que são essenciais. 
Já há três dias o Ministro Vítor Gaspar afirmava que o financiamento da economia é o principal 
desafio de curto prazo em Portugal. Hoje um relatório preliminar do Banco de Portugal com 
números de Agosto revela que os bancos estão a emprestar cada vez menos dinheiro às 
empresas, mas também às famílias. Nas empresas para os empréstimos até um milhão de 
euros, quebra em Agosto deste ano, comparando com Agosto do ano passado, a quebra foi de 
mais de 10%. Já para as operações acima de um milhão a descida nos empréstimos da Banca 
às empresas foi de 12%. Quanto às famílias os dados preliminares do Banco de Portugal 
relativos a Agosto, mostram que os empréstimos a habitação registam o maior corte, neste 
caso os bancos emprestaram o valor mais baixo dos últimos oito anos, correspondendo, em 
relação a Agosto do ano passado, a uma queda de mais de 62%. 
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Quatro minutos e 23 segundos. Tempo total do noticiário. 
Comercial. 
Informação de Trânsito. A tarde tem sido bastante difícil. O trânsito continua cortado na 
Autoestrada do Norte depois das portagens de Alverca. Isto em direção a Norte, tem a ver com 
o acidente que aconteceu ao Km 16, envolveu dois caminhões, a fila nesta altura começa na 
zona de Vialonga. O desvio tem que ser feito obrigatoriamente em Alverca para a CREL, 
seguindo depois para A10, onde pode retomar a A1 no nó do Carregado. Outro acidente nesta 
tarde, na Marginal, zona de Paços d’Arcos em direção a Lisboa. As ligações a Ponte 25 de Abril 
continuam difíceis. No Porto, tarde mais complicada na VCI em direção a Arrábida. Fila entre as 
Antas, Faria e Guimarães. Também evitar a A4 na saída para Ermesinde e a ligação da A1 para 
Afeiteira. Um minuto e vinte e seis segundos. 
Comercial. 
 
JORNAL DE DESPORTO – Mário Fernando 
Já vamos ouvir Hugo Almeida, um dos grandes ausentes do jogo de amanhã em Copenhaga. 
A Seleção Nacional realiza a esta hora o último treino antes do desafio decisivo de amanhã 
frente a Dinamarca. E Nuno Miguel Martins, aí no Parken Stadium já é possível perceber se 
Paulo Bento vai manter amanhã o mesmo 11 inicial? 
Um dos grandes ausentes neste momento na seleção é Hugo Almeida, afastado por lesão. O 
avançado do Besiktas admite que não há favoritos para o jogo de amanhã, mas acredita que a 
equipa portuguesa se tiver cuidado com o jogo aéreo dos dinamarqueses ganha. 
Portugal vem de um triunfo sobre a Islândia que, no entanto, ficou marcado pelos três golos 
sofridos pela seleção. Mas Hugo Almeida garante que não paira qualquer fantasma sobre o 
setor defensivo da equipa nacional. 
Hugo Almeida continua em recuperação, já iniciou corrida, mas ainda é cedo para regressar. 
Não há Hugo Almeida para jogar em Copenhaga, mas o internacional português assegura que 
Hélder Postiga e Nuno Gomes são capazes de dar conta do recado. 
Hugo Almeida, um dos internacionais portugueses, que desta vez vai ter que seguir o desafio 
de Copenhaga pela televisão, aqui entrevistado por Bruno Sousa Ribeiro da TSF. 
Também amanhã jogam os Sub 21, é na Rússia. Mais uma partida da fase de qualificação para 
o Europeu 2013. Recordo que Portugal tem quatro pontos até agora, num grupo que é 
liderado precisamente pela Rússia com seis. 
Hélder Rodrigues Regressou hoje a Lisboa. O Campeão do Mundo de Motos Todo-o-terreno foi 
felicitado por dezenas de pessoas que esperavam o piloto português no aeroporto. Hélder 
Rodrigues lembrou que o título mundial conquistado significa muitas horas de empenho e 
trabalho. 
Seis minutos e 50 segundos. Tempo total do Jornal de Desporto. 
Comercial (breve). 
Bolsas – Boletim. O IPC20 hoje fechou em alta, ganhou 2,4%. A maior subida foi da Sonae, que 
valorizou a 5,6 para 1,24€. De resto a Galp subiu 2,8 para 14,59€. A Portugal Telecom ganhou 
3,5%, a EDP valorizou quase 0,8. O BCP avançou pouco mais de 1,7%, vale 0,17€ cada ação. 
Depois segue com informações sobre as bolsas portuguesas, europeias e norte-americanas. 
Cinquenta e cinco segundos. 
Comercial (breve). 
Conselho Fiscal. Hoje na voz de Paula Franco. Em resposta a um ouvinte e por ser uma 
situação que costuma levantar dúvidas no cumprimento das obrigações fiscais, Paula Franco 
fala se os subsídios de doença por baixa, por maternidade, ou até mesmo subsídio 
desemprego, têm de ser declarados no IRS. Um minuto. (Reprise) 
Comercial. 
Portugal Voluntário com Afonso de Sousa. O programa de hoje conta a história da médica 
Elisete Gonçalves que faz trabalhos voluntários há 20 anos. A médica procura disponibilizar 
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tempo e ajudar no que for necessário dentro e fora da Casa de Repouso Fundação Betânia, em 
Bragança, pois para ela o voluntariado é um dever social de todos. Dois minutos e cinco 
segundos. (Reprise) 
Música estrangeira. 
Comercial. 
 
NOTICIÁRIO 19h – Helena Vieira 
Destaques. 
Comercial. 
O Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Mineira diz que há seis anos que não havia um 
acidente deste género. Nas minas da Panasqueira um jovem mineiro de 20 anos foi hoje vítima 
de um desabamento de terras e morreu soterrado. Um outro mineiro, que cumpria hoje o seu 
primeiro dia de trabalho, ainda tentou socorrer o parceiro mas em vão. O caso foi relatado a 
TSF, a jornalista Sandra Pires, por Luís Paulo Mendes do Sindicato. Um minuto e 50 segundos. 
A floresta continua a arder em lugar Lavercos, no Distrito do Porto, Concelho de Gondomar. 
Desde a última madrugada que os bombeiros combatem este fogo em zona de floresta, os 
meios foram agora reforçados. Na página da Autoridade da Proteção Civil refere-se que estão 
agora no terreno mais de 180 bombeiros e dois helicópteros bombardeiros. O tempo 
excecionalmente quente está a provocar grandes estragos no distrito de Viana do Castelo, 
desde o início do mês já deflagraram naquele distrito mais de 200 incêndios. Os bombeiros 
não têm tido mãos a medir, isso mesmo refletem os números que o Comandante Distrital 
Paulo Esteves refere a TSF nesta altura. Dois minutos e 42 segundos. 
Como uma árvore que precisa de ser regada, também as empresas precisam de financiamento 
ou então morrem. A analogia foi feita esta tarde por Belmiro de Azevedo. Cinquenta e oito 
segundos. 
Foi uma das medidas anunciadas na sexta-feira pelo Ministro da Economia, no âmbito do 
plano estratégico de transportes, a criação de uma rede de combustíveis de baixo preço. É 
afinal vista com preocupação pela Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis. 
Virgílio Constantino espera que o governo não esteja a pensar numa rede dedicada em 
exclusivo a venda de gasóleo e gasolina low cost. Um minuto e 44 segundos. 
A imprensa refere também que o plano estratégico dos transportes pode prever, ainda, uma 
taxa de mobilidade. Esta é uma questão que Virgílio Constantino quer discutir com o Ministro 
Álvaro Santos Pereira, para isso já pediu uma reunião urgente com este governante. Cinquenta 
e quatro segundos. 
Depois do levantamento de rancho da semana passada, os elementos do Corpo de Intervenção 
da PSP de Lisboa, vestidos de negros, concentraram-se esta tarde no exterior das instalações, 
na Calçada da Ajuda, em protesto contra o corte no subsídio de serviço durante as férias e as 
baixas médicas. Vinte segundos. 
Carlos Azevedo, um dos bispos auxiliares do Cardeal de Lisboa, está de partida para o Vaticano. 
Também por decisão do Papa, Nuno Braz, de 48 anos, recebe o título de Bispo de Elvas e será 
auxiliar do Patriarca de Lisboa. Informações com Manuel Vilas Boas. Um minuto e 25 
segundos. 
Comercial. 
Informação de Trânsito. Agora um olhar pelo trânsito. O destaque nesta tarde continua a ir 
para a Autoestrada do Norte. O trânsito continua cortado depois das portagens de Alverca, é 
no sentido Lisboa-Vila Franca, ou seja, em direção ao Norte. Este acidente ocorreu ao Km 16, 
envolveu dois caminhões, está há cerca de quatro horas a provocar corte da Autoestrada, há 
fila desde Vialonga e o desvio está a ser feito em Alverca para a CREL, seguindo depois para 
A10, onde pode retomar a A1 no nó do Carregado. Os acessos Norte para a Ponte 25 de Abril 
estão todos cheios. A tarde está bem mais fácil no Porto, ainda assim com dificuldades nas 
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Autoestradas. A A4, sentido Porto-Amarante, na ligação a Ermesinde e também a saída da A1 
para a Afeiteira. Um minuto e 18 segundos. 
Comercial. 
Jogo Jogado com Luís Freitas Lobo, João Rosado e Mário Fernando. Conversam sobre o jogo de 
amanhã da Seleção Nacional frente a Dinamarca. Cometam o resultado do último jogo de 
Portugal e Islândia. Mário Fernando conduz a conversa com Luís Freitas e João Rosado. Trinta e 
três minutos e 12 segundos. 
Informação de Trânsito. Agora vamos ao trânsito que continua cortado na A1, numa 
tarde/noite bastante difícil. Depois das portagens de Alverca o trânsito está cortado em 
direção ao Norte. O acidente ocorreu ao Km 16, envolveu dois caminhões. A fila chega a 
Vialonga, o desvio está a ser feito por Alverca em direção a CREL, depois seguindo pela A10, 
onde pode retomar a A1 junto ao nó do Carregado. É a única alternativa disponível. Os acessos 
a Ponte 25 de Abril estão bastante complicados, estão todos cheios. No Porto o destaque vai 
para as Autoestradas. Saída da A1 para Afeiteira, e trânsito lento também na A4, sentido 
Porto-Amarante, na ligação a Ermesinde. Quarenta e oito segundos. 
Comercial. 
 
NOTICIÁRIO 20h – Helena Vieira 
Destaques. 
Comercial. 
A floresta continua a arte em lugar Lavercos, no Distrito do Porto, Concelho de Gondomar. 
Desde a última madrugada que os bombeiros combatem este fogo. Com o cair da noite eles 
perderam a ajuda dos meios aéreos, mas o comandante António Machado do CDOS de Aveiro 
espera que a quebra de temperatura e este ar húmido ajudem a apressar o fim do fogo. Um 
minuto e 10 segundos. 
A jornalista Sónia Santos Silva falou também esta tarde com o Comandante Paulo Esteves, do 
Centro Distrital de Operações de Viana do Castelo. Neste distrito só neste mês de Outubro, 
excecionalmente quente, já foram destruídos pelo fogo 752 hectares, ou seja, quase nove 
vezes mais área ardida que nos últimos anos. Um minuto e 23 segundos. 
O Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Mineira diz que há seis anos que não havia 
acidente deste género nas minas da Panasqueira. Um jovem de 20 anos, um jovem mineiro, foi 
hoje vítima de um desabamento de terras e morreu soterrado. O caso foi relatado a jornalista 
Sandra Pires pelo sindicalista Luís Paulo Mendes. Dois minutos e 21 segundos. 
Os membros do Secretariado do Partido Socialista assinaram esta tarde um compromisso 
ético, prevendo a suspensão de mandato em casos de acusação definitiva em processo-crime. 
Eles comprometem-se também a divulgar na internet as declarações de rendimentos e 
património. Estas são as conclusões da reunião do Secretariado Nacional do Partido Socialista. 
Na sede, no Largo do Rato, esteve a repórter Bárbara Baldaia. Dois minutos e seis segundos. 
Herman Van Rompuy, o Presidente do Conselho Europeu, pediu esta tarde a realização de um 
Conselho de Ministros das Finanças da União. Um Conselho Extraordinário antes da reunião 
dos líderes dos 27 e da zona Euro, que hoje foi adiada para dia 23. Herman Van Rompuy 
acredita que com mais uma semana, os vários Estados membros, os vários líderes europeus, 
vão conseguir finalizar uma estratégia global para a crise da dívida na zona Euro. Esta tarde 
soube-se também que Herman Van Rompuy vai reunir-se ainda esta semana com o Primeiro-
ministro Grego. Quarenta e dois segundos. 
Comercial. 
Informação Horária (20h12). 
Informação de Trânsito. Tem estado a dominar a informação de trânsito o corte da A1. É 
depois das portagens de Alverca, em direção a Norte. Um acidente ao Km 16, que envolveu 
dois caminhões e um ligeiro, está a provocar fila desde Vialonga. O desvio está a ser feito em 
Alverca para a CREL, saindo depois pela A10, onde pode retomar a A1 no nó do Carregado. 
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Ligações Norte a Ponte 25 de Abril ainda bastante complicadas. No Porto tudo mais fácil, ainda 
assim com alguma demora na saída da A1 para Afeiteira e na A4 sentido Porto-Amarante, na 
ligação a Ermesinde. Um minuto e sete segundos. 
Comercial. 
Tubo de Ensaio com Bruno Nogueira. Programa de humor que hoje brinca com a morte de 
Steve Jobs, que aconteceu no último dia cinco. Em uma conversa com Deus, Bruno Nogueira 
pede explicações sobre a escolha de Steve Jobs, antes do lançamento do iPhone 5. Três 
minutos e 10 segundos. (Reprise) 
Comercial. 
Informação Horária (20h21). 
Previsão Meteorológica. 
Música estrangeira. 
Comercial. 
 
NOTICIÁRIO 20h30 (síntese) – Cristina Santos 
Hora certa. 
Destaque. 
Comercial (breve). 
Um morto e um ferido ligeiro é o resultado de um desabamento nas minas da Panasqueira, 
Concelho da Covilhã. O Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Mineira lembra que há seis 
anos que não havia um acidente deste género. Esta tarde um jovem de 20 anos, mineiro, ficou 
soterrado na sequência de um desabamento de terra que acabou por morrer. Um outro 
mineiro, que cumpria hoje o primeiro dia de trabalho, ainda tentou socorrer a vítima mortal, 
mas acabou ferido. Luís Paulo Mendes, do Sindicato dos trabalhadores da Indústria Mineira, 
diz que falta formação. 
Mais de 200 bombeiros tentam a esta hora controlar o incêndio no lugar de Lavercos, Distrito 
do Porto, Concelho de Gondomar. O fogo está a ser combatido desde a última madrugada e 
tem a esta hora uma frente que consome uma área de floresta. António Machado, do Centro 
Distrital de Operações de Aveiro, que está envolvido neste combate as chamas, lembra que o 
combate ao incêndio tem sido complicado, mas espera que sem sol a temperatura possa 
ajudar. 
Já no Distrito de Viana do Castelo o comandante Paulo Esteves, do Centro Distrital de 
Operações, contabiliza-nos os primeiros nove dias de Outubro, a destruição de 752 hectares, 
quase nove vezes mais do que a área ardida nos últimos anos. 
Dom Carlos Azevedo, um dos bispos auxiliares do Cardeal de Lisboa, está de partida para o 
Vaticano. Uma decisão do Papa Bento XVI, que decidiu assim atribuir a Nuno Braz, de 48 anos, 
o título de Bispo de Elvas e ele que será também auxiliar do Patriarca de Lisboa. 
O escritor e jornalista Pedro Rosa Mendes venceu hoje o Prémio PEN Clube 2010, com o 
romance Peregrinação de Enmanuel Jhesus. O referido Prémio PEN Clube distinguiu também o 
romance de estreia do ator André Gago e, ainda, Jaime Rocha na poesia. 
A delegação de sindicalistas do setor de transportes, que durante o dia esteve concentrada nas 
instalações do Ministério da Economia em Lisboa, abandonou o edifício. Isto depois de ter sido 
marcada para amanhã de manhã uma reunião com o Ministro Álvaro Santos Pereira. Fonte 
oficial do Ministério da Economia disse a Lusa que os sindicalistas desmobilizaram passava das 
seis da tarde, depois desse acordo em reunir-se com o Ministro amanhã às nove e meia da 
manhã. O Coordenador do Sindicato dos Transportes do Setor Ferroviário, que esteve presente 
nesta concentração, afirmou que no encontro de amanhã com o Ministro Álvaro Santos 
Pereira vão estar representados os sindicatos de todas as empresas públicas de transportes. 
Três minutos de 41 segundos. Tempo total do noticiário. 
Comercial. 
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Informação de Trânsito. A informação de trânsito esta tarde dominada por um acidente na 
Autoestrada do Norte, que continua a cortar o trânsito no sentido Lisboa-Vila Franca, depois 
das portagens de Alverca, exatamente ao Km 16, onde ocorreu este acidente com dois 
caminhões. Ainda há umas paragens a partir da zona de Vialonga até a saída para Alverca, 
onde o trânsito está a ser desviado para a CREL, seguindo depois para A10, onde pode retomar 
a A1 junto ao nó do Carregado. De resto a situação vai melhorando nas principais saídas de 
Lisboa. A Norte dou-lhe conta agora de um despiste na A25 entre Talhadas e Severas do Voga, 
Km 38, em direção a Aveiro, recomenda-se prudência nesta zona da A25. Quanto ao Porto 
apenas uma ligação mais complicada, é a A4, sentido Porto-Amarante, na saída para 
Ermesinde. Um minuto e 20 segundos. 
Previsão meteorológica. 
Músicas estrangeiras (duas). 
Música portuguesa. 
Comercial. 
 
NOTICIÁRIO 21h – Artur Carvalho 
Destaques. 
Comercial. 
A circulação na A1, entre Alhandra e Alverca, no sentido Sul-Norte, só deverá estar 
normalizada cerca da meia-noite. Um acidente esta tarde envolvendo dois caminhões e um 
automóvel obrigou ao corte da via. Um dos pesados transportava um líquido inflamável, o que 
dificultou as operações de limpeza. O Comandante dos Bombeiros Voluntários de Alverca, 
Alberto Fernandes, explicou a pouco que há cerca de uma hora conseguiram conter o derrame 
do líquido, mas pela frente têm ainda pelo menos três horas de trabalho. Um minuto e 14 
segundos. 
Os membros do Secretariado Nacional do Partido Socialista comprometem-se a suspender o 
mandato caso sejam alvo de uma acusação definitiva em processo-crime. A decisão foi tomada 
esta tarde e é acompanhada de uma outra relativa a divulgação pública do património. 
Informações com Bárbara Baldaia. Um minuto e 31 segundos. 
No fim da reunião desta segunda-feira do Secretariado Nacional Socialista, João Ribeiro falou 
também do processo de escolha do candidato do partido às eleições regionais nos Açores do 
próximo ano. Depois do anúncio da não recandidatura de Carlos César na passada sexta-feira, 
o PS Açores decidiu que o candidato do partido será Vasco Cordeiro. Ora, o procedimento não 
foi feito de acordo com o que ficou aprovado no último congresso do PS, em Braga, e que 
determina que a escolha dos candidatos a cargos políticos terá de ser feita pelos militantes em 
votação direta. O porta-voz do PS diz que não há reparos a fazer e que o processo foi 
excecionalmente bem conduzido. Cinquenta e cinco segundos. 
É na fresca da noite que os bombeiros depositam agora a esperança. Será isso que lhes poderá 
facilitar a vida no combate ao fogo, que desde a última madrugada lavra no lugar de Lavercos, 
no Concelho de Gondomar? Com o cair da noite os bombeiros perderam a ajuda aérea, mas o 
comandante António Machado conta agora com o benefício das condições atmosféricas para 
acabar com o que ainda resta de fogo. Um minuto e quatro segundos. 
Os fogos florestais nestes primeiros dias de Outubro têm afligido parte considerável do país. O 
distrito de Viana do Castelo tem sido particularmente castigado. Desde o início do mês já 
arderam mais de 750 hectares. O Comandante Distrital dos Bombeiros, Paulo Esteves, diz que 
o número de fogos e o que eles consumirão é muito maior que na mesma altura do ano 
passado. Um minuto e 10 segundos. 
É sabido que o Ministério da Administração Interna decidiu um reforço de meios, mais 360 
homens que estão e vão ficar no terreno até ao fim desta semana. Fernando Curto, Presidente 
da Associação Nacional dos Bombeiros Profissionais, diz que se o tempo não ficar mais anemo 
será conveniente prolongar esse reforço. Um minuto e 11 segundos. 
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O Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Mineira atribui a falta de formação o acidente que 
hoje matou um homem nas minas da Panasqueira. Ele foi vítima de um desabamento e 
morreu soterrado. Um colega ainda o tentou salvar e também acabou ferido. O sindicalista 
Luís Paulo Mendes diz que provavelmente ele nem saberia como proceder ao socorro. 
Cinquenta segundos. 
Paulo Bento diz que Portugal tem tudo o que é preciso para ganhar amanhã a Dinamarca. Já 
em Copenhaga na antevisão do jogo decisivo no apuramento para o Europeu do próximo ano, 
o selecionador lembrou que desde que chegou ao cargo de selecionador ganhou todos os 
jogos oficiais. E para o jogo de amanhã com a Dinamarca o otimismo, Nuno Miguel Martins, 
mantém-se. Dois minutos e seis segundos. 
Comercial. 
Músicas estrangeiras (três). 
Informação horária (21h24). 
Música portuguesa. 
Comercial. 
 
NOTICIÁRIO 21h30 (síntese) – Joaquim Ferreira 
Hora certa. 
Destaque. 
Comercial (breve). 
Só por volta da meia-noite deverá ser normalizada a circulação na A1 entre Alhandra e Alverca, 
no sentido Sul-Norte. Esta tarde um acidente envolvendo dois caminhões e um automóvel, 
obrigou ao corte da principal autoestrada do país. Um dos pesados transportava um líquido 
inflamável, o que dificultou as operações de limpeza. O acidente causou três feridos, um deles 
em estado considerado grave. 
Continua ativo o incêndio no lugar de Lavercos, no Concelho de Gondomar, Distrito do Porto. 
O fogo numa área florestal está a ser combatido desde a última madrugada, com o anoitecer 
os bombeiros deixaram de contar com o apoio de meios aéreos, estão no local mais de 200 
bombeiros. O Comandante Distrital de Operações de Socorro espera que o arrefecimento 
noturno e o ar húmido tornem possível o controlo deste incêndio durante esta noite. 
Os 16 membros do Secretariado Nacional do Partido Socialista assumiram o compromisso de 
honra de suspender o mandato caso sejam acusados de um crime, cuja pena prevista seja 
superior há três anos de prisão. O compromisso também obriga a divulgação pública do 
património. João Ribeiro, porta-voz do PS, explica que desta forma os dirigentes socialistas 
quiseram dar um exemplo de transparência, num momento de dificuldades. 
Os preços dos alimentos vão continuar altos e deverão aumentar ainda mais no futuro, a 
previsão é feita por três organismos das Nações Unidas. A Organização para a Alimentação e a 
Agricultura; o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola; e o Programa Mundial de 
Alimentos, defendem, num relatório divulgado esta segunda-feira, que os países africanos 
mais pequenos dependentes das exportações serão os mais afetados. No documento afirma-
se, ainda, que o investimento na agricultura é fundamental para alcançar a segurança 
alimentar a longo prazo. 
A explosão de duas bombas em Bagdad causou pelo menos nove mortos e 20 feridos. As duas 
explosões no mesmo bairro da capital iraquiana ocorreram com poucos minutos de intervalo. 
Os ataques não foram ainda reivindicados. 
Na véspera do decisivo jogo com a Dinamarca, em Copenhaga, Paulo Bento mostra confiança 
no apuramento para o Campeonato da Europa do próximo ano. Portugal precisa apenas de um 
empate e o selecionador lembra que está na situação que traçou como objetivo na altura em 
que assumiu o cargo. 
Três minutos e 14 segundos. Tempo total do noticiário. 
Comercial. 
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Música portuguesa. 
Músicas estrangeiras (quatro). 
Comercial. 
 
NOTICIÁRIO 22h – Artur Carvalho 
Destaques. 
Comercial. 
Previsão meteorológica. 
A circulação na A1 entre Alhandra e Alverca, no sentido Sul-Norte, só deverá estar normalizada 
por volta da meia-noite. Um acidente esta tarde envolvendo dois caminhões e um automóvel 
obrigou ao corte da via. Um dos pesados transportava um líquido inflamável, o que dificultou 
as operações de limpeza. O Comandante dos Bombeiros Voluntários de Alverca, Alberto 
Fernandes, explica que ao início da noite conseguiram conter o derrame de líquido, mas às 
nove horas, quando prestou estas declarações, diziam que pela frente ainda teriam pelo 
menos duas horas de trabalho. Um minuto e 13 segundos. 
Paulo Bento diz que Portugal tem tudo o que é preciso para ganhar amanhã a Dinamarca. Já 
em Copenhaga na antevisão do jogo decisivo no apuramento para o Europeu do próximo ano, 
Paulo Bento lembrou que desde que chegou ao cargo ganhou todos os jogos oficiais e para o 
jogo com a Dinamarca o otimismo, Nuno Martins, mantém-se. Dois minutos e três segundos. 
O Primeiro-ministro decidiu enviar para a Assembleia da República o relatório dos Serviços de 
Informação a propósito chamado “Caso Lista de Compras”, que envolve o antigo jornalista do 
Público, Nuno Simas. De acordo com o Diário de Notícias, o Chefe do Governo entende que o 
documento não releva factos em segredo de Estado, pelo que o relatório segue para o 
Parlamento. De resto, o gabinete de Pedro Passos Coelho diz que já foi dado indicação para 
entrega do atual documento a Fernando Negrão, Presidente da Primeira Comissão. No 
momento anterior o Primeiro-ministro tinha recusado enviar o relatório para Assembleia, 
alegando que este continha informações suscetíveis de violar o Segredo de Estado. Trinta e 
quatro segundos. 
Os membros do Secretariado Nacional do Partido Socialista comprometem-se a suspender o 
mandato caso sejam alvo de uma acusação definitiva em processo-crime. A decisão foi tomada 
esta tarde e acompanhada de uma outra relativa a divulgação pública do património. 
Informações com Bárbara Baldaia. Um minuto e trinta segundos. 
No fim desta reunião do Secretariado Nacional Socialista, João Ribeiro falou também do 
processo de escolha do candidato do partido às eleições regionais nos Açores do próximo ano. 
Depois do anúncio de não recandidatura de Carlos César na passada sexta-feira, o PS Açores 
decidiu que o candidato do partido será Vasco Cordeiro. Ora, o procedimento não foi feito de 
acordo com o que ficou aprovado no último congresso do PS em Braga e que determina que a 
escolha dos candidatos a cargos políticos terá de ser feita pelos militantes em votação direta. 
O porta-voz do PS diz que não há reparos a fazer e que o processo foi excecionalmente bem 
conduzido. Cinquenta e sete segundos. 
É na fresca da noite que os bombeiros depositam agora a esperança. Será isso que lhes poderá 
facilitar a vida no combate ao fogo, que desde a última madrugada lavra no lugar de Lavercos, 
no Concelho de Gondomar? Com o cair da noite os bombeiros perderam a ajuda aérea, mas o 
Comandante Distrital, António Machado, conta agora com o benefício das condições 
atmosféricas para acabar com o que ainda resta de fogo. Um minuto e 12 segundos. 
Os fogos florestais nestes primeiros dias de Outubro têm afligido parte considerável do país. O 
Distrito de Viana do Castelo tem sido particularmente castigado. Desde o início do mês já 
arderam mais de 750 hectares. O Comandante Distrital dos Bombeiros, Paulo Esteves, diz que 
o número de fogos e o que eles consumiram é muito maior do que aconteceu na mesma altura 
do ano passado. Um minuto de 14 segundos. 
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É sabido que o Ministério da Administração Interna decidiu um reforço de meios, mais de 360 
homens que estão e vão ficar no terreno até o fim desta semana. Fernando Curto, Presidente 
da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais, diz que se o tempo não ficar mais ameno 
será preciso prolongar este reforço. Um minuto e 25 segundos. 
A segunda será de vez. A nova autoestrada a A32, que liga Oliveira de Azeméis a Vila Nova de 
Gaia, está a ser nesta altura inaugurada. O arranque desta ligação esteve marcado para o dia 
um, mas foi adiado para hoje. Há pouco, a TSF falou com o Presidente da Camara Municipal de 
Oliveira de Azeméis, ele vai fazer o percurso da nova via. Ermínio Loureiro explica que ainda 
não conhece os preços das portagens que ali vão ser aplicados, mas diz que espera que sejam 
mais baixos que noutras autoestradas, uma vez que esta ligação será de grande importância 
para as empresas da região. Um minuto de 26 segundos. 
Comercial. 
Informação Horária (22h15). 
Música portuguesa. 
Músicas estrangeiras (três). 
Comercial. 
 
NOTICIÁRIO 22h30 (síntese) – Joaquim Ferreira 
Hora certa. 
Destaque. 
Comercial (breve). 
Antes da meia-noite não deve reabrir a circulação na A1 entre Alhandra e Alverca, no sentido 
Sul-Norte. Esta tarde um acidente envolvendo dois caminhões e um automóvel obrigou ao 
corte da principal autoestrada do país. Um dos pesados transportava um líquido inflamável, o 
que dificultou as operações de limpeza. O acidente causou três feridos, um deles em estado 
considerado grave. 
Continua ativo o incêndio no lugar de Lavercos, no Concelho de Gondomar, Distrito do Porto. 
O fogo numa área florestal está a ser combatido desde o início da última madrugada. Com o 
anoitecer os bombeiros deixaram de contar com o apoio de meios aéreos, estão no local agora 
226 bombeiros. O Comandante Distrital de Operações de Socorro espera que o arrefecimento 
noturno e o ar húmido tornem possível o controlo desse incêndio durante esta noite. 
Na véspera do decisivo jogo com a Dinamarca em Copenhaga, Paulo Bento mostra confiança 
no apuramento para o Campeonato da Europa do próximo ano. Portugal, apenas, precisa de 
um empate. O selecionador lembra que está agora na situação que traçou como objetivo na 
altura em que assumiu o cargo. 
Os 16 membros do Secretariado Nacional do Partido Socialistas assumiram um compromisso 
de honra de suspender o mandato, caso venham a ser acusados de um crime cuja pena 
prevista seja superior a três anos de prisão. O compromisso também obriga a divulgação 
pública dos rendimentos e bens. João Ribeiro, porta-voz do PS, explica que desta forma os 
dirigentes socialistas quiseram dar um exemplo de transparência num momento de 
dificuldades. 
Os preços dos alimentos vão continuar altos e deverão aumentar ainda mais no futuro. A 
previsão é feita por três organismos das Nações Unidas. Organização para a Alimentação e a 
Agricultura; o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola e o Programa Mundial de 
Alimentos defendem, no relatório divulgado esta segunda-feira, que os países africanos mais 
pequenos dependentes das importações serão os mais afetados. No documento afirma-se, 
ainda, que o investimento na agricultura é fundamental para alcançar a segurança alimentar a 
longo prazo. 
Três minutos e sete segundos. 
Comercial. 
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O Mundo num minuto com João Carlos Barradas. O enfoque de hoje são os confrontos no 
Egito. Dois minutos e 15 segundos. (Reprise). 
Comercial (breve). 
Histórias de 50 anos Totobola com Fernando Alves e João Félix Pereira. No edifício do 
Totobola, na rua das Taipas, há uma sala cheia de cartazes publicitários de 50 anos de 
concursos espalhados pelas vitrinas e pela enorme mesa que enche a sala toda, há centenas de 
adereços publicitários. Lá está, por exemplo, o saco desportivo azul com a palavra totobola a 
branco, é igual aos sacos que Carlos Lopes e o atirador Hermanes Marques levaram aos jogos 
olímpicos de Moscovo. Alberto Nogueira dirigiu durante muitos anos o departamento de 
publicidade, setor decisivo para implantação do Totobola. A publicidade nunca foi descorada 
do departamento de jogos. Segue uma conversa com Alberto Nogueira, falando sobre os 50 
anos de Totobola, um marco na história dos jogos sociais. Três minutos. (Segunda repetição) 
Música brasileira. 
Música estrangeira. 
Informação Horária (22h52). 
 
Pensamento Cruzado com o psiquiatra Vítor Cotovio, a psicóloga Margarida Cordo e Mésicles 
Helin. Tema da conversa de hoje: a eficácia e a eficiência. Três minutos e cinco segundos. 
(Reprise) 
Comercial. 
Informação Horária (22h58). 
 
ÚLTIMA HORA – Artur Carvalho (das 23h às 23h48) 
Destaques. 
Comercial. 
A circulação na A1 entre Alhandra e Alverca, no sentido Sul-Norte, já foi retomada. Aconteceu, 
assim, antes do que era a previsão dos bombeiros, que apontavam a meia-noite como hora em 
que estariam terminados os trabalhos de limpeza da via. O transtorno teve origem num 
acidente que esta tarde envolveu dois caminhões e um automóvel, que obrigou ao corte da 
circulação. Um dos pesados transportava um líquido inflamável, o que dificultou as operações 
de limpeza. Do sinistro resultaram um ferido grave e dois ligeiros. Vinte e cinco segundos. 
Francisco Louçã defende que os 12 mil milhões de euros destinados pela Troika para 
recapitalizar a Banca portuguesa devem ser aplicados na Caixa Geral de Depósitos para 
financiar projetos e empresas que permitam a reanimação económica do país. Em declarações 
registadas pela RTP Informação, o Coordenador do Bloco de Esquerda anunciou que vai levar 
essa proposta ao debate do Orçamento de Estado agendado para daqui a uma semana. 
Explicou que o objetivo é fazer do Banco do Estado promotor do investimento, da produção 
industrial e da atividade económica. Um minuto e um segundo. 
O governo só vai aprovar o Orçamento de Estado para 2012 na próxima quinta-feira. A reunião 
extraordinária do Conselho de Ministros desta segunda-feira já terminou, mas, ainda, Judite 
Meneses de Sousa, sem a conclusão definitiva do documento que o executivo irá apresentar 
na Assembleia da República. Um minuto e 35 segundos. 
Paulo Bento diz que Portugal tem tudo o que é preciso para ganhar amanhã a Dinamarca. Já 
em Copenhaga na antevisão do jogo decisivo no apuramento para o Europeu do próximo ano, 
Paulo Bento lembrou que desde que chegou ao cargo de selecionador ganhou todos os jogos 
oficiais e para a partida com a Dinamarca, o otimismo, Nuno Miguel Martins, mantém-se. Dois 
minutos e cinco segundos. 
O Primeiro-ministro decidiu enviar para a Assembleia da República o relatório dos Serviços de 
Informação, a propósito do chamado “Caso Lista de Compras”, que envolve o antigo jornalista 
do Público, Nuno Simas. De acordo com o Diário de Notícias, o Chefe do Governo entende que 
o documento não releva factos em Segredo de Estado, pelo que o relatório segue para o 
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Parlamento. De acordo com o gabinete de Pedro Passos Coelho já foi dada a indicação para a 
entrega do atual documento a Fernando Negrão, o Presidente da Primeira Comissão. No 
momento anterior o Primeiro-ministro tinha recusado enviar o relatório para a Assembleia da 
República, alegando que este continha informações suscetíveis de violarem o Segredo de 
Estado. Trinta e cinco segundos. 
Os membros do Secretariado Nacional do Partido Socialista comprometem-se a suspender o 
mandato caso sejam alvo de uma acusação definitiva em processo-crime. A decisão foi tomada 
esta tarde e é acompanhada de uma outra relativa a divulgação pública do património. 
Informações com Bárbara Baldaia. Um minuto e 31 segundos. 
No fim da reunião desta segunda-feira do Secretariado Nacional Socialista, João Ribeiro falou 
também do processo de escolha do candidato do partido às eleições regionais nos Açores, que 
terão lugar no próximo ano. Depois do anúncio de não recandidatura de Carlos César, na 
passada sexta-feira, o PS Açores decidiu que o candidato do partido será Vasco Cordeiro. Ora, 
o procedimento não foi feito de acordo com o que ficou aprovado no último congresso do PS 
em Braga e que determina que a escolha dos candidatos a cargos políticos terá que ser feita 
pelos militantes em votação direta. O porta-voz do PS diz que não há reparos a fazer e que o 
processo foi excecionalmente bem conduzido. Um minuto. 
A Associação que representa bares, hotéis e restaurantes avisa que o setor enfrentará uma 
catástrofe se o IVA aumentar de 13 para 23%. Esta terça-feira a ARESTO organiza um encontro 
em Lisboa precisamente para analisar as consequências desse eventual aumento do IVA. Diz a 
Associação que poderão estar em risco 120 mil postos de trabalho, se desaparecer a taxa 
intermédia do imposto sobre o consumo. Um cenário que considera provável, Hugo Pimentel. 
Dois minutos e 32 segundos. 
Já lá vão 21 horas de combate, mas os bombeiros ainda não conseguiram dominar o incêndio 
em Lavercos, no Concelho de Gondomar. Apesar do fogo ter apenas uma frente ativa, os 
difíceis acessos estão a complicar as operações. O comandante António Machado, do Centro 
Distrital de Operações de Socorro de Aveiro, diz que ao longo da noite o número de bombeiros 
e de meios têm vindo a ser reforçados. Quarenta e sete segundos. 
E os bombeiros profissionais defendem que o Ministério da Administração Interna deve 
ponderar alargar até o fim do mês o plano de reforço de combate a incêndios previsto para 
durar inicialmente até ao fim desta semana. Fernando Curto, o Presidente da Associação 
Nacional de Bombeiros Profissionais, diz que se o tempo não ficar mais ameno será preciso 
prolongar este reforço. Um minuto e 20 segundos. 
Passam 14 minutos das onze. Esta é a Última Hora. 
Na véspera do dia Mundial da Luta Contra a Dor, fazemos o diagnóstico da doença crônica em 
Portugal, um problema que afeta mais de 30% da população adulta. Esta é uma das conclusões 
do primeiro estudo realizado no país por investigadores da Universidade do Porto. O mesmo 
estudo conclui que não é dada a devida atenção a esta doença e que os gastos podiam ser 
reduzidos se o problema fosse atacado de raiz, antes da dor se transformar em crónica. A 
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto criou recentemente a primeira cátedra da 
dor em Portugal. Em conversa com a jornalista Sofia Santos, o investigador José Castro Lopes, 
explica que se pretende, assim, preencher uma lacuna que existia a nível do ensino e da 
investigação. Seis minutos e 35 segundos. 
Depois de alguns trabalhos pontuais ao longo dos anos, a arqueologia subaquática está desde 
algumas semanas de volta a zona de São Julião da Barra, numa atividade integrada nos 
trabalhos do projeto de Carta Arqueológica Subaquática de Cascais. Os resultados das 
pesquisas junto ao forte estavam para ser apresentados esta segunda-feira, mas a campanha 
agora em curso foi alargada e as explorações vão decorrer até ao final do ano. A TSF não 
mergulhou, mas acompanhou os mergulhadores até ao local de desembarque para tentar 
perceber de que tesouros históricos são feitos as profundezas da entrada do Tejo. Foi o que foi 
saber, o que foi ver, o repórter João Alexandre. Seis minutos e 24 segundos. 
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É uma das histórias que o repórter Ricardo Oliveira Duarte trouxe da viagem de duas semanas 
a Líbia. Com a revolução as paredes da capital ganharam novas cores, um pouco por toda a 
parte, há frases com mensagens, caricaturas de Kadafi, grafites. O repórter da TSF encontrou 
em Trípoli um dos artistas que por estes dias fazem das paredes tela. Quatro minutos e 12 
segundos. 
Comercial. 
Retorna o programa Última Hora – Artur Carvalho (das 23h às 23h48) 
Noite de segunda-feira, conhecemos agora outros títulos que vão marcando a atualidade desta 
Última Hora do dia, com Joaquim Ferreira. 
O Orçamento para 2012 esteve em discussão durante quase sete horas, na reunião 
extraordinária do Conselho de Ministros, mas o documento não foi aprovado. Isso só deve 
acontecer na reunião da próxima quinta-feira. O Primeiro-ministro já tinha avisado, esta 
manhã, que o orçamento do próximo ano será o mais difícil de fechar e de executar de que há 
memória em Portugal. 
Foi reaberta a circulação na A1 entre Alhandra e Alverca, no sentido Sul-Norte. A GNR admitia 
que isso só seria possível depois da meia-noite, mas os trabalhos de limpeza acabaram por 
terminar mais cedo do que se previa. Esta tarde um acidente envolvendo dois caminhões e um 
automóvel obrigou ao corte da A1. Este acidente causou três feridos. 
Na véspera do decisivo jogo com a Dinamarca em Copenhaga, Paulo Bento mostra confiança 
no apuramento para o Campeonato da Europa do próximo ano. Portugal precisa apenas de um 
empate, mas o selecionador diz que a equipa tem tudo o que é preciso para derrotar os 
dinamarqueses. 
Francisco Louçã propôs, durante as Jornadas Parlamentares do Bloco de Esquerda, que os 12 
mil milhões de euros de ajuda internacional, destinados a recapitalização da Banca, sejam 
entregues a Caixa Geral de Depósitos. O banco público deveria usar este dinheiro para 
conceder empréstimos às empresas que pretendam avançar com novos investimentos. O 
coordenador do Bloco anunciou que vai levar a proposta a debate no Parlamento quando 
estiver a der discutido o orçamento para 2012, daqui a uma semana. 
Um minuto e 26 segundos. Tempo total dos títulos que marcaram a segunda-feira. 
Comercial. 
Informação Horária (23h36). 
Retorna o programa Última Hora – Artur Carvalho (das 23h às 23h48) 
Na ida ao Fim da Rua desta semana o repórter Nuno Amaral conduz-nos a Touça, Foz Côa, mas 
antes de lá chegar, pelo caminho numa Berna amarga a conversa corre pelas curvas da vida de 
Amália. 
Fim da Rua com Nuno Amaral. O repórter conversa com uma romena de nome Amália sobre 
sua vida, seu trabalho nas ruas antes de chegar a Touça. Já em Touça conversa com alguns 
moradores sobre suas vidas, sobre os costumes locais. Quatro minutos e 53 segundos. 
Na Fila J, o repórter José Carlos Barreto traz esta noite a conversa com Olga Ruiz, a coreógrafa 
diz que a companhia que dirige pode estar condenada, nunca como agora a crise e a falta de 
apoios foram tão ameaçadores. Três minutos e 37 segundos. 
Em Última Hora um apelo, um aviso. A Agência Internacional para a Energia acaba de publicar 
um documento que sublinha a importância de fazer chegar a eletricidade aos mais pobres. Um 
relatório, Rui Tukayana, que afirma que 20% da população mundial não tem luz elétrica. Um 
minuto e 33 segundos. 
Último destaque da emissão de segunda-feira da Última Hora. É aqui que apagamos a luz. 
Daqui a pouco, a meia-noite, as primeiras notícias do novo dia. Dez segundos. 
Comercial. 
Músicas estrangeiras (duas). 
Comercial. 
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APÊNDICE F 

Descrição da programação da Rádio Cultura FM 

 
Programação do dia 14 de Março de 2012 
 
PROGRAMA: MADRUGADA POÉTICA (00h às 5h59) 
Cultura FM apresenta: Madrugada poética. 
Este programa consiste na narração de poesias intercaladas com músicas brasileiras e 
estrangeiras. 
Objetivos do Desenvolvimento do Milénio – ODM – oito jeitos de mudar o mundo. Até 2015 
os 191 Estados membros das Nações Unidas entre os quais o Brasil assumiram o compromisso 
de alcançar os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio – ODM – também conhecidos como 
os oito jeitos de mudar o mundo. Educação básica para todos é um dos Objetivos do Milénio. 
O Brasil é o 7º país no mundo em números de analfabetos sendo que 18 milhões de pessoas 
nunca passaram pela escola. Forme grupos de voluntários, incentive os estudos, ajude a 
manter bibliotecas. Juntos podemos mudar nossa escola, nossa rua, a nossa cidade, o nosso 
país. Eu posso, você pode, nós podemos mudar o mundo. Você pode colaborar. Conheça mais 
em www.objetivosdomilenio.org.br. Cultura FM. 
Locutor: ZYZ 478 Radio Cultura FM 100,9 MHZ A Radio Publica do Distrito Federal 
 
PROGRAMA: VIOLA E VIOLEIROS (6h às 6h59) 
A Cultura FM apresenta Viola e Violeiros – O melhor da música Regional Caipira. Produção 
Clube Violeiro Caipira. 
Este programa consiste em quase uma hora de música brasileira caipira com pequenas 
conversas do apresentador com o ouvinte. 
 
PROGRAMA CULTURA NO MUNDO (7h às 7h59) 
Locutor: A Cultura FM apresenta: Cultura no Mundo – uma viagem musical que ultrapassa 
todas as fronteiras. Cultura no Mundo com Paola Antony. 
A apresentadora Paola Antony cumprimenta os ouvintes e fala sobre as músicas que serão 
ouvidas a seguir. 
Músicas: Estrangeiras. 
Apresentadora – Paola Antony fala com os ouvintes sobre as próximas músicas. 
Músicas: Estrangeiras 
Apresentadora – Paola Antony cumprimenta os ouvintes. 
Agenda Cultural 
Paola Antony: quem quiser entrar em contato com a cultura Russa agora tem mais uma 
possibilidade, a partir de contos populares russos que ganharam uma edição brasileira. São 
seis dos cerca de 600 contos compilados por Alexander Afanássiev. Os contos foram traduzidos 
por Denise Regina de Sales e as narrativas fantásticas foram ilustradas pelo russo-espanhol 
Nicolai Troshinsky. Portanto, contos populares russos em nossas livrarias. 
E os ritmos brasileiros invadiram o centro de Zagreb, na Croácia, onde um festival oferece ao 
público shows de samba, capoeira e percussão, além de conferências e exposições sobre a 
nossa cultura. Com o título Brasiláctica o evento, do qual participam tanto artistas do Brasil 
como grupos da Croácia, Sérvia, Bósnia-Herzegovina e Eslovénia, começou na noite de 
Domingo último na praça Ban Jelacic da capital croata. Além dos espectáculos, o festival 
oferece várias oficinas de aprendizagem de danças e música, enquanto o Museu Etnográfico 
exibirá uma exposição de fotografias, instrumentos e trajes típicos do folclore brasileiro. 

http://www.objetivosdomilenio.org.br/
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O romance On The Road lançado em 1957 pelo escritor americano Jack Kerouac virou filme. O 
longa-metragem tem direção do brasileiro Walter Sales e estreia marcada para 15 de Junho. 
Por aqui o título será Na Estrada (On The Road). Um dos produtores do filme é Francis Ford 
Coppola, que está envolvido no projeto há anos. 
Também entorno de mesma obra, que foi uma das grandes influências para a juventude dos 
anos 60, Jack Kerouac, um dos principais expoentes da geração beatnik, está o documentário 
sueco Com amor, Carolyn, das estreantes Maria Ramstrom e Malin Korkeasalo, nele a versão 
triangulosa de Carolyn Cassady com os dois grandes ícones da turma beatnik. Carolyn foi 
esposa de Neal Cassady, que é o deslocado personagem da vida real que inspirou Dean 
Moriarty, que é o protagonista de Pé na Estrada, e ela também foi amante de Jack Kerouac. O 
documentário sueco está na competição internacional da 17ª edição do Festival É Tudo 
Verdade, que irá se realizar entre 22 de Março a 01 de Abril em São Paulo e Rio de Janeiro. 
Esse festival costuma vir para Brasília, vamos torcer para que venha mesmo e que traga esse 
filme. 
Aqui em Brasília uma mostra de cinema revela como o Japão consegue superar tragédias 
naturais e grandes calamidades. É a Mostra de Cinema Japonês Superando Grandes 
Calamidades. Nela cinco filmes que tratam dessa capacidade impressionante do povo japonês 
de lidar com catástrofes, como a bomba de Hiroshima, por exemplo. Também tem o grande 
terremoto do leste em 2011. A Mostra marca, ainda, um ano do desastre de Fukushima, 
tratado no filme Hula Girls Fukushima sobre um grupo de dança dessa região, superando a 
tragédia com a arte. Hoje quarta-feira teremos duas sessões, uma às 6h30 da noite, chamada 
A Ilha do Cãozinho Rock e às 8h50 Éclair – Uma Jornada Errante. São dois longa-metragens e a 
Mostra Superando Grandes Calamidades está em cartaz no Centro Cultural do Banco do Brasil, 
e fica por lá até 18 de Março. O CCBB localiza-se no Setor de Clubes Sul, Trecho Dois. 
Locutor: Cultura no Mundo na 100,9 
Apresentadora – Paola Antony fala sobre as próximas músicas. 
Músicas: Estrangeiras 
Apresentadora – Paola Antony mais uma vez fala com ouvintes sobre as músicas. 
Músicas: Estrangeiras 
Apresentadora – Paola Antony encerra o programa. 
Locutor: A Cultura FM apresentou Cultura no Mundo com Paola Antony 
Locutor: ZYZ 478 Radio Cultura FM 100,9 MHZ A Rádio Pública do Distrito Federal 
 
PROGRAMA BOM DIA CULTURA (8h às 8h59) 
No Ar Bom Dia Cultura um resumo das principais notícias da manhã. Produção e apresentação 
Alice Campos 
Apresentadora Alice Campos cumprimenta os ouvintes, informa a previsão de tempo e 
anuncia a música. 
Música: Brasileira 
Trânsito Agora 
Oito horas e seis minutos. 
Trânsito via EPNB – Estrada Parque Núcleo Bandeirante – bastante carregado, fluxo intenso de 
veículos na região. Acidente na BR 040, próximo ao Monumento Solarius, trânsito complicado 
até Valparaíso. Já em Taguatinga Norte, em frente ao Buritinga, acidente envolvendo carro e 
moto. Também na W3 Norte um acidente envolvendo carro e ciclista. Trânsito parado na Via 
Estádio sentido Taguatinga-Centro. 
Agora oito horas e sete minutos. Eu volto daqui a pouquinho com destaques do Distrito 
Federal. 
Musica: Brasileira 
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Destaque do DF 
O governador Agnelo Queiroz define uma série de medidas para garantir os direitos dos 
brasilienses em situação de rua. Entre as medidas mais importantes está a construção de três 
novos abrigos com duzentas vagas em cada um deles e duas unidades de centro de referência, 
uma na 903 Sul e outra em Ceilândia. O objetivo é oferecer espaço para receber e dar 
atendimento adequado aos moradores de rua. 
Até o fim do primeiro semestre de 2013 é a previsão de entrega das obras do Expresso DF, 
modelo de transporte coletivo constituído de ônibus modernos, confortáveis e eficientes que 
trafeguem em corredores específicos. Moradores de Santa Maria, Gama, Parque Way e 
entorno Sul poderão reduzir a partir de Junho de 2013 o tempo de viagem ao Plano Piloto em 
menos da metade do tempo que levam hoje. A estimativa é que 220 mil pessoas usem o novo 
transporte diariamente. 
E hoje, daqui a pouquinho, a partir das nove horas, o Secretário da Cultura do DF, Hamilton 
Pereira, e o Secretário da Educação, Denilson Costa, farão anúncio oficial da programação da 
Primeira BIENAL Brasil do Livro e da Leitura, durante um café da manhã na Biblioteca Nacional 
de Brasília. A BIENAL abrirá as comemorações do 52º Aniversário de Brasília. Também 
participarão da coletiva a Subsecretária de Políticas do Livro e da Leitura, Ivanna Torres, o 
Coordenador Editorial do evento, o jornalista e escritor, Luiz Fernando Emediato, e o 
Coordenador da Jornada Literária da América Hispânica, o escritor e tradutor Eric 
Nepomuceno. 
Agora são oito horas e 13 minutos. Daqui a pouco eu volto com trânsito nas principais vias do 
DF. 
Música: Brasileira 
Esporte é Cultura 
A prática do Boxe tem registos que chegam ao ano 4.000 a.C., tanto no Egito quanto no 
Oriente. Dos jogos da Grécia Antiga já existia como esporte. Na primeira olimpíada da era 
moderna em Atenas, em 1896, o boxe não foi incluído por ser considerado muito perigoso. Foi 
inserido e retirado em olimpíadas posteriores, mas após a Primeira Guerra Mundial foi 
reintegrado definitivamente ao programa olímpico nos jogos de Antuérpia, na Bélgica, em 
1920, com um respaldo de 25 países e se converteu no esporte mais popular da década de 40. 
Também foi por volta de 1920 que o Boxe começou a ser praticado no Brasil. Prática e 
popularidade obrigaram uma profissionalização e também as novas regras. Foram incluídas 
categorias por peso e os limites de assalto, que levaram as disputas nacionais e internacionais, 
prevalecendo o Boxe amador com regras controladas pela Associação Internacional do Boxe 
Amador, criada em 1946. A partir dos jogos de Los Angeles, em 1984, foi introduzido o uso de 
protetor de cabeça e em Barcelona, em 1992, foi incluído um contador de ponto eletrónico 
para os juízes, com o objetivo de melhorar a pontuação. 
Propagandas 
Musica: Brasileira 
Trânsito Agora 
E pra quem vai pegar a Estrada Parque Guará trânsito intenso na chegada ao viaduto Camargo 
Correia. Na EPNB – Estrada Parque Núcleo Bandeirante – trânsito lento, bastante carregado, 
com fluxo intenso de veículos, mas bom na chegada ao Núcleo Bandeirante. Na Via Estádio 
engarrafamento na saída da rodoviária de Taguatinga Norte em direção ao centro. Eixo Sul 
carro parado na estrada da 116 e complica o trânsito na chegada ao Plano Piloto. Trânsito 
parado na Via Estádio sentido Taguatinga-Centro. 
Agora são oito horas e 24 minutos. Rádio Cultura FM a rádio pública do Distrito Federal. Você 
acompanhando o programa Bom Dia Cultura, música e informação. Daqui a pouco eu volto 
com os destaques dos principais jornais do país. 
Música: Brasileira 
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Destaque Nacional 
As manchetes dos principais jornais que circulam hoje no País. 
Correio Brasiliense – Depois de repercussão, distritais dizem que não querem carro de luxo. 
Praticamente um mês após terem aprovado emenda submarino, que abriu brecha na 
legislação para compra de carro de luxo, os distritais afirmam ser contrários a medida. O 
Correio ouviu todos os deputados sobre o assunto. Dos 24 legisladores 23 manifestaram-se 
pela não aquisição dos veículos de representação. Apenas Helena Pedrosa, do PSB, disse 
precisar de mais tempo para analisar a questão. 
Jornal do Brasil – Corrida presidencial já começou e sinal de alerta está aceso no PT. A 
antecipação da campanha eleitoral com vistas à sucessão presidencial em 2014 já começou e 
fez o sinal amarelo acender no Partido dos Trabalhadores. E também no Jornal do Brasil – 
Indicação de Chinaglia para liderança do governo repercute bem na Câmara. A indicação do 
deputado Arlindo Chinaglia, do PT de São Paulo, pela presidente Dilma Rousseff, para a 
liderança do governo na Câmara Federal agradou o presidente da Câmara, o deputado Marcos 
Maia, do PT do Rio Grande do Sul, e as lideranças partidárias. 
Jornal O Globo – Procuradoria denuncia Ministro Fernando Pimentel ao STF. A Procuradoria 
Geral da República apresentou denúncia contra o Ministro do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior, Fernando Pimentel, no Supremo Tribunal Federal – STF, por crime de 
fraude, licitação pública e desvio de recursos em proveito alheio em 2004, época que ele era 
prefeito de Belo Horizonte. 
Jornal Folha de São Paulo – Governo proíbe venda de cigarro com sabor no país. A Anvisa – 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, proibiu o uso de aditivos em cigarros e derivados de 
tabaco no Brasil. Os fabricantes deverão parar de incluir sabores como menta, chocolate, 
canela e frutas nos produtos vendidos no país. 
Em Brasília oito horas e 31 minutos. 
Música: Brasileira 
Objetivos do Desenvolvimento do Milénio – ODM – oito jeitos de mudar o mundo. Até 2015 
os 191 Estados membros das Nações Unidas entre os quais o Brasil assumiram o compromisso 
de alcançar os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio – ODM – também conhecidos como 
os oito jeitos de mudar o mundo. Combater a AIDS, a malária e outras doenças é um objetivo 
do milénio. O Brasil tem o maior número de malária da América, e é o 3º lugar do mundo em 
incidência dessa doença. Já os casos de AIDS diminuíram em quase todos os grupos, embora 
estejam crescendo em mulheres de 13 e 19 anos. Participe de campanhas, divulgue 
informações de prevenção de combate a AIDS e outras doenças epidémicas como a dengue, 
tuberculose e febre-amarela. Ajude na promoção de palestras sobre saúde sexual e doenças 
sexualmente transmissíveis. Juntos podemos mudar nossa escola, nossa rua, nossa cidade, 
nosso país. Eu posso, você pode, nós podemos mudar o mundo. Você pode colaborar. Conheça 
mais sobre os ODM em www.objetivosdomilenio.org.br. 
Propaganda 
Música: Brasileira 
Trânsito Agora 
Via Estrutural trânsito parado na altura da Cidade do Automóvel nas duas pistas. No Eixo 
Monumental retenção desde a Catedral Rainha da Paz. Na Via Estádio ônibus quebrado na 
chegada ao centro é o motivo do engarrafamento. Ponte JK e Ponte das Garças trânsito bom 
nos dois sentidos. No Lago Sul acidente próximo ao Posto da Polícia Militar complica o trânsito 
no local. 
Você está ouvindo Bom Dia Cultura. Daqui a pouco eu volto com os destaques internacionais. 
Agora oito horas e 43 minutos. 
Música: Brasileira 
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Destaques Internacionais – uma parceria Rádio Cultura FM e Rádio França Internacional 
O presidente brasileiro da Agência Nacional de Águas, Vicente Andreu, propôs nesta Terça-
feira, no Fórum Mundial da Água, em Marselha, a criação de um conselho na ONU, que dê a 
questão da água a importância que ela merece. 
Segue a entrevista com Vicente Andreu sobre sua proposta e sobre a importância da água no 
mundo. Dois minutos e 25 segundos. Tempo da entrevista. 
Agora oito e 51 na Cultura FM. 
Música: Brasileira 
Apresentadora do Programa, Alice Campos: Agora as últimas notícias no Bom Dia Cultura 
O Ministério das Comunicações colocou em consulta pública, nesta Terça-feira, a norma que 
vai regulamentar o funcionamento do canal da cidadania. O canal, previsto no Decreto de 
Implantação da TV Digital em 2006, tem como principal objetivo dar espaço para produções 
feitas pelas próprias comunidades e para divulgação dos atos dos poderes locais como 
Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores. 
Fiocruz testará medicamento infantil para tratamento do HIV. A nova droga está sendo 
desenvolvida pela Unidade Técnico Científica da Fiocruz Farmanguinhos. A previsão é que o 
medicamento esteja pronto para fabricação em 2015, mas os testes em humanos devem 
começar no segundo semestre. Em vez de três, a criança poderá tomar somente um 
comprimido. 
Foram destaques na edição do Bom Dia Cultura desta Quarta-feira: Depois de repercussão, 
distritais dizem que não querem carros de luxo. Corrida presidencial já começou e sinal de 
alerta está aceso no PT. Indicação de Chinaglia para liderança do governo repercute bem na 
Câmara. Procuradoria denuncia Ministro Fernando Pimentel ao STF. Governador Agnelo 
Queiroz define série de medidas para garantir os direitos dos brasilienses em situação de rua. 
Até o fim do primeiro semestre de 2013 é a previsão de entrega das obras do Expresso DF. 
Hoje, a partir das nove horas, o Secretário da Cultura do DF, Hamilton Pereira, e o Secretário 
de Educação, Denilson Costa, farão anúncio oficial da programação da Primeira Bienal Brasil do 
Livro e da Leitura. 
O programa Bom Dia Cultura fica por aqui. Outras informações você confere no Cultura 
Notícia, no decorrer da programação. Produção e apresentação Samuel Barbosa. Hoje 
apresentação minha, Alice Campos. Programação musical Derez Marques. 
Aproveitando para lembrar que hoje, 14 de Março, é comemorado o Dia Nacional da Poesia. 
Poesia que para os pensadores é a arte da literatura humana, do género lírico, que expressa 
sentimentos através dos ritmos e da palavra cantada. A poesia é comemorada no dia de 
nascimento do baiano Castro Alves, o poeta dos escravos. 
Música: Brasileira 
Você acabou de ouvir Bom Dia Cultura  
Locutor: ZYZ 478 Radio Cultura FM 100,9 MHZ A Radio Publica do Distrito Federal 
 
PROGRAMA DE MÚSICA INDEPENDETE – RADAR BRASIL (9h às 9h59) 
Locutor: A Cultura FM apresenta Radar Brasil – a vitrine da música brasileira. Apresentação 
Paola Antony. 
Apresentadora do programa cumprimenta os ouvintes. 
Nove horas e cinco minutos. 
Música: Instrumental 
Música: Brasileira 
Apresentadora do Programa anuncia as próximas músicas. 
Músicas: Brasileiras 
Nove e vinte e quatro. 
Você rasgaria uma nota de 100 reais? Destruir o Património Público é o mesmo que rasgar 
dinheiro. Por isso cuide da sua escola, da praça onde você encontra seus amigos, tenha 
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cuidado com o bem público. Pois esse património é seu e de sua família. Preservar o 
Património Público é um ato de cidadania. 
Propaganda 
Música: Brasileira 
Locutor: Estamos apresentando Radar Brasil – a vitrine da música brasileira 
Música: Brasileira 
Apresentadora do programa cumprimenta os ouvintes. 
Propaganda 
Paola Antony apresenta as Sugestões Culturais. Fala do encontro entre o grupo paranaense 
Trio do Trem e a dupla Zé Mulato e Cassiano, que acontece hoje no Teatro da Caixa. Também 
fala do projeto Meu Caro Amigo Chico Buarque, que acontece no Clube do Choro e diversas 
outras atrações para os mais variados públicos. Quatro minutos de 52 segundos é o tempo das 
Sugestões Culturais. 
Música: Instrumental 
Locutor: Radar Brasil em 100,9 
Música: Brasileira 
Apresentadora do programa cumprimenta os ouvintes e anuncia a próxima música. 
Música: Brasileira 
Locutor: Radar Brasil na Cultura FM 100,9 
Música: Brasileira 
Nove horas e 55 minutos em Brasília 
Propaganda 
Apresentadora do programa cumprimenta os ouvintes e anuncia as próximas músicas. 
Musicas: Brasileiras 
Apresentadora encerra o programa. 
Locutor: Você conferiu Radar Brasil – a vitrine da música brasileira com Paola Antony. 
Cultura Saúde 
Entrevista com o médico pneumologista do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, 
Gustavo Prado, sobre problemas causados pelo fumo, notadamente no que diz respeito a 
aparência do fumante. O cigarro provoca mais rapidamente o aumento de rugas, o 
envelhecimento da pele, a queda de cabelo, a celulite, entre outros. Um minuto e 53 segundos 
é o tempo total da entrevista. 
Em Brasília 10 horas e seis minutos. 
Locutor: ZYZ 478 Radio Cultura FM 100,9 MHZ A Radio Publica do Distrito Federal 
 
PROGRAMAÇÃO DA CULTURA – ESQUINA 100,9 – SHEILA CAMPOS (10h06 às 12h59) 
Apresentadora do Programa cumprimenta os ouvintes do programa Esquina 100,9 
Músicas: Brasileiras 
Cultura FM a rádio que toca Brasília 
Música: Brasileira 
Dez horas e 20 minutos em Brasília 
Propaganda 
Este ano o Fundo de Apoio à Cultura – o FAC, da Secretaria de Cultura do Distrito Federal, 
completa 21 anos. Considerado um dos mais importantes fundos de apoio à cultura de todo o 
país, o FAC vem se reestruturando a fim de ampliar a via de acesso aos recursos e aos bens 
culturais por artistas e população. Em 2012 serão dois módulos de editais de acesso aos 
recursos do FAC. Um deles neste primeiro semestre com linha de apoio em diversos 
seguimentos culturais. Para concorrer aos editais, artistas e grupos devem possuir o Cadastro 
de Entes e Agentes Culturais, o CEAC, atualizado. Mas atenção: para concorrer aos editais do 
primeiro semestre seu cadastro ou renovação deve ser realizado até 30 de Março. 
Propaganda 
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Objetivos do Desenvolvimento do Milénio – ODM – oito jeitos de mudar o mundo. Até 2015 
os 191 Estados membros das Nações Unidas entre os quais o Brasil assumiram o compromisso 
de alcançar os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio – ODM – também conhecidos como 
os oito jeitos de mudar o mundo. Combater a AIDS, a malária e outras doenças é um objetivo 
do milénio. O Brasil tem o maior número de malária da América, e é o 3º lugar do mundo em 
incidência dessa doença. Já os casos de AIDS diminuíram em quase todos os grupos, embora 
estejam crescendo em mulheres de 13 e 19 anos. Participe de campanhas, divulgue 
informações de prevenção de combate a AIDS e outras doenças epidémicas como a dengue, 
tuberculose e febre-amarela. Ajude na promoção de palestras sobre saúde sexual e doenças 
sexualmente transmissíveis. Juntos podemos mudar nossa escola, nossa rua, nossa cidade, 
nosso país. Eu posso, você pode, nós podemos mudar o mundo. Você pode colaborar. Conheça 
mais sobre os ODM em www.objetivosdomilenio.org.br. 
Dez e vinte e quatro. 
Músicas: Brasileiras 
Apresentadora do programa cumprimenta os ouvintes. 
Dez horas e 33 minutos. 
Agenda 100,9 
Um dos mais importantes nomes da dança moderna, Pina Baush, que morreu recentemente, 
ganha uma homenagem na Caixa Cultural essa semana. É que o bailarino japonês Tadashi Endo 
apresenta de Sexta a Domingo o espetáculo “Ikiru – um réquiem para Pina Baush”. A proposta 
do ator e dançarino é um tributo a sua mestre e também celebrar a vida que ganha mais e 
mais razões por meio do movimento corporal. Um minuto e 40 segundos. 
Músicas: Brasileiras 
Rádio Cultura – a rádio que toca Brasília 
Músicas: Brasileiras 
Apresentadora do Programa cumprimenta os ouvintes. 
Dez horas e 51 minutos em Brasília. 
Esquina 100,9 – o ponto de encontro da música do Distrito Federal 
Propaganda 
Dica de Trânsito 
O pneu tem três funções importantes: impulsionar, frear e manter dirigibilidade. Problemas 
com a calibragem, desgaste, deformações na carcaça e dimensões irregulares podem reduzir a 
estabilidade e a capacidade de drenagem do veículo. Trânsito seguro, direito de todos, dever 
de cada cidadão. 
Propaganda. 
Dez e cinquenta e quatro. 
Músicas: Brasileiras 
Apresentadora do Programa cumprimenta os ouvintes. 
Em Brasília 11 horas e um minuto. 
Locutor: ZYZ 478 Radio Cultura FM 100,9 MHZ A Radio Pública do Distrito Federal 
Cultura Notícia 
O Instituo Vladimir Herzog lançará nesta Quarta-feira, dia 14, a partir das 19h, no restaurante 
Carpet, em Brasília, o livro: As Capas dessa História. A publicação reúne mais de 300 capas de 
jornais alternativos, clandestinos, produzidos no exílio durante o período do Regime Militar no 
Brasil. O livro recebeu o apoio do Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à 
Cultura, a Lei Rouanet. Um minuto e 20 segundos. 
Fiocruz testará medicamento infantil para o tratamento do HIV. Os detalhes com Alice 
Campos. Dois minutos e 22 segundos. 
Agora 11 horas e cinco minutos. 
Apresentadora do programa anuncia as próximas músicas. 
Músicas: Brasileiras 
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Cultura FM 
Música: Brasileira 
Apresentadora do programa cumprimenta os ouvintes. 
Onze horas e 18 minutos em Brasília. 
Propagandas 
Você rasgaria uma nota de 100 reais? Destruir o Património Público é o mesmo que rasgar 
dinheiro. Por isso cuide da sua escola, da praça onde você encontra seus amigos, tenha 
cuidado com o bem público. Pois esse património é seu e de sua família. Preservar o 
Património Público é um ato de cidadania. 
Apresentadora do programa anuncia as próximas músicas. 
Músicas: Brasileiras 
Onze e trinta e três. 
Agenda Cultural 
Apresenta a programação do Centro Cultural Espaço Cena que vai se transformar no novo 
encontro das artes de Brasília. A inauguração acontece hoje e a programação segue até o dia 
25 de Março. Dois minutos e 36 segundos. 
Apresentadora do programa cumprimenta os ouvintes e anuncia as próximas músicas. 
Onze horas e 36 minutos. 
Música: Brasileira 
Música: Instrumental 
Em Brasília faltam 11 minutos para às 12 horas. 
Propagandas 
Onze horas e 55 minutos em Brasília 
Música: Estrangeira 
Músicas: Brasileiras 
Em Brasília doze horas e sete minutos. 
Locutor: ZYZ 478 Radio Cultura FM 100,9 MHZ A Radio Publica do Distrito Federal 
Cultura Notícia 
O Secretário da Cultura do DF, Hamilton Pereira, e o Secretário de Educação, Denilson Costa, 
fizeram o anúncio oficial da programação da Primeira Bienal Brasil do Livro e da Leitura, 
durante um café da manhã na Biblioteca Nacional de Brasília. A Bienal abrirá as comemorações 
do 52º Aniversário de Brasília. A Primeira Bienal promoverá 10 dias dedicados ao universo das 
letras, numa iniciativa sem precedentes na história de Brasília. Um grande pavilhão montado 
na Esplanada dos Ministérios terá auditórios para realizações de seminários, debates, 
encontros, palestras e lançamentos. Ao lado um palco receberá, ainda, nomes de expressão da 
nossa música popular brasileira. 
Canal de Cidadania é tema de consulta pública aberta pelo Ministério das Comunicações. Os 
detalhes você confere na reportagem de Daniela Proença. Dois minutos e 17 segundos. 
Moradores de Santa Maria, Gama, Parque Way e Entorno Sul poderão reduzir a partir de 
Junho de 2013 o tempo de viagem ao Plano Piloto em menos da metade do tempo que levam 
hoje. A estimativa é que cerca de 220 mil pessoas usem o novo transporte diariamente. O 
Governador Agnelo Queiroz visitou as obras ontem, terça-feira, os detalhes com Alice Campos. 
Dois minutos e 11 segundos. 
Doze horas e 13 minutos. 
Papo de Esquina 
Agora a apresentadora do programa Esquina 100,9 segue com o quadro de entrevista do 
programa Papo de Esquina, que hoje recebe a cantora de Brasília Geórgia W Alô. Durante 48 
minutos e 58 segundos Sheila Campos conversa com a cantora Geórgia sobre sua carreira, 
influências, perspectivas, dificuldades e apresenta algumas músicas da cantora e que 
influenciaram a sua carreira. 
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Locutor: Papo de Esquina. A Cultura FM apresentou Esquina 100,9 – o ponto de encontro da 
música do Distrito Federal. Rádio Cultura FM 100,9 – a Rádio Pública do Distrito Federal 
Cultura Serviços 
Estão abertas as inscrições para a 8ª OBMEP – Olimpíadas Brasileira de Matemática da Escolas 
Públicas. Pode participar alunos do 6º ao 9º do Ensino Fundamental e das três séries do Ensino 
Médio. No ano passado quase 19 milhões participaram da competição. A Olimpíada pretende 
estimular o ensino da matemática e é voltada para estudantes e professores de escolas 
públicas de todo país. Para incentivar a participação de alunos e professores produz e distribui 
materiais didáticos; oferece estágios aos professores premiados e a participação dos melhores 
alunos no programa de iniciação científica OBMEP. Prepara também a cada ano cerca de 30 
medalhistas de ouro para competições internacionais de matemática. A inscrição dos 
estudantes deve ser feita pelas escolas até o dia 30 de Março. No dia 05 de Junho serão 
aplicadas as provas da primeira fase e no dia 15 de Setembro a segunda fase. O resultado final 
sai no dia 30 de Novembro. 
Propagandas 
Contexto – literatura em alto e bom som 
Este programa apresenta o texto: A Leviana e trecho do texto Soldado Espanhol de Gonçalves 
Dias. Durante quatro minutos e 40 segundos narram o texto e contam um pouco sobre a vida 
de Gonçalves Dias. 
Locutor: ZYZ 478 Radio Cultura FM 100,9 MHZ A Radio Publica do Distrito Federal 
 
PROGRAMA TARDE DA CULTURA (13h20 às 16h) 
Muito Boa Tarde uma hora e 20 minutos. Uma ótima quarta-feira, 14 de Março de 2012. Lelo 
Nirvana chegando, vamos até às quatro horas da tarde com boa música e informação aqui em 
100,9. Pra começar tô trazendo Engenheiro do Havaí. 
Musica: Brasileira 
Musica: Estrangeira 
Objetivos do Desenvolvimento do Milénio – ODM – oito jeitos de mudar o mundo. Até 2015 
os 191 Estados membros das Nações Unidas entre os quais o Brasil assumiram o compromisso 
de alcançar os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio – ODM – também conhecidos como 
os oito jeitos de mudar o mundo. Combater a AIDS, a malária e outras doenças é um objetivo 
do milénio. O Brasil tem o maior número de malária da América, e é o 3º lugar do mundo em 
incidência dessa doença. Já os casos de AIDS diminuíram em quase todos os grupos, embora 
estejam crescendo em mulheres de 13 e 19 anos. Participe de campanhas, divulgue 
informações de prevenção de combate a AIDS e outras doenças epidémicas como a dengue, 
tuberculose e febre-amarela. Ajude na promoção de palestras sobre saúde sexual e doenças 
sexualmente transmissíveis. Juntos podemos mudar nossa escola, nossa rua, nossa cidade, 
nosso país. Eu posso, você pode, nós podemos mudar o mundo. Você pode colaborar. Conheça 
mais sobre os ODM em www.objetivosdomilenio.org.br. 
 
Este ano o Fundo de Apoio à Cultura – o FAC, da Secretaria de Cultura do Distrito Federal, 
completa 21 anos. Considerado um dos mais importantes fundos de apoio à cultura de todo o 
país, o FAC vem se reestruturando a fim de ampliar a via de acesso aos recursos e aos bens 
culturais por artistas e população. Em 2012 serão dois módulos de editais de acesso aos 
recursos do FAC. Um deles neste primeiro semestre com linha de apoio em diversos 
seguimentos culturais. Para concorrer aos editais, artistas e grupos devem possuir o Cadastro 
de Entes e Agentes Culturais, o CEAC, atualizado. Mas atenção: para concorrer aos editais do 
primeiro semestre seu cadastro ou renovação deve ser realizado até 30 de Março. 
Uma hora e 33 minutos. Agora tem Paola Antony com agenda 100,9. 
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Agenda 100,9 
Paola Antony: quem quiser entrar em contato com a cultura Russa agora tem mais uma 
possibilidade, a partir de contos populares russos que ganharam uma edição brasileira. São 
seis dos cerca de 600 contos compilados por Alexander Afanássiev. Os contos foram traduzidos 
por Denise Regina de Sales e as narrativas fantásticas foram ilustradas pelo russo-espanhol 
Nicolai Troshinsky. Portanto, contos populares russos em nossas livrarias. 
E os ritmos brasileiros invadiram o centro de Zagreb, na Croácia, onde um festival oferece ao 
público shows de samba, capoeira e percussão, além de conferências e exposições sobre a 
nossa cultura. Com o título Brasiláctica o evento, do qual participam tanto artistas do Brasil 
como grupos da Croácia, Sérvia, Bósnia-Herzegovina e Eslovénia, começou na noite de 
Domingo último na praça Ban Jelacic da capital croata. Além dos espectáculos, o festival 
oferece várias oficinas de aprendizagem de danças e música, enquanto o Museu Etnográfico 
exibirá uma exposição de fotografias, instrumentos e trajes típicos do folclore brasileiro. 
O romance On The Road lançado em 1957 pelo escritor americano Jack Kerouac virou filme. O 
longa-metragem tem direção do brasileiro Walter Sales e estreia marcada para 15 de Junho. 
Por aqui o título será Na Estrada (On The Road). Um dos produtores do filme é Francis Ford 
Coppola, que está envolvido no projeto há anos. 
Também entorno de mesma obra, que foi uma das grandes influências para a juventude dos 
anos 60, Jack Kerouac, um dos principais expoentes da geração beatnik, está o documentário 
sueco Com amor, Carolyn, das estreantes Maria Ramstrom e Malin Korkeasalo, nele a versão 
triangulosa de Carolyn Cassady com os dois grandes ícones da turma beatnik. Carolyn foi 
esposa de Neal Cassady, que é o deslocado personagem da vida real que inspirou Dean 
Moriarty, que é o protagonista de Pé na Estrada, e ela também foi amante de Jack Kerouac. O 
documentário sueco está na competição internacional da 17ª edição do Festival É Tudo 
Verdade, que irá se realizar entre 22 de Março a 01 de Abril em São Paulo e Rio de Janeiro. 
Esse festival costuma vir para Brasília, vamos torcer para que venha mesmo e que traga esse 
filme. 
Aqui em Brasília uma mostra de cinema revela como o Japão consegue superar tragédias 
naturais e grandes calamidades. É a Mostra de Cinema Japonês Superando Grandes 
Calamidades. Nela cinco filmes que tratam dessa capacidade impressionante do povo japonês 
de lidar com catástrofes, como a bomba de Hiroshima, por exemplo. Também tem o grande 
terremoto do leste em 2011. A Mostra marca, ainda, um ano do desastre de Fukushima, 
tratado no filme Hula Girls Fukushima sobre um grupo de dança dessa região, superando a 
tragédia com a arte. Hoje quarta-feira teremos duas sessões, uma às 6h30 da noite, chamada 
A Ilha do Cãozinho Rock e às 8h50 Éclair – Uma Jornada Errante. São dois longa-metragens e a 
Mostra Superando Grandes Calamidades está em cartaz no Centro Cultural do Banco do Brasil, 
e fica por lá até 18 de Março. O CCBB localiza-se no Setor de Clubes Sul, Trecho Dois. 
Musica: Estrangeira 
Musica: Brasileira 
100,9 Rádio é Cultura 
Musica: Estrangeira 
Uma hora e 48 minutos. 
Você rasgaria uma nota de 100 reais? Destruir o Património Público é o mesmo que rasgar 
dinheiro. Por isso cuide da sua escola, da praça onde você encontra seus amigos, tenha 
cuidado com o bem público. Pois esse património é seu e de sua família. Preservar o 
Património Público é um ato de cidadania. 
Propagandas 
Uma hora e 51 minutos. 
Música: Estrangeira 
Música: Brasileira 
Locutor: ZYZ 478 Radio Cultura FM 100,9 MHZ A Rádio Pública do Distrito Federal 
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Cultura Notícia 
As diretrizes do plano de agricultura de baixa emissão de carbono serão debatidas na tarde 
dessa Quarta-feira, na sede da empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural. Um minuto e 
nove segundos. 
O Ministro da Educação Aluízio Mercadante vai a câmara dos deputados participar de uma 
reunião conjunta da Comissão de Educação e da Comissão Especial que discute o Plano 
Nacional de Educação. As informações você confere agora com a repórter Geórgia Moraes. 
Três minutos e 12 segundos. 
E o CNJ (Conselho Nacional de Justiça) vai investigar o judiciário sobre reportagem publicada 
na Carta Capital. Os detalhes você confere agora na reportagem de Juliana Medeiros. Quatro 
minutos e oito segundos. 
Duas horas e oito minutos em Brasília. 
Música: Brasileira 
Música: instrumental 
Agora duas horas e 15 minutos. 
Cultura Popular - Contos e Lendas do Folclore Brasileiro 
Uma das mais populares personagens do folclore brasileiro é a Cuca. É uma espécie de bicho 
papão que chegou ao Brasil na época da colonização pelos portugueses. Segue a história da 
Cuca. Um minuto e 29 segundos. 
Cultura Popular - Contos e Lendas do Folclore Brasileiro 
Propagandas 
Boa tarde, duas horas e 19 minutos. Você está na Cultura FM. 
Músicas: Estrangeiras 
Duas horas e 29 minutos. 
Agenda 100,9 
Inscrições abertas, até 12 de Abril, para a Quinta Edição do Festival de Filmes Curtíssimos, que 
acontecerá em Brasília de oito a 12 de Maio. Dois minutos. 
Músicas: Brasileiras 
Duas horas e 42 minutos 
Em cena - Apontamento sobre Teatro na Rádio Cultura FM 
Trazem informações sobre teatro e falam sobre a história do teatro. Dois minutos e 24 
segundos. 
 
Este ano o Fundo de Apoio à Cultura – o FAC, da Secretaria de Cultura do Distrito Federal, 
completa 21 anos. Considerado um dos mais importantes fundos de apoio à cultura de todo o 
país, o FAC vem se reestruturando a fim de ampliar a via de acesso aos recursos e aos bens 
culturais por artistas e população. Em 2012 serão dois módulos de editais de acesso aos 
recursos do FAC. Um deles neste primeiro semestre com linha de apoio em diversos 
seguimentos culturais. Para concorrer aos editais, artistas e grupos devem possuir o Cadastro 
de Entes e Agentes Culturais, o CEAC, atualizado. Mas atenção: para concorrer aos editais do 
primeiro semestre seu cadastro ou renovação deve ser realizado até 30 de Março. 
Apresentador 
Duas horas e 47 minutos 
Músicas: Estrangeiras 
100,9 Cultura FM 
Música: Estrangeira 
Três horas 
Locutor: ZYZ 478 Radio Cultura FM 100,9 MHZ A Radio Publica do Distrito Federal 
Cultura Notícia 
O Governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz, acompanhado da Primeira-dama Ilza 
Queiroz, do Secretário de Saúde em exercício, Elias Miziara, e da Secretária da Mulher, Olgamir 
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Amância, lançou o Projeto Piloto da Unidade Móvel de Saúde da Mulher. O caminhão é 
especialmente equipado para realizar exames como mamografias, ecografias e coletas de 
material para a realização do exame papanicolau, que previne o câncer no colo do útero. A 
unidade tem capacidade de realizar 40 mamografias e 50 ecografias diariamente. Esse é o 
primeiro caminhão equipado para a realização desses exames. A intenção é adquirir em 
definitivo seis unidades móveis que deverão cobrir todo o DF. 
Desportistas e técnicos consagrados passam a receber o Bolsa Atleta. A lei não permitia o 
benefício para atletas com patrocínio individual, para os atletas olímpicos e paraolímpicos. O 
valor mensal da bolsa é de três mil e 100 reais. Detalhes agora com Patrícia Cruz. Dois minutos 
e 21 segundos. 
Um viral, nome que se dá quando um vídeo atinge recorde de acesso no Youtube, tem causado 
um amplo debate nas redes sociais sobre as reais intenções de Organizações Não 
Governamentais Norte-americanas com atuação na África. A reportagem você confere agora 
com Juliana Medeiros. Três minutos e 15 segundos. 
Apresentador cumprimenta os ouvintes e anuncia as próximas músicas. 
Musica: Estrangeira 
Musica: Brasileira 
Três horas e 21 minutos. 
Dica de Trânsito 
A sujeira jogada na via pública ou nas margens das rodovias estimula a proliferação de insectos 
e roedores, o que favorece a transmissão de doenças contagiosas. Outros materiais jogados no 
meio ambiente, como latas e garrafas plásticas, levam muito tempo para serem absorvidos 
pela natureza, além de obstruírem os esgotos e bocas de lobo, provocando alagamentos das 
vias e podem danificar até mesmo os veículos se lançados por um veículo contra a lataria do 
outro. Trânsito seguro. Direito de todos, dever de cada cidadão. 
Propagandas 
Três horas e 24 minutos. 
Música: Estrangeira 
Música: Brasileira 
Três horas e 33 minutos. 
Agenda 100,9 
Está em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil uma Mostra de Cinema Japonês Superando 
Grandes Calamidades. Nela cinco filmes que tratam dessa capacidade impressionante do povo 
japonês de lidar com catástrofes, como a bomba de Hiroshima, por exemplo. Também tem o 
grande terremoto do leste em 2011. A Mostra marca, ainda, um ano do desastre de 
Fukushima, tratado no filme Hula Girls Fukushima. Dois minutos e 19 segundos. 
Músicas: Estrangeiras 
Três horas e 44 minutos. 
Objetivos do Desenvolvimento do Milénio – ODM – oito jeitos de mudar o mundo. Até 2015 
os 191 Estados membros das Nações Unidas entre os quais o Brasil assumiram o compromisso 
de alcançar os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio – ODM – também conhecidos como 
os oito jeitos de mudar o mundo. Erradicar a extrema pobreza e a fome é um objetivo do 
milénio. No Brasil há alimentos suficientes para alimentar toda sua população. Apesar disso 
29% das pessoas estão abaixo da linha da pobreza e apresentam deficiência alimentar. Forme 
grupos e divulgue práticas e orientações alimentar. Seja voluntário, pratique acções ligadas ao 
aproveitamento de alimentos e ensine a evitar o desperdício. Juntos nós podemos mudar 
nossa escola, nossa rua, nossa cidade, nosso país. Eu posso, você pode, nós podemos mudar o 
mundo. Você pode colaborar, conheça mais www.objetivosdomilenio.org.br. Cultura FM. 
Propagandas  
Três horas e 47 minutos 
Música: Brasileira 

http://www.objetivosdomilenio.org.br/
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Músicas: Estrangeiras 
Apresentador – encerra o programa e se despede. 
Locutor: ZYZ 478 Radio Cultura FM 100,9 MHZ A Radio Publica do Distrito Federal 
Três horas e 58 minutos 
Cultura Notícia 
As escolas públicas no Brasil iniciaram a campanha coordenada pelos Ministérios da Saúde e 
da Educação direcionada a combater a obesidade em crianças e adolescentes. A campanha 
que deve durar o ano todo começou com uma semana de mobilização do programa saúde na 
escola. A expectativa é alcançar 10 milhões de alunos entre cinco e 19 anos, em 55 mil escolas 
públicas, de 2500 municípios que aderiram a iniciativa. De acordo com o IBGE houve um 
aumento de quase sete vezes em proporção da obesidade infantil detectada em meninos e 
rapazes nas últimas três décadas e meia em sessões da campanha no rádio e na TV. O Ministro 
Padilha cita estudos médicos para alertar que uma criança obesa tem grande chance de se 
tornar um adulto obeso com maior possibilidade de desenvolver doenças como diabetes e 
hipertensão. O programa Saúde na escola existe desde 2008 e abrange acções integradas dos 
Ministérios da Saúde e da Educação nas escolas públicas e no Sistema Único de Saúde. Além 
de orientações nutricionais, encaminham os estudantes que tiverem com excesso de peso para 
unidades básicas de saúde. 
Desastre no Japão muda projeto de energia nuclear. A reportagem você confere agora com a 
Natália Pianegonda. Dois minutos e 27 segundos. 
E hoje é dia internacional de luta contra as barragens pelos rios, pela água e pela vida. Os 
detalhes agora você confere com Juliana Medeiros. Dois minutos e 58 segundos. 
Cultura Popular - Tradição e Folguedo da Cultura Brasileira 
A cidade de Pirenópolis, localizada no Estado de Goiás, a 140 km de Brasília, é um dos grandes 
palcos das Cavalhadas. Essa tradição é um folguedo que teve origem nos torneios medievais e 
que chegou no Brasil pelos portugueses. Dois minutos e 46 segundos. 
 
FINAL DE TARDE – DEREZ MARQUES (16h08 às 17h59) 
Apresentador – Derez Marques 
Quatro horas e oito minutos. 
Musicas: Brasileiras 
Apresentador cumprimenta os ouvintes e anuncia a próxima música. 
Música: Brasileira 
Você rasgaria uma nota de 100 reais? Destruir o Património Público é o mesmo que rasgar 
dinheiro. Por isso cuide da sua escola, da praça onde você encontra seus amigos, tenha 
cuidado com o bem público. Pois esse património é seu e de sua família. Preservar o 
Património Público é um ato de cidadania. 
Músicas: Brasileiras 
Agenda 100,9 
Está em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil uma Mostra de Cinema Japonês Superando 
Grandes Calamidades. Nela cinco filmes que tratam dessa capacidade impressionante do povo 
japonês de lidar com catástrofes, como a bomba de Hiroshima, por exemplo. Também tem o 
grande terremoto do leste em 2011. A Mostra marca, ainda, um ano do desastre de 
Fukushima, tratado no filme Hula Girls Fukushima. Dois minutos e 14 segundos. 
Música: Brasileira 
Quatro horas e 38 minutos 
Música: Brasileira 
 
Objetivos do Desenvolvimento do Milénio – ODM – oito jeitos de mudar o mundo. Até 2015 
os 191 Estados membros das Nações Unidas entre os quais o Brasil assumiram o compromisso 
de alcançar os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio – ODM – também conhecidos como 
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os oito jeitos de mudar o mundo. Qualidade de vida, respeito ao meio ambiente, é um objetivo 
do milénio. Apesar do Brasil ter cerca de 12% de toda água doce do planeta, 22 milhões de 
pessoas não têm acesso à água de boa qualidade. O desmatamento, o desperdício de água e a 
produção excessiva de lixo são alguns dos problemas mais graves enfrentados pela 
humanidade. Ajude na divulgação e realização sobre o uso racional da água, preservação de 
áreas públicas, coleta seletiva, mutirões de limpeza e plantio de árvores. Juntos nós podemos 
mudar nossa escola, nossa rua, nossa cidade, nosso país. Eu posso, você pode, nós podemos 
mudar o mundo. Você pode colaborar. Conheça mais em www.objetivosdomilenio.org.br. 
Cultura FM. 
Propagandas 
Quatro horas e 50 minutos. 
Música: Estrangeira 
Músicas: Brasileiras 
Locutor: ZYZ 478 Radio Cultura FM 100,9 MHZ A Radio Publica do Distrito Federal 
Cultura Notícia 
O aumento médio de 8,4% nas vendas em comparação ao mesmo período do ano passado foi 
o resultado da 10ª Edição do Liquida DF, realizado de primeiro a 11 de Março pela Câmara de 
Dirigentes Lojistas, CDL-DF. O presidente da CDL, Geraldo Araújo, informa que o índice foi 
registrado em pesquisa por amostragem com 170 lojistas de Shopping e lojas de ruas, que 
participam da campanha. O segmento de vestuário foi o que registrou o maior índice de venda 
43,2%, em seguida calçados com 32,4% e electroeletrónicos com 24,4%. A pesquisa apontou, 
ainda, que os descontos oferecidos pelas lojas participantes foram de cinco a 70% e que a 
forma predominantemente de pagamento utilizada pelos consumidores foi o cartão de crédito 
com 90,1%. 
Ambientalista denuncia novo código florestal que ignora recomendações científicas e 
abandona áreas de protecção. A reportagem é de Natália Borges. Dois minutos e 30 segundos. 
Você sabe o que é ECAD (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição)? É porque agora ele 
está cobrando direitos autorais de sites e blogs na Internet. Confira a reportagem com Juliana 
Medeiros. Quatro minutos e 29 segundos. 
Apresentador cumprimenta os ouvintes e anuncia as próximas músicas. 
Música: Estrangeira 
Música: Brasileira 
Propagandas 
Cinco horas e 21 minutos. 
Músicas: Brasileiras 
Agenda 100,9 
Pelo projeto Meu Caro Amigo Chico Buarque, o pianista e arranjador Renato Vasconcellos, 
juntamente com os músicos Bruno Medina no saxofone; Paulo André Tavares no violão e 
guitarra; Oswaldo Amorim no baixo; e Leander Motta na bateria e percussão, farão um show. 
Renato Vasconcellos Quinteto nessa Quinta e Sexta-feira, dia 15 e 16 de Março, às nove horas 
da noite no Clube do Choro de Brasília. Dois minutos e 17 segundos. 
Música: Estrangeira 
Cinco horas e 36 minutos. 
Música: Estrangeira 
Música: Brasileira 
Esporte é Cultura 
Os jogos olímpicos são grandes eventos internacionais com esportes de verão e de inverno, 
que milhares de atletas participam de várias competições. Atualmente os jogos são realizados 
a cada dois anos em anos pares com jogos olímpicos de verão e de inverno se alternando. 
Durante o século XX modificações nos jogos foram realizadas para atender a mudança das 
circunstâncias sociais do planeta. Alguns desses ajustes incluíram a criação dos jogos de 
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inverno, para o esporte do gelo e da neve, os jogos paraolímpicos, para atletas com deficiência 
física, e os jogos olímpicos da juventude, para competidores adolescentes. Os jogos de verão 
são responsáveis por maior quantidade de modalidades e provas. 
Propagandas 
Este ano o Fundo de Apoio à Cultura – o FAC, da Secretaria de Cultura do Distrito Federal, 
completa 21 anos. Considerado um dos mais importantes fundos de apoio à cultura de todo o 
país, o FAC vem se reestruturando a fim de ampliar a via de acesso aos recursos e aos bens 
culturais por artistas e população. Em 2012 serão dois módulos de editais de acesso aos 
recursos do FAC. Um deles neste primeiro semestre com linha de apoio em diversos 
seguimentos culturais. Para concorrer aos editais, artistas e grupos devem possuir o Cadastro 
de Entes e Agentes Culturais, o CEAC, atualizado. Mas atenção: para concorrer aos editais do 
primeiro semestre seu cadastro ou renovação deve ser realizado até 30 de Março. 
Cinco horas e 49 minutos. 
Musicas: Brasileiras 
Apresentador – se despede e encerra o programa. 
Cinco horas e 59 minutos. 
Locutor: ZYZ 478 Radio Cultura FM 100,9 MHZ A Radio Publica do Distrito Federal 
Cultura Serviços 
A partir de agora as petições iniciais destinadas às Varas localizadas nas satélites do DF podem 
ser entregues no Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa, no Bloco B, sala T-12. O 
serviço funcionará de Segunda a Sexta-feira do meio-dia às seis da tarde. As petições iniciais 
recebidas pelos serviços serão enviadas por malotes, devendo chegar a circunscrição 
competente em até três dias úteis a partir da distribuição em Brasília. Uma pesquisa realiza 
junto aos fóruns das satélites constatou que 40% das petições iniciais recebidas eram 
provenientes de escritórios de advocacia localizados no Plano Piloto. Com o propósito de 
agilizar a prestação jurisdicional o TJDFT criou o Serviço de Distribuição Integrada, buscando 
trazer maior comodidade e segurança para os advogados que não precisam mais se locomover 
até a satélite para entregar petições, diminuindo o fluxo de pessoas nos fóruns e contribuindo 
para o trânsito e meio ambiente melhorem. O Serviço de Distribuição Integrada, o SERDIN, não 
receberá, entretanto, petições destinadas aos Juizados Especiais, medidas urgentes e 
procedimentos da Polícia Civil. Não serão aceitas também petições iniciais para os fóruns 
localizados na circunscrição judiciária de Brasília. Vale lembrar que o serviço funcionará apenas 
no Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa. 
 
ROCK DF - UM RELATO PESSOAL DO MÚSICO DO DISTRITO FEDERAL (18h às 18h30) 
O apresentador Lelo Nirvana tem como convidado do programa de hoje Sérgio Trapa, baixista 
da Banda Rio Claro. 
A primeira parte do programa durou 16 minutos e 46 segundos. Numa conversa descontraída 
o convidado contou sua história de vida na música, que tem seu início quando ele tinha apenas 
14 anos. Fala das suas influências musicais. 
Locutor: Estamos apresentando Rock DF com Sérgio Trapa - Baixista da Banda Rio Claro 
Objetivos do Desenvolvimento do Milénio – ODM – oito jeitos de mudar o mundo. Até 2015 
os 191 Estados membros das Nações Unidas entre os quais o Brasil assumiram o compromisso 
de alcançar os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio – ODM – também conhecidos como 
os oito jeitos de mudar o mundo. Combater a AIDS, a malária e outras doenças é um objetivo 
do milénio. O Brasil tem o maior número de malária da América, e é o 3º lugar do mundo em 
incidência dessa doença. Já os casos de AIDS diminuíram em quase todos os grupos, embora 
estejam crescendo em mulheres de 13 e 19 anos. Participe de campanhas, divulgue 
informações de prevenção de combate a AIDS e outras doenças epidémicas como a dengue, 
tuberculose e febre-amarela. Ajude na promoção de palestras sobre saúde sexual e doenças 
sexualmente transmissíveis. Juntos podemos mudar nossa escola, nossa rua, nossa cidade, 
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nosso país. Eu posso, você pode, nós podemos mudar o mundo. Você pode colaborar. Conheça 
mais sobre os ODM em www.objetivosdomilenio.org.br. 
Propagandas 
Locutor: Estamos apresentando Rock DF com Sérgio Trapa – baixista da Banda Rio Claro. 
A entrevista segue por mais 11 minutos e 53 segundos.  
O apresentador encerra o programa. 
Agenda 100,9 
O Teatro Oi Brasília também vai participar da programação da 15ª Semana da Francofonia. Na 
sala de espetáculos do teatro, o público poderá assistir a uma Mostra de filmes no período de 
17 a 21 de Março, sempre às nove horas da noite, com entrada franca. Três minutos. 
 
PROGRAMA NÓS POR NÓS – LELO NIRVANA (18h30 às 18h59) 
Apresentador do programa cumprimenta os ouvintes. 
Música: Brasileira 
Música: Estrangeira cantada por um artista brasileiro de Brasília 
Você rasgaria uma nota de 100 reais? Destruir o Património Público é o mesmo que rasgar 
dinheiro. Por isso cuide da sua escola, da praça onde você encontra seus amigos, tenha 
cuidado com o bem público. Pois esse património é seu e de sua família. Preservar o 
Património Público é um ato de cidadania. 
Propagandas 
Músicas: Estrangeiras 
Locutor: Você curtiu Nós por Nós 
Locutor: ZYZ 478 Rádio Cultura FM 100,9 MHZ A Rádio Pública do Distrito Federal 
Sete horas da noite em Brasília. 
 
VOZ DO BRASIL – (19h às 20h) 
Programa do governo, com uma hora de duração, obrigatório para todas as rádios brasileiras. 
 
Cultura Popular - Contos e Lendas do Folclore Brasileiro 
O folclore brasileiro está repleto de seres que protegem a natureza, sua fauna e flora. Caipora 
é um habitante das florestas, aparentado do Curupira, reina sobre todos os animais e destrói 
os caçadores que não cumprem o acordo de caça feito com ele. Um minuto e 21 segundos. 
Locutor: ZYZ 478 Radio Cultura FM 100,9 MHZ A Radio Publica do Distrito Federal 
 
PROGRAMA CULTURA NO MUNDO – REPRISE (20h às 21h) 
Reapresentação do programa Cultura no Mundo transmitido às sete horas da manhã na Rádio 
Cultura FM. 
Em Cena - Apontamento sobre Teatro na Rádio Cultura FM 
As Épicas Homéricas são os mais antigos poemas em grego que sobreviveram até nós, mas 
certamente existiram outros ainda mais antigos. Um minuto e 45 segundos. 
Propagandas 
Locutor: ZYZ 478 Rádio Cultura FM 100,9 MHZ A Rádio Pública do Distrito Federal 
Música: Brasileira 
Música: Estrangeira 
Propagandas 
Nove horas e 18 minutos. 
Músicas: Brasileiras 
Música: Estrangeira 
Agenda 100,9 
Nessa Sexta-feira, dia 16 de Março, a partir das cinco horas da tarde, na Praça dos Três 
Poderes, em comemoração ao mês da mulher, o Centro Cultural Três Poderes, por meio do 
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Projeto Ritmos e Encontros vai celebrar e homenagear as mulheres, com a realização da 
Exposição Fotográfica Candangas. A Mostra revela um conjunto de imagens que evidenciam as 
mulheres na construção de Brasília. Dois minutos e 56 segundos. 
Música: Instrumental 
Música: Brasileira 
Música: Estrangeira 
Objetivos do Desenvolvimento do Milénio – ODM – oito jeitos de mudar o mundo. Até 2015 
os 191 Estados membros das Nações Unidas entre os quais o Brasil assumiram o compromisso 
de alcançar os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio – ODM – também conhecidos como 
os oito jeitos de mudar o mundo. Erradicar a extrema pobreza e a fome é um objetivo do 
milénio. No Brasil há alimentos suficientes para alimentar toda sua população. Apesar disso 
29% das pessoas estão abaixo da linha da pobreza e apresentam deficiência alimentar. Forme 
grupos e divulgue práticas e orientações alimentar. Seja voluntário, pratique acções ligadas ao 
aproveitamento de alimentos e ensine a evitar o desperdício. Juntos nós podemos mudar 
nossa escola, nossa rua, nossa cidade, nosso país. Eu posso, você pode, nós podemos mudar o 
mundo. Você pode colaborar, conheça mais www.objetivosdomilenio.org.br. Cultura FM. 
 
Este ano o Fundo de Apoio à Cultura – o FAC, da Secretaria de Cultura do Distrito Federal, 
completa 21 anos. Considerado um dos mais importantes fundos de apoio à cultura de todo o 
país, o FAC vem se reestruturando a fim de ampliar a via de acesso aos recursos e aos bens 
culturais por artistas e população. Em 2012 serão dois módulos de editais de acesso aos 
recursos do FAC. Um deles neste primeiro semestre com linha de apoio em diversos 
seguimentos culturais. Para concorrer aos editais, artistas e grupos devem possuir o Cadastro 
de Entes e Agentes Culturais, o CEAC, atualizado. Mas atenção: para concorrer aos editais do 
primeiro semestre seu cadastro ou renovação deve ser realizado até 30 de Março. 
Nove horas e 50 minutos. 
Musicas: Brasileira 
Música: Instrumental 
Música: Brasileira 
Dica de Trânsito 
Valorizar comportamentos necessários a segurança e a efetivação do direito de mobilidade a 
todos os cidadãos é garantir o direito à pessoa humana e à convivência solidária, tornando o 
trânsito mais seguro. Trânsito seguro, direito de todos, dever de cada cidadão. 
Locutor: ZYC 478 Rádio Cultura FM 100,9 MHZ a Rádio Pública do Distrito Federal 
 
PROGRAMA EXPERTISE (22h às 23h59) 
Locutor: Está entrando no ar Expertise - Especialidade, opinião, valor, avaliação, habilidade, 
perícia, profissionalismo, técnica, competência, proficiência, conhecimento que adquiri pelo 
estudo, experiência e prática, conhecimento extenso de uma tarefa específica, expertise 
comprovação de uma autenticidade de antiguidade ou obra arte auferida e assinada por um 
expert. Produção e apresentação Sheila Campos. Sonoplastia Santana San. Realização Rádio 
Cultura FM de Brasília, emissora pública do Distrito Federal. 
Apresentadora diz que tem o prazer de receber o ator, iluminador, diretor, produtor teatral e 
agora dramaturgo James Fensterseifer. 
Segue a entrevista sobre a vida profissional de James Fensterseifer durante todo o programa, 
intercalada por intervalos musicais com músicas escolhidas pelo entrevistado. 
Apresentadora encerra o programa. 
Locutor: ZYZ 478 Rádio Cultura FM 100,9 MHZ A Rádio Pública do Distrito Federal 
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APÊNDICE G 

Descrição da programação da Rádio CBN Brasília 

 
Programação do dia 14 de Março de 2012 
 
REPÓRTER CBN 
Quarta-feira, 14 de Março de 2012. 
O pré-candidato republicano dos Estados Unidos Rick Santorum, venceu a prévia do partido, 
disputada nesta terça feira no Alabama, ele foi seguido por Newt Gingrich em segundo, e Mitt 
Romney em terceiro, os três candidatos estão empatados no Mississipi com 81% da apuração 
concluída. Vinte e dois segundos. 
O Ministério Público Federal vai denunciar nesta quarta-feira a justiça de Marabá no Pará o 
Coronel Sebastião Curió por cinco sequestros na região do Araguaia, caso seja aceito será a 
primeira ação penal do país com o objetivo de punir um militar por crimes cometidos durante 
a ditadura, segundo os procuradores o grupo foi sequestrado por tropas comandadas pelo 
militar, entre janeiro e setembro de 1974. Vinte e sete segundos. 
Os principais índices das bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam e forte alta nesta 
terça feira o desempenho foi afetado por ações do banco JP. Morgan, o índice Dow Jones 
fechou no maior nível desde dezembro de 2007, enquanto o SP500 terminou a sessão com a 
maior pontuação desde junho de 2008, e o Nasdaq que em sua máxima desde novembro de 
2000. Trinta e um segundos. 
O Novo líder do governo no senado Eduardo Braga do PMDB afirmou que vai ter como 
prioridade a busca pela união entre os parlamentares que integram a base aliada, ele assumiu 
o cargo no momento em que há uma crise na base de apoio a presidente Dilma Rousseff. Na 
semana passada o governo sofreu uma derrota com a rejeição do nome de Bernardo 
Figueiredo indicado pra direção geral da agência nacional dos transportes terrestres. Vinte e 
sete segundos. 
Repórter CBN – As principais notícias do dia a cada meia hora. 
 
CBN MADRUGADA – Apresentação Alves de Melo (00h às 04h) 
Quarta-feira 14 de Março de 2012 seja bem vindo ao CBN Madrugada. 
Até às quatro horas vamos ficar juntos com as principais notícias do país e do mundo. Alves de 
Melo cumprimenta os ouvintes e cita endereços da CBN na internet. 
Agora no horário de Brasília seis minutos. 
O programa de hoje começa com informações de Brasília, onde o Ministério Público Federal 
vai denunciar hoje o coronel da reserva Sebastião Curió Rodrigues de Moura, conhecido como 
major curió por crimes de sequestro qualificado contra cinco integrantes da Guerrilha do 
Araguaia, a denúncia vai ser encaminhada à justiça federal em Marabá no Pará, se for acatada 
pode se converter na primeira ação penal por crimes cometidos durante o regime de exceção, 
secundo os procuradores se condenado Curió poderá pegar de 2 a 40 anos de prisão. A 
Guerrilha do Araguaia foi um movimento armado contra a ditadura militar organizado pelo PC 
do B, e reprimido pelo exército entre 1972 e 1975 no sul do Pará. 
E também em destaque no programa de hoje a decisão da presidente Dilma Rousseff de 
substituir o líder do governo na câmara. Saiu Cândido Vaccarezza e entrou Arlindo Chinaglia. O 
novo líder disse que vai marcar diversas reuniões para identificar as insatisfações na base 
aliada, ele vai trabalhar com o novo líder do governo no Senado Eduardo Braga substituto de 
Romero Jucá. 
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A insatisfação entre os aliados do planalto é maior no PMDB, o que resultou na derrota do 
governo na semana passada, quando foi rejeitada concessão de um segundo mandato para o 
diretor da agência nacional de transportes terrestres Bernardo Figueiredo. 
Presidente Dilma Rousseff reagiu trocando os dois líderes, e terá pela frente o desafio de 
garantir as vitórias governistas nas próximas votações no congresso, isso em meio às costuras 
de alianças para eleições municipais e, claro, por cargos e pela liberação de recursos 
vinculados às emendas parlamentares. E por conta da troca de líderes, não aconteceram as 
votações previstas para Terça-feira, entre elas a do código florestal, que ficou pra semana que 
vem. 
Nesta quarta-feira na câmara deverá ser votada a lei geral da copa. 
Alves de Melo chama cada repórter para informar o seu destaque. 
Projeto prevê aumento do número de funcionários nos gabinetes de senadores. Bruno Melo. 
Repórter fala sobre o aumento de funcionários nos gabinetes dos senadores. Vinte segundos. 
Ex-senador é acusado de usar clube de futebol para movimentar recursos que teriam sido 
desviados, este é o destaque do repórter Ruy Conde. Repórter fala sobre lavagem de dinheiro 
do ex-senador Luís Estevão. Onze segundos. 
Cigarros com sabores sairão do mercado, ouça o destaque da repórter Luiza Machado. 
Repórter fala sobre a retirada de cigarros e Narguilé do mercado. Quinze segundos. 
Permissão de carteiras de motoristas foi afetada em todo o país, ouça Carol Oliveira. Repórter 
fala sobre a queda do sistema do SERPRO que afetou a emissão de carteiras de motoristas em 
todo o país. Treze segundos. 
A prisão de integrantes da cúpula do jogo do bicho é destaque com Priscila Moraes. Repórter 
fala sobre prisões dos chefes da quadrilha. Vinte segundos. 
Médicos e estudantes de medicina são assaltados dentro de hospital no Rio de Janeiro, ouça 
Marta Arruda. Repórter fala sobre assalto que ocorreu no Hospital Universitário Gaffrée e 
Guinle, no Rio de Janeiro. Quinze segundos. 
Vamos ao destaque de Alessandra Dias. Repórter fala sobre estado de criança afetada por 
bomba de efeito moral durante um tumulto em Carapicuíba, em São Paulo. Quinze segundos. 
Desmontada quadrilha que fraudava vestibulares, Joyce Ribeiro. Repórter fala sobre 
desarticulação de quadrilha que fraudava vestibulares em Araraquara, São Paulo. Vinte 
segundos. 
Condenados os PMs acusados de tortura, Itamar Mayrink. Repórter fala sobre condenação de 
Policiais Militares por crimes de tortura no triangulo mineiro. Dez segundos. 
Ouça também Tiago Matias. Repórter fala sobre investigação de acidente em posto de 
petróleo operado pela Chevron. Dez segundos. 
E Natália Toledo destaca os números da produção industrial. Repórter fala sobre números da 
produção industrial no Pará e na Bahia. Quinze segundos. 
Bolsa de Valores. 
Doze minutos, horário de Brasília. 
Sinais de recuperação da economia dos Estados Unidos e alta das ações da vale e da Petrobras 
ajudaram a bolsa de São Paulo nesta terça-feira. O principal indicador operou até o meio dia 
com alta em torno de 1%, depois do almoço a tendência de valorização foi consolidada com os 
ganhos em Wall Street. 
O IBOVESPA que é o principal indicador fechou em maior nível em onze meses, a alta chegou a 
3,03% aos 68.394 pontos, esse é o nível mais alto desde 08 de Abril de 2011. 
Nos Estados Unidos o índice Dow Jones ganhou 1,68% enquanto Nasdaq teve alta de 1,88% e o 
S&P 500 avançou 1,81%. 
As principais bolsas da Europa também subiram na terça-feira, em meio a melhora do 
ambiente provocado pelo acordo para o segundo pacote de socorro financeiro a Grécia e 
aumenta o índice de confiança na Alemanha. A decisão da Espanha de ampliar o ajuste fiscal 
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também ajudou. As ações do setor financeiro foram as que mais subiram. Em Paris o ganho 
chegou a 1,72%, alta de 1,43%, e a bolsa de Londres teve valorização de 1,07%. 
E o dólar voltou a cair nesta terça-feira. A variação ficou em 0,27% para um R$ 1,80. O euro foi 
cotado a um dólar e trinta centavos. Aqui no Brasil, a moeda única europeia caiu 0,54% para 
R$ 2,372. 
E o Ministro da Fazenda disse que o Brasil não pode fazer papel de bobo, e se deixar levar pelo 
que chamou de manipulação cambial dos países avançados. Ele disse que todas as entradas de 
dólares no país são vigiadas. 
Durante uma audiência pública no senado, o ministro informou que o governo fará novas 
desonerações nos próximos dias. O ministro também não escapou de perguntas da oposição 
sobre as suspeitas de irregularidades no Banco do Brasil e na Casa da Moeda. A reportagem é 
de Roseann Kennedy. Três minutos e cinco segundos. 
Horário de Brasília: 17 minutos. 
Clássicos Eternos do Mundo Corporativo com Max Gehringer. 
Max Gehringer: Projeto é uma séria de atividades que vai dar vida prática a uma boa ideia, 
novos projetos são o oxigênio de uma empresa, por que eles impedem que a empresa 
continue a fazer sempre a mesma coisa e acabe perdendo o fôlego e se tornando obsoleta. Eu 
trabalhei em uma empresa que tinha muitos projetos o que era bom, mas a maioria deles não 
dava resultados, o que era ruim. Um dia cansados de tanto errar nós decidimos parar e 
conversar, e logo descobrimos onde estava o problema, nós sempre fazíamos um monte de 
mudanças no meio dos projetos, mas nunca por motivos técnicos, nós mudávamos o projeto 
por que as pessoas envolvidas nele mudavam de opinião de repente ou se omitiam, ou 
pareciam mais interessadas em discutir com os outros membros da equipe. Nosso problema 
era de liderança, e nós resolvemos a questão nomeando um líder para cada projeto, com 
poderes quase ditatorial sobre a equipe, e criamos para o líder uma série de sete regrinhas que 
nós chamamos de manual do nunca, e os projetos daí em diante começaram a dar certo. As 
sete regras do manual do nunca eram as seguintes. Max Gehringer apresenta as sete regras e 
encerra. Dois minutos e trinta segundos. 
Horário de Brasília: 20 minutos. Vamos às manchetes de alguns principais jornais de hoje. 
Na primeira página do jornal O Globo: Cúpula do Bicho sofre maior golpe em 19 anos. 
O Estado de São Paulo destaca: Troca de líderes no congresso amplia crise na base de Dilma. 
A Folha de São Paulo: Governo proíbe venda de cigarro com sabor no país. 
O Valor Econômico: Empresas abertas mantêm mais de 250 bilhões de reais em caixa. 
No país das mordomias: esta é a manchete do Correio Brasiliense. 
A Gazeta do Povo de Curitiba: Para tentar conter crise, Dilma substitui líderes. 
E no Diário Catarinense: BMW manda recado à demora Brasileira. 
Esta, as manchetes de alguns principais jornais de hoje. 
Horário de Brasília: 21 minutos. 
Em partida valida pela liga dos campeões da Europa, o Bayern de Munique jogando em casa 
atropelou a zebra, o suíço Basel, time bárbaro venceu por 7x0. Foi um placar ainda mais 
elástico do que aquele de 7x1 que o Barcelona fez sobre o Bayern Leverkusen. Mario Gomes 
destaque no time de Munique marcou quatro vezes e chegou a 11 gols na liga dos campeões, 
um a menos que o craque argentino Lionel Messi do Barça, autor de cinco gols na Quarta-feira 
passada.  
E na Itália, Olympique de Marseille suou, mas suou muito mesmo para conseguir a 
classificação para as quartas de final, jogando no estádio Giuseppe Meazza em Milão. O time 
francês marcou nos acréscimos, o gol que empatou o duelo contra a Internazionale. Os 
italianos ainda fizeram um segundo gol, mas não puderam evitar a eliminação. A derrota por 
2x1 classificou o Olympique de Marseille por causa da vitória por 1x0 na partida de Ida, no dia 
22 de Fevereiro, na França. Um gol fora de casa, nesta Terça-feira, serviu como critério de 
desempate. 
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Daqui a pouco a gente volta a falar de esporte aqui no CBN Madrugada. 
Horário de Brasília: 22 minutos 
CBN Tempo e Temperatura 
Repórter André Madeira fala da previsão do tempo para hoje em todo o país. Vinte segundos. 
O Internacional não teve qualquer trabalho para conseguir a recuperação na Libertadores. 
Depois daquela derrota pelo Santos, na semana passada, o time gaúcho não tomou 
conhecimento do The Strongest da Bolívia, goleou o adversário por 5x0, no Beira Rio.  
Vamos falar do noticiário internacional, com destaque para a Síria onde o presidente Bashar al-
Assad anunciou nesta terça-feira a convocação de eleições parlamentares para o dia sete de 
Maio. 
Será com base na nova constituição aprovada em fevereiro que prevê a instituição do 
pluripartidarismo. O texto estabelece também que as legendas não podem ser baseadas em 
princípios religiosos, regionais, ou profissionais. 
A iniciativa vista pelo presidente e aliados como um compromisso com as reformas, mas os 
opositores questionam a legitimidade da nova legislação, e anunciam que vão boicotar as 
eleições. 
Os Estados Unidos, também se manifestaram sobre o assunto para o departamento de estado, 
a iniciativa de al-Assad se torna ridícula em meio a crescente violência no país. Ontem foram 
registrados mais confrontos na cidade de Idleb e dezenas de pessoas morreram perto de uma 
mesquita. Também na terça feira o regime Sírio foi acusado de colocar minas terrestres nas 
fronteiras com o Líbano e Turquia, segundo a organização Human Rights Watch a informação 
chegou por meio de civis e militares que desertaram. A organização é militarmente ineficaz, e 
vai servir apenas para punir e matar os civis que tentam escapar do conflito e tornar as 
fronteiras mais perigosas durante os próximos anos. 
E 30 mil sírios já deixaram o país, segundo a ONU, por causa dos conflitos entre as forças de 
segurança e oposição ao governo de Bashar al-Assad. A reportagem é de Camila Viegas Lee. A 
repórter fala sobre fuga dos sírios. Cinquenta e oito segundos. 
E a Justiça condenou a 57 anos de prisão um homem conhecido como o maníaco da 
Cantareira. Ele ficará preso pelas mortes de dois irmãos em 2007. A defesa do réu pretende 
recorrer. Reportagem de Débora Freitas. A repórter traz as informações sobre a condenação 
de Ademir Oliveira Rosário, pelo assassinato de dois irmãos. Um minuto e 49 segundos. 
E um homem armado invadiu um hospital universitário na zona norte do Rio de Janeiro e 
roubou os pertences de dois médicos e dois estudantes. As vítimas ficaram trancadas no 
banheiro de um quarto por meia hora. O local não possui câmeras de segurança. Reportagem 
de Marta Arruda. A repórter informa que o assalto ocorreu no Hospital Universitário Gaffrée e 
Guinle, HUGG, no Rio de Janeiro. Cinquenta e cinco segundos. 
Horário de Brasília: 30 minutos. Vamos à edição do Repórter CBN. 
 
REPÓRTER CBN 
Quarta-feira, 14 de Março de 2012. 
A ANVISA proibiu o uso de aditivos de sabor como o mentol e o cravo nos cigarros 
comercializados no país. O uso do açúcar, que era uma reinvindicação da indústria, continua 
permitido. Os fabricantes terão até 18 meses a partir da publicação da norma para adequar a 
produção. Segundo a agência o número de marcas com sabor disponíveis no mercado quase 
dobrou entre 2007 e 2010, de 21 para 40. Trinta e cinco segundos. 
O Ministério Público Federal vai denunciar nesta Quarta-feira a justiça de Marabá, no Pará, o 
Coronel Sebastião Curió por cinco sequestros na região do Araguaia. Caso seja aceito será a 
primeira ação penal do país com o objetivo de punir um militar por crimes cometidos durante 
a ditadura. Segundo os procuradores o grupo foi sequestrado por tropas comandadas pelo 
militar, entre janeiro e setembro de 1974. Vinte e três segundos. 
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A Agência Nacional do Petróleo manteve a decisão de proibir a petrolífera americana Chevron 
de perfurar no campo de Frade, na Bacia de Campos, após concluir a investigação sobre o 
vazamento no local. Segundo autoridades, a agência ainda não está convencida de que não há 
mais riscos de operação. O vazamento de ao menos dois mil e 400 barris de petróleo. Vinte 
segundos. 
A justiça condenou a 57 anos de prisão, o homem que era acusado de estuprar e matar dois 
irmãos adolescentes em setembro de 2007, na Serra da Cantareira, zona norte de São Paulo. 
Ademir Oliveira Rosário havia admitido ter cometido o crime depois de abordar os garotos em 
uma trilha. A defesa diz que vai recorrer da sentença, o defensor público alegou que o homem 
tem problemas mentais e não sabia o que estava fazendo. Vinte e quatro segundos. 
Repórter CBN – As principais notícias do dia a cada meia hora. 
Volta CBN Madrugada – Apresentação Alves de Melo (00h às04h) 
E mais três militares poderão ser expulsos do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Segundo 
o comando da corporação, eles são suspeitos de incitar a greve. Os treze bombeiros que já 
foram expulsos, tem cinco dias para recorrer da decisão. A reportagem é de Elizangela Salaroli. 
Um minuto e 48 segundos. 
E os novos líderes do governo no Congresso assumiram os postos com a missão de acalmar os 
ânimos na base, principalmente no PMDB. De imediato prometeram a liberação de emendas 
parlamentares. Informações com a repórter Vanessa Silvestre. Dois minutos e 56 segundos. 
E a CBN conquistou mais uma vez o prêmio da Associação Paulista de Arte, na categoria rádio. 
A cerimônia para o anúncio dos vencedores, em onze categorias, aconteceu na noite de terça-
feira. A repórter Maria Eugênia Flores tem as informações. Um minuto e 47 segundos. 
E os motoristas e cobradores de ônibus de Belo Horizonte, prometem manter a greve da 
categoria até a próxima Quinta-feira. Uma audiência de conciliação entre trabalhadores e 
empresas terminou sem acordo nesta Quarta. Reportagem de Guilherme Ibraim. Dois minutos 
e 13 segundos. 
A partir de agora na CBN – Programa do Jô. 
PROGRAMA DO JÔ 
A partir deste momento a CBN transmite em simultâneo com a Rede Globo de Televisão o 
Programa do Jô. Um programa de entrevistas do jornalista Jô Soares, que num clima 
descontraído traz artistas, cantores, atores, escritores, personalidades para o seu programa. 
Os convidados desta madrugada foram: o locutor de rodeios Cuiabanno Lima, o professor e 
médico Guenther von Eye, e o ator Tiago Abravanel. A primeira parte do programa foi de 20 
minutos. 
CBN Serviços 
Repórter Débora Freitas para o CBN serviços: Fala sobre o salão do microcrédito da cidade de 
São Paulo. Um minuto e oito segundos. 
Propagandas 
CBN – Programa do Jô – Volta o programa. 
Esta segunda parte do Programa do Jô foi de 15 minutos. 
Propagandas 
CBN Serviços 
Repórter Joyce Ribeiro para o CBN Serviços: informações sobre facilidades nos meios de 
transportes públicos, e dados do site SPTRANS. Um minuto e três segundos. 
Propagandas 
CBN – Programa do Jô – Volta o programa. 
Esta terceira parte do Programa do Jô foi de 25 minutos. 
Exposição 
Repórter João Carlos Santana: fala sobre a maior exposição de rock da América Latina a ser 
sediada em São Paulo. Um minuto e 14 segundos. 
CBN – Programa do Jô – Volta o programa. 
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Esta quarta parte do Programa do Jô foi de 16 minutos. 
CBN Tempo e Temperatura 
Repórter André Madeira traz as informações do tempo. Quarenta e nove segundos. 
Propagandas 
CBN – Programa do Jô – Volta o programa. 
Esta quinta e última parte do Programa do Jô foi de cinco minutos. 
Você ouviu na CBN - Programa do Jô. 
Alves de Melo: Horário de Brasília: duas e quatro. Daqui a pouco a segunda parte do CBN 
Madrugada. Vamos agora à edição do Repórter CBN. 
 
REPÓRTER CBN 
Quarta feira, 14 de março de 2012. 
O pré-candidato republicano a presidência dos Estados Unidos Rick Santorum, venceu as duas 
prévias do partido, disputadas nesta Terça-feira. Com as vitórias no Alabama e no Mississipi, o 
ex-senador se impôs em 10 estados disputados até agora. O candidato oficial republicano será 
definido na convenção do partido realizada em Agosto em Tampa. Vinte segundos. 
A ANVISA proibiu o uso de aditivos de sabor como o mentol e o cravo nos cigarros 
comercializados no país. O uso do açúcar, que era uma reivindicação da indústria, continua 
permitido, os fabricantes terão até 18 meses a partir da publicação da norma para adequar a 
produção. Segundo a agência o número de marcas de cigarro com sabor disponíveis no 
mercado quase dobrou entre 2007 e 2010, de 21 para 40. Dezesseis segundos. 
O Ministério Público Federal vai denunciar nesta Quarta-feira a justiça de Marabá no Pará o 
Coronel Sebastião Curió por cinco sequestros na região do Araguaia. Caso seja aceito será a 
primeira ação penal do país com o objetivo de punir um militar por crimes cometidos durante 
a ditadura. Segundo os procuradores o grupo foi sequestrado por tropas comandadas pelo 
militar, entre janeiro e setembro de 1974. Vinte e quatro segundos. 
Com três gols do atacante Leandro Damião, o Internacional venceu o The Strongest, da Bolívia, 
por 5x0, no Beira Rio, pela Taça Libertadores da América. Com o bom o resultado, o time 
gaúcho assume provisoriamente a liderança do Grupo 1, com os mesmo 6 pontos da equipe 
Boliviana, mas com saldo superior. Dezoito segundos. 
Repórter CBN – As principais notícias do dia a cada meia hora. 
Volta ao Programa CBN Madrugada – Apresentação Alves de Melo (00h às 04h) 
Bem vindo à segunda parte do CBN Madrugada, vamos ficar juntos até às quatro horas com as 
principais notícias do país e do mundo. Eu lembro que você pode seguir o CBN Madrugada no 
Twitter no endereço @alves_cbn, ou enviar uma mensagem para alves.melo@cbn.com.br. 
Vamos começar a segunda parte do programa de hoje informações no Rio e Janeiro, onde um 
engenheiro foi morto numa tentativa de assalto. O repórter Ricardo Ferreira tem agora outras 
informações, aonde ocorreu esse crime na cidade do Rio de Janeiro, em Ferreira? Repórter 
Ricardo Ferreira fala sobre o crime que ocorreu no viaduto do Gazoni no Rio de Janeiro. Um 
minuto e 46 segundos. 
Horário de Brasília duas horas e nove minutos. 
E a prisão de integrantes da cúpula do jogo do bicho e destaque com Priscila Moraes. A 
repórter Priscila Moraes traz as informações sobre a prisão dos integrantes do jogo do bicho 
no Rio de Janeiro. Dezoito segundos. 
Médicos e estudantes de medicina são assaltados dentro de hospital no Rio de Janeiro ouça 
Marta Arruda. A repórter fala sobre o assalto no Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, 
HUGG, no Rio de Janeiro. Dezesseis segundos.  
Ouça também Luciana Weyne. A repórter Luciana informa sobre a prisão de quatro acusados 
de espancar um homossexual na praia da zona oeste, do Rio de Janeiro. Dez segundos.  
Destaque de Alessandra Dias. A repórter fala sobre estado de uma criança afetada por bomba 
de efeito moral durante um tumulto em Carapicuíba, em São Paulo. Quinze segundos. 
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Desmontada quadrilha que fraudava vestibulares, Joyce Ribeiro. A repórter fala sobre a 
desarticulação de quadrilha que fraudava vestibulares em Araraquara, São Paulo. Vinte 
segundos. 
Condenados PMs acusados de tortura, Itamar Mayrink. Repórter fala sobre condenação de 
Policiais Militares por crimes de tortura no Triangulo Mineiro. Dez segundos. 
Ex-Senador é acusado de usar clube de futebol para movimentar recursos que teriam sido 
desviados, ouça o destaque de Ruy Conde. O repórter informa sobre a lavagem de dinheiro do 
Ex-senador Luís Estevão. Dez segundos. 
Também neste bloco do programa de hoje informações de Brasília onde a Procuradoria Geral 
da República denunciou o Ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior, no 
Supremo Tribunal Federal. Fernando Pimentel é acusado de crimes de fraudes e desvio de 
recursos em 2004, época em que ele era prefeito de Belo Horizonte. O motivo da ação é um 
convênio firmado pelo Petista mineiro com a Câmara de Dirigentes Lojistas, e a Policia Militar. 
O objetivo era a implantação de câmeras de segurança na cidade, em um projeto conhecido 
como Olho Vivo. O Ministério Público de Minas Gerais argumentava que o prefeito, o 
Procurador Geral do Município, Marco Antônio Rezende, e outros dois diretores da prefeitura 
da capital mineira teriam subcontratado a Câmara de Dirigentes Lojistas, para que ela 
comprasse as câmeras e fosse evitada a licitação. O ministro Fernando Pimentel negou por 
meio de nota qualquer irregularidade na implantação do programa olho vivo em 2004, época 
em que ocupava o cargo de prefeito. 
Horário de Brasília duas horas e 12 minutos. 
Você ouve agora o destaque de Vanessa Silvestre. A repórter informa sobre as promessas de 
cargos e o adiamento de votações importantes no congresso. Quinze segundos. 
O clima continua tenso, já que o PMDB reagiu à decisão da presidente Dilma Rousseff de 
substituir Romero Jucá, teoricamente enfraquece o grupo de José Sarney e Renan Calheiros. O 
partido vai indicar Romero Jucá, para o cargo de relator do orçamento, seguindo um critério 
de rodízio, com o PT, a presidência da comissão mista de orçamento ficou com o Petista Paulo 
Pimenta. De acordo com a edição de hoje do Jornal o Globo, já existe também uma articulação 
para a sucessão de Sarney na presidência do Senado e o nome mais forte até agora é o de 
Renan Calheiros. 
Projeto prevê o aumento de números de funcionários nos gabinetes de senadores, Bruno 
Melo. Dezoito segundos. 
Cigarros com sabores sairão do mercado. Você ouve agora o destaque da repórter Luiza 
Machado. Quatorze segundos. 
Emissão de carteiras de motorista foi afetada ontem em todo o país, ouça Carol Oliveira. Vinte 
segundos. 
Ouça também Thiago Matias. O repórter fala sobre o acidente num posto de petróleo operado 
pela Chevron. Quatorze segundos. 
Natália Toledo destaca números da produção industrial. Dezesseis segundos. 
Bolsa de Valores 
Sinais de recuperação da economia dos Estados Unidos e alta das ações da Vale e da Petrobras 
ajudaram a bolsa de São Paulo nesta terça-feira. O principal indicador operou até o meio dia 
com alta em torno de 1%, depois do almoço a tendência de valorização foi consolidada com os 
ganhos em Wall Street. 
O IBOVESPA fechou em maior nível em onze meses, a alta chegou a 3,03% aos 68.394 pontos, 
esse é o nível mais alto desde 08 de abril de 2011. 
Nos Estados Unidos o índice Dow Jones ganhou 1,68% enquanto a Nasdaq teve alta de 1,88% e 
o S&P 500 avançou 1,81%. 
As principais bolsas da Europa também subiram na terça-feira, em meio a melhora do 
ambiente provocado pelo acordo para o segundo pacote de socorro financeiro a Grécia e 
aumento do índice de confiança na Alemanha. A decisão da Espanha de ampliar o ajuste fiscal 
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também ajudou, as ações do setor financeiro foram as que mais subiram. Em Paris o ganho 
chegou a 1,72%, alta de 1,43%, e a bolsa de Londres teve valorização de 1,07%. 
E o dólar voltou a cair nesta terça-feira. A variação ficou em 0,27% para R$ 1,80. O euro a um 
dólar e trinta centavos. Aqui no Brasil, a moeda única europeia caiu 0,54%, para R$ 2,372. 
CBN Dinheiro com Mauro Halfeld. 
Mauro Halfeld: Olá, hoje eu comento um e-mail recebido no cbndinheiro@cbn.com.br: "Há 
muito tempo venho andando endividado e tentando me estruturar financeiramente, recebi 
parcelas de uma diferença salarial, e consegui colocar todas as minhas dívidas em dia, sou 
professor universitário, tenho vários empregos, quatro, saí de um deles, e recebi meu acerto, 
estou com 15 mil reais e gostaria de uma orientação sobre como investir esse dinheiro da 
melhor forma, gostaria ainda de alguma orientação para evitar que eu volte a me endividar”. 
Meu comentário: parabéns por ter zerado as suas dívidas, e o seu desejo de não mais se 
endividar é uma ordem, faça uma blindagem nesse capital de 15 mil reais, ele vai funcionar 
como uma reserva para emergências, melhor explicação, caderneta de poupança, enquanto o 
governo não mudar as regras. Dois minutos e seis segundos. 
Horário de Brasília duas horas e 19 minutos. Vamos às manchetes de alguns dos principais 
jornais de hoje. 
Na primeira página de O Globo, cúpula do Bicho sofre maior golpe em 19 anos. 
Primeira página do Estado de São Paulo destaca: Troca de líderes no congresso amplia crise na 
base de Dilma. 
A Folha de São Paulo: Governo proíbe venda de cigarro com sabor no país. 
O valor econômico: Empresas abertas mantem mais de 250 bilhões de reais em caixa. 
No país das mordomias: esta é a manchete do Correio Brasiliense. 
A Gazeta do Povo de Curitiba: Para tentar conter crise, Dilma substitui líderes. 
E no Diário Catarinense: BMW manda recado à demora Brasileira. 
Estas são as manchetes de alguns principais jornais de hoje. 
Pela Libertadores o Internacional conseguiu uma recuperação depois de ser derrotado pelo 
Santos na semana passada, o time gaúcho não tomou conhecimento do The Strongest da 
Bolívia, venceu por 5x0 no estádio Beira Rio, por 3 gols do atacante Leandro Damião, partida 
foi válida pela terceira rodada do grupo 5. O Inter chegou a 6 pontos e empatou na pontuação 
com o The Strongest que liderava a chave com menor resultado de gols, nesse momento 5 a 3. 
O clube Gaúcho assume a primeira colocação e torce agora para que o Santos não goleie o 
Juan Aurich na próxima quinta feira no Peru, para tentar, então, terminar a rodada na frente 
do grupo. Próxima partida do Internacional pela Libertadores, é no próximo dia 21, novamente 
contra o The Strongest, só que vai ser diferente, o Inter vai encarar os bolivianos em La Paz, a 
mais de 3.600 metros de altitude, não vai ser fácil. 
Bom, em partida válida pela Liga dos Campeões da Europa, o Bayern de Munique jogando em 
casa atropelou a zebra, o suíço Basel, time bárbaro venceu por 7x0. Foi um placar ainda mais 
elástico do que aquele de 7x1 que o Barcelona fez sobre o Bayern Leverkusen. Mario Gomes 
destaque no time de Munique marcou quatro vezes e chegou a 11 gols na Liga dos Campeões 
um a menos que o craque argentino Lionel Messi do Barça, autor de cinco gols na Quarta-feira 
da semana passada.  
E na Itália Olympique de Marseille, suou para conseguir a classificação para as quartas de final, 
jogando no estádio Giuseppe Meazza em Milão. O time francês marcou nos acréscimos o gol 
que empatou o duelo contra a Internazionale. Os italianos ainda fizeram um segundo gol, mas 
não puderam evitar a eliminação, a derrota por 2x1 classificou o Olympique de Marseille por 
causa da vitória por 1x0 na partida de Ida, no dia 22 de Fevereiro na França. Um gol fora de 
casa nesta Terça-feira serviu como critério de desempate. 
Horário de Brasília duas horas e 22 minutos. 
Vamos destacar também nesta segunda parte do programa de hoje as primárias do Partido 
Republicano nos Estados Unidos. As votações desta Terça-feira foram nos dois estados mais 
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pobres do país, com discursos voltados para o desenvolvimento econômico, e a geração de 
emprego. O ex-senador Rick Santorum, conquistou vitórias importantes no Alabama e 
Mississipi, agora ele tem a preferência de vitórias em dez Estados. 
Já abriu o caminho, então, para se transformar em alternativa, já que até agora, a liderança 
está com o também conservador Mitt Romney. Rick Santorum mudou a estratégia de 
campanha com discursos nos quais afirma que a escolha do candidato republicano só vai ser 
mesmo decidida na convenção Nacional do Partido. Já o candidato Newt Gingrich segue a 
mesma estratégia, porém nos bastidores. A convenção é entre os dias 27 e 30 de Agosto na 
Flórida, vai ser marcada pela disputa, dos votos de 168 super delegados. 
Na França, um dia depois de defender restrições ao livre deslocamento de pessoas não 
oriundas da União Europeia, pelos países do bloco, isso ai na tentativa de atrair votos dos 
conservadores, presidente Nicolas Sarkozy tenta reeleição, começa a enfrentar outro 
problema, a entrada de Marine Le Pen na corrida pelo Palácio do Eliseu. Antes de obter o 
registo da candidatura, a ultraconservadora, já aparecia com 18 a 20% das intenções de voto. 
No discurso de ontem ela defendeu restrições da imigração, negou ser racista, e defendeu a 
saída da França da União Europeia, com argumento de que a qualidade de vida vai melhorar. A 
expectativa a gora é que Sarkozy vai intensificar a estratégia em busca de votos da extrema 
direita. O atual presidente que vinha despencando nas pesquisas por causa das medidas de 
austeridades e crescimento do desemprego surpreendeu, e pela primeira vez apareceu a 
frente do principal adversário o socialista François Hollande, mas a vantagem é relativa apenas 
ao primeiro turno marcado para 22 de Abril. Todas as sondagens apontam por enquanto 
vitória do socialista Hollande no segundo turno com aproximadamente 54% das intenções de 
votos. 
Horário de Brasília duas e vinte e quatro. 
CBN Tempo e Temperatura 
Informa o tempo e a temperatura nas principais cidades do Brasil. Um minuto e 30 segundos. 
Propagandas 
E mais um caixa eletrônico foi explodido em Goiás. Foi a oitava ocorrência no Estado neste 
ano. Reportagem de Rafael Mesquita. Um minuto e 24 segundos. 
Horário de Brasília duas e meia. Vamos à edição do Repórter CBN. 
 
REPÓRTER CBN 
Quarta feira, 14 de Março de 2012. 
A greve dos rodoviários em Belo Horizonte e em cidades da região metropolitana vai continuar 
nesta quarta-feira. No fim da noite de ontem, houve uma reunião entre o sindicato da 
categoria e as empresas responsáveis pelo transporte público na sede do tribunal regional do 
trabalho. A justiça apresentou uma proposta de 9% de reajuste salarial, as duas partes tem até 
amanhã para se manifestarem. Vinte e três segundos. 
No Rio de Janeiro um homem foi assassinado em um dos acessos à ponte do Rio Niterói, na 
noite da terça-feira. De acordo com testemunhas ele trafegava pela via em sua moto quando 
dois homens também em uma motocicleta anunciaram o assalto a vitima reagiu, e os bandidos 
dispararam, os criminosos fugiram sem levar nada. Dez segundos. 
O pré-candidato republicano a presidência dos Estados Unidos Rick Santorum, venceu as duas 
prévia do partido, disputadas nesta Terça-feira. Com as vitórias no Alabama e no Mississipi, o 
ex-senador se impôs em 10 estados disputados até agora. O candidato oficial republicano será 
definido na convenção do partido realizada em Agosto em Tampa. Vinte segundos. 
O índice de confiança entre as grandes empresas do Japão piorou ligeiramente do primeiro 
trimestre de 2012 segundo pesquisa divulgada hoje. O indicador ficou em menos 2,7, o que 
representa queda de 0,2 pontos na comparação com o período anterior. Dezesseis segundos. 
Com três gols do atacante Leandro Damião, o Internacional venceu o The Strongest da Bolívia 
por 5x0 no Beira Rio, pela Taça Libertadores da América. Com o bom resultado, o time gaúcho 
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assume provisoriamente a liderança do grupo 1, com os mesmo 6 pontos da equipe Boliviana, 
mas com saldo superior. Dezessete segundos. 
Repórter CBN – As principais notícias do dia a cada meia hora. 
Volta ao Programa CBN Madrugada – Apresentação Alves de Melo (00h às 04h) 
Nós vamos falar agora sobre a discursão relacionada ao universo do espiritismo e das religiões 
afro-brasileiras no país sobre a perspectiva sociológica. O nosso convidado é o Artur César 
Isaias, professor associado do Departamento de História e do Programa de Pós-graduação em 
História, da Universidade Federal de Santa Catarina, pesquisador do CNPQ, e um dos 
organizadores do livro Espiritismo e Religiões Afro-brasileiras, que está saindo pela editora 
UNESP. 
A entrevista acontece por 15 minutos. 
Agora duas horas e 48 minutos pelo horário de Brasília e a gente continua falando de 
literatura. 
CBN Tempo de Letras 
Com Simone Magno, que traz informações sobre o lançamento do livro do jornalista e crítico 
Marcos Augusto Gonçalves, com o título: 1922 a semana que não terminou, durante o Festival 
de Arte no Teatro Municipal de São Paulo. Um minuto e 38 segundos. 
Duas horas e 50 minutos pelo horário de Brasília. Intervalo. E o CBN Madrugada volta em 
instantes. 
CBN Serviços 
Repórter Fernando Bruno traz informações sobre a preservação do meio ambiente no Hospital 
das Clínicas. Trinta e oito segundos. 
Propagandas 
Volta Programa CBN Madrugada – Apresentação Alves de Melo (00h às 04h) 
Vamos falar agora de economia já que a produção industrial caiu em nove das 14 regiões 
pesquisadas pelo IBGE. A maior queda foi verificada no Pará, 13,4%. A reportagem é de Natália 
Toledo. Dois minutos. 
Duas horas e 54minutos. E a Agência Nacional do Petróleo disse que concluiu a investigação 
sobre o vazamento de óleo em um poço operado pela Chevron na bacia de campos, no Rio de 
Janeiro. Porém em outro documento, que não foi divulgado, o acidente aconteceu em 
novembro do ano passado, a empresa americana permanece proibida de fazer novas 
perfurações no país. Reportagem de Tiago Matias. Dois minutos e 46 segundos. 
E o Ministro da Fazenda Guido Mantega frisou que o governo pode tomar novas medidas de 
controle do câmbio para aumentar a competitividade da indústria nacional. Durante audiência 
pública no Senado, o Ministro defendeu o aumento do prazo de incidência do IOF sobre 
empréstimos no exterior e disse que o Brasil não vai ficar inerte diante da manipulação 
cambial. Transmitem a fala do Ministro. Vinte e quatro segundos. 
E no Senado, o Ministro Guido Mantega não escapou de perguntas da oposição sobre as 
suspeitas de irregularidade na gestão da Casa da Moeda e do Banco do Brasil. Transmitem a 
fala do Ministro. Trinta segundos. 
E o Ministério Público Federal vai denunciar hoje à justiça federal em Marabá no Pará o 
coronel da reserva do Exército Sebastião Curió. A denúncia será por sequestro qualificado de 
cinco militantes da Guerrilha do Araguaia que teriam sido capturados na década de 1970 e 
estão desaparecidos. A ação penal é a primeira envolvendo crimes cometidos na ditadura 
militar no Brasil. O Procurador da República Sérgio Garden diz que o coronel Curió não pode se 
beneficiar da Lei da Anistia porque as vitimas ainda não foram encontradas, o que caracteriza 
crime permanente. Transmitem a fala do procurador. Trinta e três segundos. 
Agora o outro lado. O deputado Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, criticou a ação do 
Ministério Público. Transmitem a fala do deputado. Treze segundos. 
Três horas. Vamos à edição do Repórter CBN. 
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REPÓRTER CBN 
Quarta-feira, 14 de Março de 2012. 
O governador de Alagoas Teotônio Vilela Filho, do PSDB, foi multado em cinco milhões e 300 
mil reais pelo Tribunal Superior Eleitoral. A multa foi aplicada após denúncia do rival dele nas 
eleições de 2010, Ronaldo Lessa. O Tucano foi acusado de abuso de poder político e uso 
indevido de meio de comunicação na campanha. Vinte segundos. 
A greve dos rodoviários em Belo Horizonte e em cidades da região metropolitana vai continuar 
nesta quarta-feira. No fim da noite de ontem houve uma reunião entre o Sindicato da 
categoria e as empresas responsáveis pelo transporte público na sede do tribunal regional do 
trabalho. A justiça apresentou uma proposta de 9% de reajuste salarial, as duas partes tem até 
amanhã para se manifestarem. Vinte e quatro segundos. 
No Rio de Janeiro um homem foi assassinado em um dos acessos à ponte Rio Niterói, na noite 
da terça-feira. De acordo com testemunhas ele trafegava pela via com sua moto quando dois 
homens também em uma motocicleta anunciaram um assalto, a vítima reagiu e os bandidos 
dispararam, os criminosos fugiram sem levar nada. Dezoito segundos. 
O pré-candidato republicano dos Estados Unidos Rick Santorum, venceu as duas prévias do 
partido, disputadas nesta terça feira, com as vitórias no Alabama e no Mississipi, o ex-senador 
se impôs em dez estados disputados até agora, o candidato oficial republicano será definido na 
convenção do partido que será realizada em agosto em Tampam. Vinte segundos. 
As principais bolsas asiáticas operam em alta no pregão da quarta-feira. Os índices da bolsa de 
Tóquio registram variação positiva de 1,91%, Xangai avança 0,78% e Hong Kong 1,13%. 
Quatorze segundos. 
Repórter CBN – As principais notícias do dia a cada meia hora. 
Volta Programa CBN Madrugada – Apresentação Alves de Melo (00h às 04h) 
E apesar de passarem horas e horas diante do computador e serem campeões de acesso às 
principais redes sociais do mundo, como Twitter, e o Facebook, os brasileiros ainda se 
preocupam muito pouco com a segurança de seus computadores e das informações pessoais 
que circulam na rede. Muitos pensam que é preciso gastar muito dinheiro para manter a 
segurança do computados, mas hoje já existem ferramentas especialmente antivírus a preços 
mais acessíveis ou mesmo gratuitos.  
Estes são alguns dos destaques agora aqui na CBN eu converso com Marco de Melo que é 
especialista em segurança da informação e que também já foi executivo de tecnologia da 
Microsoft. 
A entrevista acontece durante 17 minutos. 
Horário de Brasília três horas e 20 minutos. 
Valor Econômico na CBN 
Participações de Cristina Coghi e Denise Neumann, que trazem as informações do Jornal Valor 
Econômico. Três minutos e 35 segundos. 
Momento do Esporte com Juca Kfouri 
Juca Kfouri apresenta a sua opinião sobre aspectos do futebol brasileiro. Um minuto e 10 
segundos. 
CBN na Fórmula Um 
Com as informações de Roberto Lioi sobre a Fórmula Um. Trinta e quatro segundos.  
E a polícia Federal fez uma operação para desmontar a cúpula do jogo do Bicho no Rio de 
Janeiro, os agentes prenderam oito pessoas na Terça-feira. Todas são acusadas de 
contravenções, entre os detidos está Anísio Abraão Davi, Patrono da Escola de Samba Beija 
Flor. Reportagem de Priscila Moraes. Dois minutos e 41 segundos. 
Três horas e 29 minutos pelo horário de Brasília. Vamos à edição do Repórter CBN. 
 
REPÓRTER CBN 
Quarta-feira, 14 de Março de 2012. 
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Pelo menos 28 pessoas morreram entre elas 22 crianças, em um acidente com ônibus Belga na 
cidade de Sierre na Suíça. Segundo as autoridades locais o veículo com 52 passageiros bateu 
em uma parece de um túnel, não há informações sobre as causas da colisão. Dezesseis 
segundos. 
O pré-candidato republicano a presidência dos Estados Unidos Rick Santorum, venceu as duas 
prévia do partido, disputada nesta terça feira com as vitorias no Alabama e no Mississipi, o ex-
senador se impôs em 10 estados disputados ate agora. O candidato oficial republicano será 
definido na convenção do partido realizada em Agosto em Tampa. Vinte segundos. 
A Polícia Civil vai investigar uma agência de viagens de Curitiba suspeita de falsificar 
documentos para a emissão de passaportes. Ontem uma mulher foi presa no consulado 
Americano em São Paulo acusada de estelionato. Segundo as autoridades americanas assim 
como ela, pelo menos trezentas pessoas tentaram tirar visto para os Estados Unidos por 
intermédio da mesma empresa nos últimos três anos, a maioria foi recusada e aqueles que 
conseguiram embarcar podem ser deportados. Vinte e sete segundos. 
Repórter CBN – As principais notícias do dia a cada meia hora. 
Volta Programa CBN Madrugada – Apresentação Alves de Melo (00h às 04h) 
E o número de pessoas mortas na repressão a protestos na Síria passa de oito mil. Segundo a 
ONU, corpos de crianças e mulheres foram encontrados no domingo na cidade de Homs. 
Reportagem de Camila Viegas Lee. Um minuto e 15 segundos. 
Minuto Meio & Mensagem 
Com Regina Augusto que traz informações sobre uma das mais importantes campanhas de 
marca dos últimos anos direcionada às empresas de telefonia móvel, fixa, banda larga e TV 
paga. Um minuto e nove segundos. 
Horário de Brasília três horas e 34 minutos. 
A possibilidade de sequenciar o Genoma humano em quinze minutos ao custo de mil dólares é 
o assunto em destaque agora aqui na CBN, o jornalista Carlos Alberto Sardenberg entrevistou 
Mayana Zatz diretora do Centro de Estudos do Genoma Humano e professora titular de 
genética humana da Universidade de São Paulo. A entrevista acontece durante 13 minutos e 
27 segundos. 
Você ouviu na CBN Mayana Zatz diretora do Centro de Estudos do Genoma Humano e 
professora titular de genética humana da Universidade de São Paulo. 
Horário de Brasília três horas e 48 minutos. Intervalo, eu volto em um minuto. 
Propagandas 
Teatro 
A antiga casa noturna Madame Satã, agora só com o nome de Madame, recebe o espetáculo 
São Paulo Surrealista. Peça de teatro que conta com 25 atores que realizam uma celebração 
musical da cidade de São Paulo. O diretor Marcelo Marcos Fonseca montou o espetáculo em 
parceria com o público e concluiu a criação das cenas através de ensaios abertos. Cinquenta e 
quatro segundos. 
Volta Programa CBN Madrugada – Apresentação Alves de Melo (00h às 04h) 
São três horas e 51 minutos agora pelo horário de Brasília. E quatro Policiais Militares foram 
condenados à prisão em regime fechado por torturar dois irmãos na cidade de Campina Verde 
no interior de Minas Gerais. Conforme o processo as vítimas foram retiradas de casa sem 
mandado de prisão, algemadas e agredidas. O crime aconteceu há 12 anos. Reportagem de 
Itamar Mayrink. Um minuto e 22 segundos. 
E suspeitos de agredir homossexual em uma praia do Rio de Janeiro foram presos pela polícia 
nesta Terça-feira, a agressão ocorreu no sábado. Reportagem de Luciana Weyne. Um minuto e 
48 segundos. 
No Divã do Gikovate. 
Uma espécie de consultório no rádio. Uma conversa franca sobre sexo, amor, relacionamentos 
com o psiquiatra e psicoterapeuta Flávio Gikovate. Quatro minutos e 15 segundos. 
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CBN Tempo e Temperatura. 
Informações Clima Tempo: um minuto e 24 segundos. 
E termina o CBN Madrugada de hoje que teve a produção de Iuri Tavares e Lili Ribeiro. Os 
trabalhos técnicos de Valdemar Júnior, Flávio Carvalho e Alexandre Crispim. A Direção 
Nacional de Jornalismo é de Marisa Tavares. Apresentação: Alves de Melo. 
Edição do Repórter CBN. Na sequência Ceci Melo apresenta o CBN Primeiras Notícias, um bom 
dia pra você. 
 
REPÓRTER CBN 
Quarta-feira, 14 de Março de 2012. 
A Procuradoria Geral da República apresentou denúncia contra o Ministro do Desenvolvimento 
Fernando Pimentel, no supremo tribunal Federal. Segundo reportagem do jornal O Globo ele é 
acusado por crimes de fraude e licitação pública e desvio de recursos em proveito alheio em 
2004, época que era prefeito de Belo Horizonte, o desvio na prefeitura da capital mineira, 
resultou em um prejuízo de mais de cinco milhões de reais. Vinte e seis segundos. 
Greve dos rodoviários em Belo Horizonte e cidades da região metropolitana vão continuar 
nesta quarta-feira. No fim da noite de ontem houve uma reunião entre o sindicato da 
categoria e as empresas responsáveis pelo transporte público na sede do tribunal regional do 
trabalho. A justiça apresentou uma proposta de 9% de reajuste salarial, as duas partes tem até 
amanhã para responderem. Vinte e três segundos. 
No Rio de Janeiro um homem foi assassinado em um dos acessos da ponte Rio Niterói na noite 
da terça-feira. De acordo com testemunhas ele trafegava pela via em sua moto quando dois 
homens também em uma motocicleta anunciaram o assalto, a vítima reagiu e os bandidos 
dispararam, os criminosos fugiram sem levar nada. Dezoito segundos. 
Pelo menos 28 pessoas morreram entre elas 22 crianças em um acidente com um ônibus Belga 
na cidade de Sierre na Suíça. Segundo as autoridades locais o veículo com 52 passageiros 
bateu na parede de um túnel, não ha informações sobre as causas da colisão. Dezessete 
segundos. 
A bolsa de Tóquio fechou o pregão desta quarta-feira em alta de 1,53%. As demais bolsas 
Asiáticas seguem instáveis, Xangai registra variação negativa de 1,98% e Hong Kong perde 
0,52%. Dezesseis segundos. 
Repórter CBN – As principais notícias do dia a cada meia hora. 
Propagandas 
 
CBN PRIMEIRAS NOTÍCIAS – Apresentação Ceci Mello (04h às 06h) 
Olá muito bom dia pra você, já está no ar o CBN Primeiras Notícias. Nós vamos juntos até às 
seis da manhã com as principais informações desta quarta-feira 14 de Março de 2012. 
Participe do CBN Primeiras Noticias, envie sua mensagem para ceci.mello@cbn.com.br, Ceci 
Mello se escreve Ce Ci, e melo com dois L, participe, envie a sua sugestão a sua crítica ou a sua 
opinião. 
Quatro horas e quatro minutos. E os novos líderes do governo no congresso prometeram a 
liberação de emendas parlamentares para acalmar os ânimos da base aliada. Depois de trocar 
o líder do senado, a presidente Dilma Rousseff também substituiu a liderança na Câmara, o 
deputado Petista Cândido Vaccarezza foi substituído por Arlindo Chinaglia, que também é do 
PT de São Paulo, ele garantiu que o acordo com o PMDB para a presidência da câmara será 
respeitado. Cinquenta e quatro segundos. 
Novo líder do governo no Senado Eduardo Braga do PMDB do amazonas prometeu facilitar o 
diálogo entre os parlamentares e a presidente Dilma Rousseff. Trinta e oito segundos. 
Vamos aos destaques da reportagem CBN. Brasília tem agora 20 graus e céu parcialmente 
nublado. Temperatura máxima prevista para hoje é de 28 graus. Destaque de Roseann 
Kennedy.  
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Roseann Kennedy: Ministro da Fazenda diz que Brasil não pode ser feito de bobo e que todas 
as entradas de dólar no país estão sendo vigiadas. Vinte e três segundos. 
Agora o destaque de Ruy Conde.  
Ruy Conde: Ex-senador Luís Estevão é denunciado por lavagem de dinheiro. Onze segundos. 
Ainda em Brasília destaque de Carol Oliveira.  
Carol Oliveira: Sistema do SERPRO fica mais de 17 horas fora do ar e prejudica a emissão de 
carteiras de habilitação em todo o país. Vinte segundos. 
São Paulo tem agora 21 graus e a temperatura máxima prevista para hoje é de 31. Destaque 
de Débora Freitas. 
Débora Freitas: O maníaco da Cantareira foi condenado nesta terça-feira a 57 anos de prisão 
em regime fechado pelos estupros e mortes de dois adolescentes em Setembro de 2007. Vinte 
segundos. 
O Rio de Janeiro tem neste momento céu limpo, 24 graus de temperatura. Máxima prevista 
para essa quarta-feira é de 35 graus. Destaque de Priscila Moraes.  
Priscila Moraes: Polícia Federal prende oito integrantes da cúpula do jogo do bicho. Dezesseis 
segundos. 
Destaque agora de Tiago Matias.  
Tiago Matias: ANP conclui investigação sobre acidentes em posto de petróleo operado pela 
Chevron, na Bacia de Campos, no norte fluminense. Treze segundos. 
E Belo Horizonte tem agora Céu limpo, 20 graus de temperatura. Máxima prevista para hoje é 
de 29 graus. Destaque de Guilherme Ibraim.  
Guilherme Ibraim: Greve dos rodoviários em Belo Horizonte e região metropolitana da capital 
continua até a próxima quinta-feira. Quinze segundos. 
E encerrando o giro da reportagem do CBN ainda em Belo Horizonte destaque de Itamar 
Mayrink.  
Itamar Mayrink: Policiais Militares são condenados por crime de tortura no Triângulo Mineiro. 
Cinco segundos. 
No esporte destaque para a Libertadores da América, Copa do Brasil e o comentário de Juca 
Kfouri. 
Ouça agora as manchetes de alguns dos principais jornais do país nesta quarta-feira. 
O Globo: Cúpula do bicho sofre o maior golpe em 19 anos. 
Folha de São Paulo: O governo proíbe venda de cigarro com sabor no país. 
O Estado de São Paulo: Troca de Líderes no congresso amplia crise na base de Dilma. 
O Valor Econômico: Empresas abertas mantem mais de 250 bilhões de reais em caixa. 
Zero Hora no Rio Grande do Sul: Uso de sabores na produção de cigarro é proibido no país. 
Diário Catarinense: BMW manda recado à demora brasileira. 
Correio Brasiliense: No país das mordomias. 
E Extra no Rio de Janeiro: Testemunho envolve PM no assassinato do Rei do Rei dos passinhos. 
CBN Primeiras Notícias volta em instantes, hora de Brasília quatro horas e 10 minutos. 
Propagandas 
CBN Tempo e Temperatura 
Informações Clima Tempo. Quarenta e nove segundos. 
Volta Programa CBN Primeiras Notícias – Apresentação Ceci Mello (04h às 06h) 
Hora do esporte aqui no CBN Primeiras Notícias. 
Corinthians, Fluminense e Vasco jogam hoje pela Libertadores da América. O Fluminense 
recebe às sete horas e 45 minutos da noite o Zamora da Venezuela, no Engenhão. E às dez da 
noite o Vasco pega o Paraguai em Assunção e o Corinthians enfrenta o Cruz Azul, na Cidade do 
México. 
Ontem o Internacional goleou o The Strongest da Bolívia por 5X0, no Beira Rio e assumiu a 
liderança do Grupo 1 da Libertadores com seis pontos. O time boliviano também tem seis 
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pontos, mas em desvantagem no saldo de gols. O Santos é o terceiro com três pontos, mas 
com um jogo a menos.  
Pela Copa do Brasil temos jogos de ida e jogos de volta nesta quarta-feira nos times que atuam 
na primeira divisão do futebol brasileiro. Atlético Mineiro, Botafogo, Curitiba e Palmeiras, 
estreiam hoje na competição, às oito e meia da noite. O Curitiba pega o Nacional do Amazonas 
em Manaus e às dez da noite o Botafogo enfrenta o Treze da Paraíba em João Pessoa. O 
Palmeiras joga contra o Coruripe de Alagoas em Maceió, e o Galo enfrenta o Cene de Mato 
Grosso do Sul. E pelas partidas de volta da Copa do Brasil destaque para o São Paulo que pega 
o Independente do Pará às sete e meia da noite no Morumbi, no primeiro jogo o tricolor 
Paulista derrotou o time paraense por um a zero.  
E começa amanhã no Rio de Janeiro a Copa do Mundo de Pentatlo Moderno, atletas de 35 
países participam da competição eles disputam cinco provas diferentes em um único dia, a 
competição conta pontos para as olimpíadas de Londres. Reportagem Aline Falcone. Dois 
minutos e trinta e três segundos. 
CBN Tempo e Temperatura.  
Informações clima e tempo. Um minuto e 18 segundos. 
Agora quatro horas e 18 minutos. 
O Ministro da Fazenda Guido Mantega disse que o Brasil não pode fazer papel de bobo e se 
deixar levar pelo que chamou de manipulação cambial dos países avançados. Ele disse que 
todas as entradas de dólares no país são vigiadas. Durante uma audiência pública no Senado o 
Ministro informou que o governo fará novas desonerações nos próximos dias. O Ministro 
também não escapou de perguntas da oposição sobre as suspeitas de irregularidade no Banco 
do Brasil e na casa da moeda. Reportagem Roseann Kennedy. Três minutos e 10 segundos. 
Linha Aberta com Carlos Alberto Sardenberg. 
Quatro horas e 22 minutos. Acompanhe o comentário de Carlos Alberto Sardenberg que foi ao 
ar ontem no jornal da CBN Segunda Edição. Segue o comentário sobre política internacional. 
Dois minutos e 19 segundos. 
Bolsa de Valores. 
O índice da bolsa de valores de São Paulo fechou o pregão de ontem em alta de 3,03%. Nova 
York o índice Dow Jones fechou em alta 1,68% e o índice eletrônico Nasdaq encerrou em alta 
de 1,88%. O dólar comercial fechou em queda 0,26% cotado a R$ 1,798 para compra, e a R$ 
1,800 para venda. As cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,52%. 
E a produção industrial caiu em nove das 14 regiões pesquisadas pelo IBGE. A maior queda foi 
verificada no Pará, 13,4%. Reportagem de Natália Toledo. Dois minutos. 
O Ministério Público Federal informou que vai denunciar do coronel da reserva Sebastião Curió 
Rodrigues de Moura conhecido como major Curió, pelo crime de sequestro qualificado 
durante a guerrilha do Araguaia, no sul do Pará. Segundo a denúncia ele teria coordenado a 
repressão contra cinco militares que participaram do movimento. Reportagem de Priscila 
Peixoto. Dois minutos e 45 segundos. 
Agora no horário de Brasília quatro horas e 30 minutos. 
 
REPÓRTER CBN 
Quarta-feira, 14 de março de 2012. 
Brasil é o maior criador de empregos na América Latina, segundo pesquisa da firma 
internacional Human Power. De acordo com a companhia de recrutamento o país está na 
liderança da região com 39% da expectativa de criação de oportunidades para o segundo 
trimestre de 2012, seguido por Peru com 27% e Colômbia com 18%. Em nível mundial a Índia 
lidera a lista com 44%. Vinte e cinco segundos. 
A Procuradoria Geral da República apresentou denúncia contra o Ministro de Desenvolvimento 
Fernando Pimentel no Supremo Tribunal Federal. Segundo reportagem do jornal O Globo, ele 
é acusado por crimes de fraudes e licitação pública e desvio de recursos em proveito alheio em 
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2004, época em que era prefeito de Belo Horizonte. O desvio na prefeitura da capital mineira 
resultou em um prejuízo de mais de cinco milhões de reais. Vinte e cinco segundos. 
Governador de Alagoas, Teotônio Vilela Filho, do PSDB, foi multado em mais de cinco mil reais 
pelo Tribunal Superior Eleitoral. A multa foi aplicada após denúncia do rival dele nas eleições 
de 2010, Ronaldo Lessa. O Tucano foi acusado de abuso de poder político e uso indevido de 
meio de comunicação, na campanha eleitoral. Vinte segundos. 
Parlamento da China aprovou uma revisão do código de processo penal do país. De acordo 
com o projeto de lei, o texto formaliza a exigência de que o Supremo Tribunal interrogue 
condenados à morte antes de dar o sinal verde para as execuções, a proposta também pode 
legalizar o direito dos suspeitos permanecerem em silêncio durante o interrogatório. Vinte 
segundos. 
Pré-candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Rick Santorum, venceu as duas 
previas do partido disputadas nesta Terça-feira. Com as vitórias no Alabama e no Mississipi, o 
Ex-Senador se impôs em dez dos estados disputados até agora. O candidato oficial republicano 
será definido na convenção do partido e será realizado em Agosto em Tampa. Vinte segundos. 
Repórter CBN – As principais notícias do dia a cada meia hora. 
Volta Programa CBN Primeiras Notícias – Apresentação Ceci Mello (04h às 06h) 
Temos informações da reportagem CBN no Rio de Janeiro, muito bom dia Ricardo Ferreira. O 
repórter apresenta os destaques no Rio de Janeiro. Um minuto e quatro segundos. 
Agora informações em São Paulo, Bom dia Eliezer dos Santos. Repórter também apresenta dos 
destaques de São Paulo. Trinta e nove segundos. 
Agora são quatro horas e 35 minutos. E a CBN conquistou mais uma vez o prêmio da 
Associação Paulista de Críticos de Arte na categoria radio. A cerimônia para o anúncio dos 
vencedores em onze categorias aconteceu na noite desta teça feira. Reportagem de Eugênia 
Flores. Um minuto e 46 segundos. 
Agora quatro horas e 37 minutos. E o sistema de emissão de carteiras de habilitação em todo o 
país ficou fora do ar por mais de 17 horas nesta Terça-feira. O Serviço Federal de 
processamento de dados informou que houve uma falha de comunicação na base de dados do 
registro nacional para emissão do documento. A pane também deixou inacessíveis o registro 
nacional de veículos automotores o RENAVAM, e o registro Nacional de Infrações de Trânsito. 
Matéria. Reportagem de Carol Oliveira. Um minuto e 18 segundos. 
Quatro horas e 39 minutos. E parlamentares devem votar nesta quarta feira na comissão de 
constituição e justiça uma proposta de reforma administrativa no Senado que prevê aumento 
no número de servidores, o relator do projeto o Senador Benedito Lira, nega, no entanto, que 
mais gastos serão gerados. Reportagem de Bruno Melo. Um minuto e 43 segundos. 
Dois na Web com Cristina De Luca 
Acompanhe o bate papo de Cristina De Luca com Roberto Nonato sobre as novidades 
tecnológicas, que foi ao ar ontem no jornal da CBN Segunda Edição. Cinco minutos e 25 
segundos. 
Agora quatro horas e 46 minutos. O CBN Primeiras Notícias volta em instantes. 
Propagandas 
Volta Programa CBN Primeiras Notícias – Apresentação Ceci Mello (04h às 06h) 
Sessão de Cinema com Marcos Petrucelli. 
Quatro horas e 49 minutos. Ouça agora o bate papo de Marcos Petrucelli sobre cinema com 
Carolina Morand, que foi ao ar ontem no CBN Total. Nove minutos e 11 segundos. 
Agora quatro horas e 58 minutos. E a polícia Federal fez uma operação para desmontar a 
cúpula do jogo do bicho no Rio de Janeiro, os agentes prenderam oito pessoas nesta Terça-
feira todas são acusadas de contravenção, entre os detidos está Anísio Abraão Davi, patrono 
da escola de Samba Beja Flor. Reportagem de Priscila Moraes. Dois minutos e 41 segundos. 
Agora no horário de Brasília cinco horas e um minuto. 
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REPÓRTER CBN 
Quarta-feira, 14 de Março de 2012. 
A partir de amanhã entram em vigor as novas taxas de embarque definidas pela Agência 
Nacional de Aviação Civil. O valor das tarifas vai ficar 4,4% mais cara, o embarque de um 
aeroporto como o de Congonhas na Zona Sul de São Paulo para qualquer outra cidade 
brasileira passará de 20 reais e 66 centavos, para 21 reais e 57 centavos. No caso de viagens 
internacionais partindo dos principais terminais, a taxa subiu de 68 reais e 74 centavos, para 
71 reais e 50 centavos. Trinta e três segundos. 
A Polícia Civil vai investigar uma agência de viagens de Curitiba suspeita de falsificar 
documentos para a emissão de passaportes. Ontem uma mulher foi presa no Consulado 
Americano em São Paulo acusada de estelionato. Segundo as autoridades americanas assim 
como ela, pelo menos 300 pessoas tentaram tirar visto para os Estados Unidos por intermédio 
da mesma empresa nos últimos três anos. A maioria foi recusada e aqueles que conseguiram 
embarcar podem ser deportados. Vinte e oito segundos. 
No Rio de Janeiro um homem foi assassinado em um dos acessos à ponte Rio-Niterói na noite 
desta terça-feira. De acordo com testemunhas ele trafegava pela via numa moto quando dois 
homens também em uma motocicleta anunciaram o assalto. A vítima reagiu e os bandidos 
dispararam, os criminosos fugiram sem levar nada. Vinte e um segundos. 
Pelo menos 28 pessoas morreram entre elas 22 crianças em um acidente de um ônibus Belga 
na Cidade de Sierre na Suíça. Segundo as autoridades locais o veículo, com 52 passageiros, 
bateu na parede de um túnel, não há informações sobre as causas da colisão. Dezessete 
segundos. 
Repórter CBN – As principais notícias do dia a cada meia hora. 
Volta Programa CBN Primeiras Notícias – Apresentação Ceci Mello (04h às 06h) 
Você já acompanha a segunda hora do CBN Primeiras Notícias, nesta manhã de quarta-feira, 
agora cinco horas e quatro minutos. 
E os novos líderes do governo no congresso assumiram os postos com a missão de acalmar os 
ânimos na base principalmente no PMDB, de imediato prometeram a liberação de emendas 
parlamentares. Reportagem Vanessa Silvestre. Dois minutos e 54 segundos. 
Agora cinco horas e sete minutos. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu de 
maneira unânime proibir a adição de substâncias que alterem o sabor ou aroma dos cigarros 
comercializados no Brasil. A resolução vale, inclusive, para os artigos importados, mas não 
afeta aqueles destinados a exportação. Reportagem de Luiza Machado. Dois minutos e 36 
segundos. 
Aeroportos 
Informações do Rio de Janeiro. Muito bom dia Ermelinda Rita. 
Ermelinda Rita: traz as informações dos aeroportos do Rio de Janeiro e dos principais acessos. 
Também informa sobre o tempo no Rio de Janeiro. Cinquenta e cinco segundos. 
Agora informações dos aeroportos de São Paulo com Eliezer dos Santos. 
Eliezer dos Santos: traz as informações sobre os aeroportos de São Paulo e Campinas. 
Também informa sobre o tempo na capital paulista e em Campinas. Um minuto. 
Agora cinco horas e 12 minutos. Acompanhe as manchetes de alguns dos principais jornais do 
país. 
O Globo: Cúpula do Bicho sofre maior golpe em 19 anos. 
Folha de São Paulo: Governo proíbe venda de cigarro com sabor no país.  
Estado de São Paulo: Troca de líderes no congresso amplia crise na base de Dilma. 
Valor Econômico: Empresas abertas mantêm mais de 250 bilhões de reais em caixa. 
Zero Hora no Rio Grande do Sul: Uso de sabores na produção de cigarro é proibido no país. 
Diário Catarinense: BMW manda recado à demora brasileira. 
Correio Brasiliense: No país das mordomias. 
E Extra no Rio de Janeiro: Testemunha envolve PMs no assassinato do Rei dos Passinhos. 
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O CBN Primeiras Notícias volta em instantes. 
Propagandas 
Música 
Reportagem de Roberta Ribeiro sobre musical internacional em São Paulo. Cinquenta e seis 
segundos. 
Volta Programa CBN Primeiras Notícias – Apresentação Ceci Mello (04h às 06h) 
Momento do Esporte – Com Juca Kfouri. 
Comentário de Juca Kfouri sobre esporte. Um minuto e 58 segundos.  
Agora cinco horas e 17minutos. Ontem o Internacional goleou o The Strongest da Bolívia por 
5X0 no Beira Rio, e assumiu a liderança do grupo 1 da Libertadores com seis pontos. O time 
boliviano também tem seis pontos, mas em desvantagem no saldo de gols. O Santos é o 
terceiro com três pontos e um jogo a menos. Pela Copa do Brasil teremos jogos de ida e jogos 
de volta nesta Quarta-feira, dos times que atuam na primeira divisão do futebol brasileiro. 
Atlético Mineiro, Botafogo, Curitiba e Palmeiras estreiam hoje na competição, às oito e meia 
da noite. Curitiba pega o Nacional do Amazonas, em Manaus, e às 10 da noite o Botafogo 
enfrenta o Treze da Paraíba em João Pessoa. O Palmeiras joga contra o Coruripe de Alagoas 
em Maceió, e o Galo enfrenta do Cene de Mato Grosso do Sul, em Dourados. Pelas partidas de 
volta da Copa do Brasil destaque para o São Paulo que pega o Independente do Pará, às sete e 
meia da noite, no Morumbi. No primeiro jogo o tricolor paulista derrotou o time paraense por 
um a zero. 
Agora cinco horas e 18 minutos. Vamos acompanhar a previsão do Tempo para todo o país 
nesta quarta-feira.  
CBN Tempo e Temperatura 
Informações clima tempo. Um minuto e 18 segundos. 
Agora cinco horas e 20 minutos. E a justiça condenou a 57 anos de prisão o homem conhecido 
como maníaco da Cantareira. Ele ficará preso pelas mortes de dois irmãos em 2007. A defesa 
do réu pretende recorrer da decisão. Reportagem de Débora Freitas. Um minuto e 47 
segundos. 
Agora cinco e 22 minutos. O CBN Primeiras Notícias volta em instantes. 
CBN Tempo e Temperatura 
Informações clima tempo. Quarenta e três segundos. 
Cidade 
Transporte público aqui na capital paulista operação normal dos trens, do metrô da CPTM e 
também dos ônibus municipais. E bandidos tentaram furtar roupas de uma loja na Rua 
Teodoro Sampaio, em Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo. Esse ataque ocorreu por volta 
das três e meia da manhã, desta Quarta-feira. Segundo informações da Policia Militar os 
criminosos conseguiram fugir, e também durante a madrugada, criminosos invadiram por volta 
da uma da manhã uma residência dentro de um condomínio na rodovia Armando Sales de 
Oliveira em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Segundo informações da polícia uma 
pessoa foi presa e parte dos objetos roubados já foram recuperados. 
Propagandas 
Volta Programa CBN Primeiras Notícias – Apresentação Ceci Mello (04h às 06h) 
Estradas 
Informações sobre as principais estradas do Rio de Janeiro com Ermelinda Rita. Trinta e nove 
segundos. 
Obrigada Ermelinda. Agora informações das estradas em São Paulo, com Eliezer dos Santos. 
Trinta e cinco segundos.  
Ok Eliezer, agora cinco horas e 26 minutos. Vamos saber com Mateus Carreira, quais são os 
destaques do site da CBN. Um minuto. 
Agora são cinco horas e 27 minutos. Temos informações no Rio de Janeiro com Ricardo 
Ferreira. Repórter Ricardo Ferreira traz as informações da Operação Águia na Estrada. Policiais 
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da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial apreenderam milhares 
de produtos piratas. Cinquenta e sete segundos. 
Ok Ricardo, são cinco horas e 28 minutos. Agora informações em São Paulo com Eliezer dos 
Santos, que fala sobre a prisão de José Maria da Silva, acusado de vender charutos cubanos 
falsos. Trinta e nove segundos. 
Daqui a pouco começa o Jornal da CBN com Milton Jung. E Tiago Barbosa antecipa agora pra 
gente quais serão os destaques de hoje do jornal, Tiago Bom dia. 
Tiago Barbosa apresenta os destaques do Jornal da CBN com Milton Jung. Dois minutos.  
Ok Tiago, obrigada pelas informações, agora no horário de Brasília cinco horas e 31 minutos. 
 
REPÓRTER CBN 
Quarta-feira, 14 de Março de 2012. 
A partir dessa quinta-feira entram em vigor as novas taxas de embarque definidas pela Agência 
Nacional de Aviação Civil. O valor das tarifas vai ficar 4,4% mais caro, o embarque de um 
aeroporto como o de Congonhas na zona sul de São Paulo para qualquer outra cidade 
brasileira passará de 20 reais e 66 centavos, para 21reais e 57 centavos. No caso de viagens 
internacionais partindo dos principais terminais a taxa subiu de 68 reais e 74 centavos para 71 
reais e 50 centavos. Trinta e um segundos. 
A greve dos rodoviários em Belo Horizonte e em cidades da região metropolitana vai continuar 
nesta quarta-feira, no fim da noite de ontem ouve uma reunião entre o sindicato da categoria 
e as empresas responsáveis pelo transporte público na sede do tribunal regional do trabalho, a 
justiça apresentou uma proposta de 9% de reajuste salarial, as duas partes tem até amanhã 
para responderem. Vinte e três segundos. 
A Procuradoria Geral da República apresentou denúncia contra o Ministro do Desenvolvimento 
Fernando Pimentel, no Supremo Tribunal Federal. Segundo reportagem do Jornal O Globo ele 
é acusado por crimes de fraude em licitação pública e desvio de recursos em proveito alheio 
em 2004, época em que era prefeito de Belo Horizonte. O desvio na prefeitura da capital 
mineira resultou em prejuízo de mais de cinco milhões de reais. Vinte e quatro segundos. 
Pelo menos 28 pessoas morreram entre elas 22 crianças no acidente de um ônibus Belga na 
cidade de Sierre, na Suíça. Segundo as autoridades locais o veículo com 52 passageiros bateu 
na parede de um túnel, não há informações sobre a causa da colisão. Dezoito segundos. 
Repórter CBN – As principais notícias do dia a cada meia hora. 
Volta Programa CBN Primeiras Notícias – Apresentação Ceci Mello (04h às 06h) 
E a Agência Nacional do Petróleo diz que concluiu a investigação sobre o vazamento de óleo 
em um posto de petróleo operado pela Chevron na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, porém 
o teor do documento não foi divulgado. O acidente aconteceu em novembro do ano passado, 
a empresa americana permanece proibida de fazer novas perfurações no país. Reportagem de 
Tiago Matias. Dois minutos e 47 segundos. 
Agora cinco horas e 37 minutos. O Ministério Público Federal apresentou à justiça uma 
denuncia por lavagem de dinheiro contra o ex-senador Luís Estevão. Segundo a investigação 
do órgão ele usou o Clube de Futebol Brasiliense para ocultar dinheiro ilegal. Reportagem de 
Rui Conde. Um minuto e 38 segundos. 
Agora cinco horas e 39 minutos. O CBN Primeiras Notícias volta em instantes. 
Cidade 
Informações no Rio de Janeiro de Natália Toledo, com as notícias do trânsito na cidade. Um 
minuto e 24 segundos. 
Propagandas 
Volta Programa CBN Primeiras Notícias – Apresentação Ceci Mello (04h às 06h) 
Os motoristas e cobradores de ônibus de Belo Horizonte prometem manter a greve da 
categoria até a próxima Quinta-feira. Uma audiência de conciliação entre trabalhadores e 
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empresas terminou sem acordo nesta quarta. Reportagem de Guilherme Ibraim. Dois minutos 
e 15 segundos. 
Agora cinco horas e 44 minutos. E o UFC Anunciou uma parceria com o Instituto Reação que 
auxilia comunidades carentes no Rio de Janeiro. Alguns atletas na modalidade participaram do 
lançamento do projeto. Mais de mil e duzentas crianças e adolescentes da favela da Rocinha 
serão beneficiadas pelo programa. Reportagem de Lisandro Violante. Dois minutos e 26 
segundos. 
Agora cinco e 47 minutos. E suspeitos de agredirem um homossexual em uma praia do Rio de 
Janeiro foram presos pela polícia nesta Terça-feira, a agressão ocorreu no Sábado. Reportagem 
de Luciana Weyne. Um minuto e 48 segundos. 
Cinco horas e 49 minutos. Quatro policiais militares foram condenados à prisão em regime 
fechado por torturarem dois irmãos na cidade de Campina Verde, no interior de Minas. 
Conforme o processo, as vítimas foram retiradas de casa em mandado de prisão, algemadas e 
agredidas, o crime aconteceu há 12 anos. Reportagem de Itamar Mayrink. Um minuto e 23 
segundos.  
Agora cinco horas e 51 minutos. E o jovem que acusa militares do Rio de Janeiro de tortura 
pretende fazer o reconhecimento dos suspeitos nesta Quarta-feira. Ele diz que foi atacado por 
soldados da força de pacificação da Vila Cruzeiro no último Sábado. O rapaz prestou 
depoimento à Polícia e afirmou que pode identificar os agressores. Reportagem de Marta 
Arruda. Um minuto e 48 segundos. 
Agora são cinco horas e 53 minutos. O CBN Primeiras Notícias volta em instantes. 
Acompanhe com Felipe Santos as informações dos clubes Cariocas. 
Felipe Santos traz as informações dos jogos de hoje e a situação dos jogadores de Flamengo, 
Fluminense, Vasco e Botafogo. Dois minutos. 
Volta Programa CBN Primeiras Notícias – Apresentação Ceci Mello (04h às 06h) 
Daqui a pouco começa o Jornal da CBN, Milton Jung já está por aqui olá Milton, bom dia. 
Muito Bom dia pra você Ceci Mello, muito bom dia aos ouvintes da CBN. 
Milton a Agencia Nacional de Vigilância Sanitária proibiu o uso de aditivos de sabor como o 
mentol e o cravo nos cigarros comercializados no Brasil. Na avaliação dos especialistas da 
ANVISA esses aditivos de sabor não fazem mais mal ao organismo que um cigarro sem eles, 
mas são usados para atrair novos fumantes, principalmente os mais jovens. Milton, é uma 
medida que provavelmente só vamos saber se deu certo em médio prazo, agora se o objetivo 
maior era evitar que os jovens comecem a fumar e no futuro diminuir o número de fumantes 
no país, por que então não cortar o açúcar Milton, que segundo os técnicos é a substância que 
faz o tabaco ser suportável? 
Segue a conversa com Milton Jung. Três minutos e 40 segundos. 
E termina aqui o CBN Primeiras Notícias, que teve os trabalhos técnicos de Valdemar Júnior, e 
Alexandre Crispim. A Direção Nacional de Jornalismo é de Marisa Tavares. Apresentação: Ceci 
Mello. Você acompanha agora o Repórter CBN, e na sequência Milton Jung apresenta o Jornal 
da CBN. Uma ótima quarta-feira pra você, obrigada pela sua companhia e até amanhã. 
 
REPÓRTER CBN 
Quarta-feira, 14 de Março de 2012. 
Criminosos invadiram nesta madrugada uma loja da marca Adidas, localizada na zona oeste de 
São Paulo. Após arrombarem a porta do estabelecimento com um carro os bandidos fugiram, 
pois o alarme do local disparou. A polícia ainda não sabe se os assaltantes levaram algum 
produto. Ninguém foi preso. Dezesseis segundos. 
No Rio de Janeiro um homem foi assassinado em um dos acessos à Ponte Rio-Niterói na noite 
desta terça-feira. De acordo com testemunhas ele trafegava pela via em uma moto quando 
dois homens também em uma motocicleta anunciaram o assalto. A vítima reagiu e os 
bandidos dispararam. Os criminosos fugiram sem levar nada. Dezenove segundos. 
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A greve dos rodoviários em Belo Horizonte e em cidades da região metropolitana vai continuar 
nesta quarta-feira. No fim da noite de ontem houve uma reunião entre o sindicato da 
categoria e as empresas responsáveis pelo transporte público na sede do Tribunal Regional do 
Trabalho. A justiça apresentou uma proposta de 9% de reajuste salarial. As duas partes têm 
até amanhã para responderem. Vinte e dois segundos. 
A viação militar israelense voltou a bombardear a Faixa de Gaza nesta quarta-feira. Os ataques 
a dois armazéns na parte oeste da região não deixaram vítimas. Esta foi a primeira ofensiva de 
Israel desde o anúncio de cessar fogo. Ontem o disparo de oito foguetes palestinos rompeu a 
trégua anunciada na madrugada de terça para quarta-feira. Dezenove segundos. 
O pré-candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Rick Santorum, venceu as duas 
prévias do partido disputadas nesta Terça-feira. Com as vitórias no Alabama e no Mississipi, o 
ex-senador se impôs em dez dos estados disputados até agora. O candidato oficial republicano 
será definido na convenção do partido, que será realizado em Agosto. Dezenove segundos. 
Repórter CBN – As principais notícias do dia a cada meia hora. 
Devido a um defeito no sistema de energia os trens da Linha Nove Esmeralda CPTM, que liga 
Osasco a Grajaú, estão circulando por uma única via entre as estações Granja, Julieta e Santo 
Amaro, por esse motivo as composições da linha nove estão operando com maior intervalo e 
tempo de parada ainda não há previsão para que o sistema seja normalizado. 
Propagandas 
 
JORNAL DA CBN – Apresentação Milton Jung (06h às 9h30) 
Olá muito bom dia a você que acompanha a partir de agora mais uma edição do Jornal da CNB. 
Hoje é quarta-feira, 14 de Março, eu sou Milton Jung e ao meu lado está o Thiago Barbosa, 
bom dia Thiago! 
Bom dia Milton, bom dia também a você ouvinte do jornal da CBN. 
Os novos líderes do governo no congresso prometeram a liberação de emendas parlamentares 
para acalmar os ânimos na base aliada. Depois de trocar o líder no Senado, a presidente Dilma 
Rousseff também substitui a liderança na câmara. O deputado petista Cândido Vaccarezza foi 
substituído por Arlindo Chinaglia, que também é do PT de São Paulo. Ele garantiu que o acordo 
com o PMDB para a presidência da Câmara será respeitado. Transmitem a fala do Deputado 
Arlindo Chinaglia. Vinte e cinco segundos. 
O novo líder do governo no Senado Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, prometeu facilitar 
o diálogo entre os parlamentares e a presidente Dilma. Transmitem a fala do Senador. Vinte e 
oito segundos. 
Seis horas e cinco minutos na CBN. 
A comissão de Constituição e Justiça do Senado deve votar hoje uma proposta de reforma 
administrativa da casa que prevê aumento do número de servidores comissionados. Estudo da 
Fundação Getúlio Vargas recomendou o limite de 25 assessores por parlamentar. Mas pela 
proposta a ser votada hoje, cada Gabinete poderá contratar até 45 funcionários. O relator do 
projeto, Senador Benedito De Lira, do Partido Progressista de Alagoas, nega que a medida vá 
aumentar os gastos públicos. Transmitem a fala do Senador. Vinte e três segundos. 
Seis horas e seis minutos. 
O Ministério Público Federal vai denunciar hoje, à Justiça Federal em Marabá, no Pará, o 
Coronel da reserva Sebastião Curió. A denúncia será por sequestro qualificado de cinco 
militantes da Guerrilha do Araguaia, que teriam sido capturados na década de 1970 e estão 
desaparecidos até hoje. A ação penal é a primeira envolvendo crimes cometidos na Ditadura 
Militar no Brasil. O Procurador da República, Sérgio Gardenghi, disse que o Coronel Curió não 
pode se beneficiar da Lei da Anistia, porque as vítimas ainda não foram encontradas, o que 
caracteriza crime permanente. Segue a reportagem. Um minuto e 30 segundos. 
O Ministro da Fazenda, Guido Mantega, avisou que o governo poderá tomar novas medidas de 
controle do câmbio para aumentar a competitividade da indústria nacional. Durante audiência 
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pública no senado, o Ministro defendeu a incidência do aumento do IOF sob empréstimos no 
exterior e disse que o Brasil não vai ficar inerte diante da manipulação cambial. Segue a 
reportagem. Um minuto e 25 segundos. 
Seis e nove no Jornal da CBN. 
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a venda de cigarros com aroma e sabor, para 
reduzir aspectos irritantes do fumo. A indústria do tabaco usa várias substâncias como mentol, 
cravo, canela, chocolate e baunilha, a ANVISA conclui que os aditivos estimulam o fumo, 
principalmente entre os jovens. Segundo pesquisa feita pela Fundação Oswaldo Cruz, com 17 
mil estudantes, 60% dos entrevistados entre 13 e 15 anos provaram cigarros com aditivo. A 
pesquisadora Vera Luiza da Costa, da FIOCRUZ, alertou que os aditivos são uma porta para o 
fumo. Um minuto e 30 segundos. 
Você participa também dessa discussão pela internet. Mande a sua mensagem, a sua opinião 
para milton@cbn.com.br e também pode mandar pelo twitter, basta seguir o Jornal da CBN 
@jornaldacbn, tudo junto, tudo em letras minúsculas. Escreva lá a sua opinião 
Em instantes nós estaremos de volta. Seis e onze. 
Propagandas 
Volta programa Jornal da CBN – Apresentação Milton Jung (06h às 9h30) 
A Polícia Federal fez uma operação para desmontar a cúpula do jogo do bicho no Rio de 
Janeiro. Os agentes prenderam oito pessoas nessa Terça-feira. Todas são acusadas de 
contraversão. Entre os detidos está Aniz Abraão David, patrono da escola de samba Beija-Flor. 
Reportagem de Priscila Moraes. Três minutos. 
Nós vamos agora para mais um rápido intervalo aqui do Jornal da CBN e daqui a pouquinho 
nós voltamos com outras notícias do Brasil e do Mundo e também destaque noticiário da 
Fórmula Um. Seis e dezenove.  
Propagandas 
Volta programa Jornal da CBN – Apresentação Milton Jung (06h às 09h30) 
Nós estamos agora com 23 graus no centro da capital paulista. Daqui a pouco iremos atualizar 
as informações da previsão do tempo. Juliano Dip tem as informações agora. Bom dia Juliano! 
Segue a reportagem sobre assalto em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São 
Paulo. Um minuto e 57 segundos. 
Propagandas. 
Volta programa Jornal da CBN – Apresentação Milton Jung (06h às 09h30) 
CBN Tempo e Temperatura 
Patrícia Bandeira traz a previsão do tempo de algumas regiões do país. Um minuto e 37 
segundos. 
Seis horas e 25 minutos 
Fórmula Um 
O repórter Roberto Lioi traz as informações da Fórmula Um. Trinta e três segundos. 
Seis horas e vinte e seis minutos  
O Ministério Público Federal informou que vai denunciar o Coronel da Reserva Sebastião Curió 
Rodrigues de Moura, conhecido com Major Curió, pelo crime de sequestro qualificado durante 
a Guerrilha do Araguaia, no Sul do Pará. Segundo a denúncia ele teria coordenado a repressão 
contra cinco militares que participaram do movimento. Reportagem de Priscila Peixoto. Quatro 
minutos. 
Um comerciante de São Paulo foi preso nesta terça-feira sob a acusação de vender charutos 
cubanos falsos. Ele foi detido na Zona Sul da capital Paulista no momento em que embalava os 
produtos pirateados. Para enganar os compradores ele utilizava etiquetas e caixas de charutos 
famosos e caros. Os policiais detiveram o comerciante José Maria da Silva. Na delegacia ele 
alegou que os charutos vieram de Cuba por meio de um esquema de contrabando, mas, no 
local foram encontrados pacotes com produtos de procedência hondurenha. Os produtos 
eram comercializados por telefone. O suspeito responderá o crime contra fraude tributária. 
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REPÓRTER CBN 
Quarta-feira, 14 de Março de 2012. 
Um homem foi preso em uma tentativa de assalto a uma casa de um condomínio em 
Itapecerica da Serra, na grande São Paulo. Três suspeitos conseguiram fugir. Um morador foi 
rendido quando chegava com o carro. O Porteiro percebeu a movimentação na residência e 
ligou para a polícia. Os criminosos foram surpreendidos quando se preparavam para deixar o 
local. Vinte segundos. 
A polícia investiga o assassinato de um homem num dos acessos à ponte Rio-Niterói. 
Testemunhas disseram que ele trafegava numa moto quando dois suspeitos, também numa 
motocicleta, anunciaram o assalto. A vítima reagiu e os bandidos dispararam. Os criminosos 
fugiram sem levar nada. Dezesseis segundos. 
O governo do Rio Grande do Sul confirmou o primeiro caso de dengue no estado em 2012. A 
ocorrência foi constatada na cidade de Três de Maio, na região noroeste. O centro Estadual da 
Vigilância em Saúde informou que a doença foi contraída por uma mulher de vinte e quatro 
anos. Dois outros casos suspeitos estão sendo investigados pelas autoridades de saúde. Vinte e 
um segundos. 
A aviação militar israelense voltou a bombardear a Faixa de Gaza. Os ataques a dois armazéns 
na parte oeste da região não deixaram vítimas. Foi à primeira ofensiva de Israel desde um 
anúncio de cessar fogo. O disparo de oito foguetes palestinos rompeu ontem a trégua 
anunciada na madrugada da última terça-feira. Vinte e quatro segundos. 
O pré-candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Rick Santorum, venceu as duas 
prévias do partido disputadas nesta Terça-feira. Com as vitórias no Alabama e no Mississipi, o 
Ex-Senador se impôs em dez dos estados disputados até agora. O candidato oficial republicano 
será definido na convenção do partido, que será realizado em Agosto em Tampa. Vinte e cinco 
segundos. 
A bolsa de Tóquio fechou o pregão desta quarta-feira em alta com 1,53%. No sentido oposto, 
Xangai caiu 2,63. Na Austrália, a bolsa subiu 0,9%. Dez segundos. 
Repórter CBN – As principais notícias do dia a cada meia hora. 
Propagandas 
Volta programa Jornal da CBN – Apresentação Milton Jung (06h às 09h30) 
Senadores votam hoje na comissão de Constituição e Justiça, proposta de reforma 
administrativa do Senado, que prevê aumento no número de servidores. O relator do projeto, 
Senador Benedito De Lira nega, no entanto, que mais gastos serão gerados. Reportagem Bruno 
Melo. Um minuto e 45 segundos. 
Apenas aproveitando o ensejo aí dessa reportagem do senado, é uma boa oportunidade para 
você pensar e quem sabe perguntar também, para o seu deputado estadual, aí na Assembleia 
Legislativa do Estado onde você mora, de onde você está acompanhando aí o Jornal da CBN, 
ou na cidade em que você está agora, na Câmara Municipal: quantos funcionários o deputado 
estadual, quantos funcionários o vereador aí na sua cidade, tem no seu gabinete? Quanto ele 
pode gastar de dinheiro público para manter o seu gabinete? Uma pergunta interessante, até 
porque, principalmente nas câmaras municipais, estamos às vésperas de eleição municipal, 
esse ano e, portanto, seria uma boa discussão para ver se não é o caso de diminuir o número 
de funcionário e os gastos nos gabinetes. Mas, tome cuidado porque quando a gente começa a 
fazer essa discussão, o que a gente ver depois aprovado é o aumento dos gastos e o aumento 
no número de funcionários como está ocorrendo agora, no senado, tem que está de olho. 
Seis e trinta e seis. Os novos líderes do governo no congresso assumiram os postos com a 
missão para acalmar os ânimos da base. Principalmente no PMDB. De imediato prometeram a 
liberação de emendas parlamentares. Reportagem de Vanessa Silvestre. Três minutos. 
A propósito desse assunto nós vamos conversar aqui, em instantes com o cientista político, 
Professor da Universidade de Brasília, João Paulo Peixoto. E você pode mandar sua pergunta 
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também pela Internet no @jornaldacbn, se você estiver no twitter, ou para 
milton@cbn.com.br. Seis e quarenta. 
Propagandas 
Cidade 
A repórter Carol Oliveira traz as informações sobre a determinação da Justiça Federal de 
penhorar cerca de dois milhões de reais que seriam transferidos para o ex-senador Luís 
Estevão. Cinquenta e sete segundos. 
Propagandas 
Volta programa Jornal da CBN – Apresentação Milton Jung (06h às 9h30) 
Nosso convidado no Jornal da CBN é o Cientista Político da UnB - Universidade de Brasília - 
Professor João Paulo Peixoto. Bom dia Professor! 
Bom dia Milton! Bom dia pra todos da CBN. 
Professor João Paulo Peixoto, o que nós assistimos agora no Congresso Nacional e essa ação 
do governo na mudança dos seus líderes. Reação dos parlamentares. Discussão entre partidos 
da base. Mostra que é inviável governar com tantos partidos na base? 
A entrevista acontece por seis minutos e 44 segundos. 
Propagandas 
Trânsito 
Seis horas e cinquenta e cinco minutos. Muito bom dia a você, ouvinte, que acompanha a 
nossa programação. Informo que um motociclista caiu agora a pouco na pista norte da 
estrutural, na altura da cidade do Automóvel. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma pista 
está interditada, no local. Portanto, quem sai de Taguatinga, Ceilândia e vai acessar a 
estrutural, deve optar pela pista Sul. De acordo com o posto da Polícia Rodoviária Federal no 
Local, ambas as pistas têm trânsito complicado na chegada ao viaduto Ayrton Senna. Com 
cerca de dois quilômetros de retenção, antes do viaduto. Chove no local e os motoristas 
devem redobrar a atenção. Daqui a pouco depois do Repórter CBN de sete horas, eu volto com 
notícias do local e também com o giro completo de informações sobre o trânsito até já. 
Propagandas 
Momento do Esporte com Juca Kfouri 
Juca Kfouri comenta sobre os jogos desta noite de quarta-feira pela Copa Libertadores da 
América. Um minuto e oito segundos. 
Volta programa Jornal da CBN – Apresentação Milton Jung (06h às 9h30) 
Também pela Copa Libertadores da América ontem à noite o Internacional, de Porto Alegre, 
venceu, por cinco a zero, o The Strongest, com três gols de Leandro Damião. Com o resultado 
o Inter assume a liderança do grupo um do torneio, com seis pontos ganhos. O The Strongest 
da Bolívia também tem seis pontos ganhos, mas, perde no saldo de gols. E o Santos vem na 
sequencia com três pontos ganhos. Mas, uma partida a menos. Seis e cinquenta e nove. 
Mundo Digital com Ethevaldo Siqueira 
Muito Bom dia Ethevaldo como vai? 
Muito bom dia Milton! Tudo ótimo. 
Ethevaldo, qual é a contribuição dos satélites para a redução do aquecimento global? 
A maior contribuição que os satélites científicos têm dado Milton é mostrar o que está 
acontecendo com o planeta. Seja quanto ao desgelo das calotas polares, seja com referência 
ao desmatamento na Amazônia, elevação da temperatura nos oceanos e a poluição dos mares 
em geral. A entrevista segue durante dois minutos e 37 segundos. 
 
REPÓRTER CBN 
Quarta-feira, 14 de Março de 2012. 
O aeroporto internacional Afonso Pena, em Curitiba, está fechado para pousos e decolagens 
por causa do nevoeiro. Até o momento três voos foram cancelados e sete registram atrasos. 
Dez segundos. 

mailto:milton@cbn.com.br
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Um carro da Polícia Militar foi metralhado a zona sul de São Paulo. A PM disse que o veículo 
com quatro homens tentou escapar de uma blitz. Houve uma perseguição e os suspeitos 
atiraram contra os policiais. Um homem que estava num bar acabou ferido e foi levado para 
um pronto socorro da região. Os criminosos conseguiram fugir. Dezoito segundos. 
As autoridades americanas investigam turistas brasileiros que embarcaram para os Estados 
Unidos com o auxílio de uma agência de Curitiba, suspeita de falsificar a emissão de 
passaportes. Pelo menos trezentas pessoas recorreram à empresa paranaense para tirar visto 
nos últimos três anos. Uma mulher foi presa no Consulado Americano em São Paulo, suspeita 
de estelionato. Ela tentava tirar visto com declaração de imposto de renda e extrato bancário 
falsos. Trinta e três segundos. 
Um terremoto de magnitude 6,8 atingiu o norte do Japão e levou as autoridades a emitirem 
um alerta de tsunami. O epicentro do tremor foi localizado a cerca de 210 quilômetros do 
litoral da Ilha de Hokkaido. A rede de TV NHK informou que o terremoto não paralisou os 
serviços de transportes. Não há informações sobre vítimas e danos. Vinte e três segundos. 
Vinte e oito pessoas morreram, entre elas, 22 crianças, num acidente com um ônibus belga, na 
cidade Sierra, Suíça. As autoridades disseram que o veículo com 52 passageiros bateu na 
parede de um túnel. Não há informações sobre as causas da colisão. Dezoito segundos. 
A bolsa de Tóquio fechou pregão desta quarta-feira em alta de 1,53%. No sentido oposto, 
Xangai caiu 2,63. Na Austrália, a bolsa subiu 0,9%. Dez segundos. 
Repórter CBN – As principais notícias do dia a cada meia hora. 
Cerca de 40% da população mundial viverão a beira de rios que enfrentarão estiagens. Este é o 
nosso assunto, em instantes, aqui no Jornal da CBN. 
Propagandas 
Volta programa Jornal da CBN – Apresentação Milton Jung (06h às 09h30) 
Muito bom dia a você que está chegando agora na segunda hora do jornal da CBN, edição 
desta quarta-feira, dia 14 de Março. Um alerta da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico, nas próximas décadas, quase quatro bilhões de pessoas, cerca 
de 40% da população mundial, viverá em áreas de bacias hidrográficas que definham, 
enfrentando a poluição permanente e seca, pelo menos, um mês por ano. Para conversar 
conosco sobre o assunto, convidamos o coordenador do laboratório de hidrologia da COOP, 
Coordenação de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Coordenador Paulo 
Canedo, muito bom dia pro senhor. 
Bom dia Milton! 
Vai faltar água no planeta? 
A entrevista segue por cinco minutos e 36 segundos. 
Daqui a pouquinho, outras informações pra você do Jornal da CBN. Sete e onze. 
Propagandas 
Cidade – Apresentação Bruno Melo (notícias de Brasília) 
Bruno Melo: Olá muito Bom dia, caro ouvinte, você confere a partir de agora no Jornal da CBN, 
os principais destaques do noticiário no Distrito Federal. Ao meu lado, aqui no estúdio, a 
repórter Carolina Martins, Bom dia Carolina. 
Carolina Martins: Bom dia Bruno. Bom dia ouvinte. Hoje é quarta-feira, 14 de Março de 2012. 
CBN Tempo e Temperatura 
Carolina Martins: Choveu forte em alguns pontos do Distrito Federal, no inicio desta manhã e 
ainda chove, em alguns pontos da cidade. A previsão é de mais chuva ao longo do dia que 
segue com tempo nublado. Neste momento os termômetros marcam dezoito graus e a 
umidade está em oitenta e sete por cento. A temperatura máxima pode chegar a vinte e sete 
graus. E na madrugada a mínima ficou em dezoito. A umidade relativa do ar pode chegar a 
cinquenta por cento. 
Aeroportos 
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Bruno Melo: Não há voos atrasados, no momento, no aeroporto JK, em Brasília, desde as seis 
da manhã, apenas um voo foi cancelado, foi o 3719 da TAM, que partiria para São Paulo. Em 
todo o país a Infraero registra 423 voos programados, oito atrasados, no momento, e 29 já 
foram cancelados. 
Trânsito 
Carolina Martins: Nós já temos informação sobre o trânsito, ao vivo, aqui no estúdio com a 
repórter Priscilla Peixoto. Bom dia Priscilla! 
Priscila Peixoto: Bom dia Carolina. Bom dia Bruno. A Estrutural tem trânsito intenso nesta 
manhã e as pistas molhadas aumentam ainda mais o risco de acidentes, portanto, é preciso ter 
bastante atenção. Segue com as informações de trânsito. Um minuto e 28 segundos. 
Carolina Martins: Obrigada Priscilla! Priscilla volta a qualquer instante com mais informações 
sobre o trânsito, direto das ruas. Se você ouvinte, também tem informações, participe conosco 
pelo twitter @cbnbrasilia. 
Bruno Melo: Sete horas e dezessete minutos. Vamos aos destaques da nossa reportagem. 
Polícia prende homem acusado de fazer parte de rede de pedofilia no Distrito Federal. O 
empresário estava foragido desde o dia 11 de Fevereiro, depois da prisão de um compassa. 
Fotos encontradas com um dos dois chocaram os policiais que investigam o caso. 
Carolina Martins: Melhorias previstas para o hospital de base ainda não saíram do papel. A 
previsão é de que três milhões e seiscentos mil reais sejam investidos ainda este ano, por meio 
de programa do Governo Federal. 
Bruno Melo: Número de notificações de interdições de obras no DF aumenta cinco vezes 
nesse verão. Um prédio está interditado em Águas Claras, outro em Sobradinho Um, e mais 25 
foram notificados só neste mês. Defesa civil aponta falha nas obras, pouca fiscalização e chuva 
como causas dos desabamentos. 
Carolina Martins: Cigarros com aditivos que asseguram sabor e disfarçam o sabor da nicotina 
são proibidos no Brasil. Decisão é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que proibiu 
também o uso do narguilé. Mas, a indústria do fumo conseguiu importante vitória, o açúcar 
continuará a ser usado pelos fabricantes. 
Bruno Melo: Sistema do SERPRO fica mais de 17 horas fora do ar e prejudica emissão de 
carteiras de habilitação em todo país. Segundo o órgão o problema foi causado por uma falha 
de comunicação na base dados no registro nacional para emissão do documento. Outros dois 
sistemas foram afetados. São sete horas e 19 minutos. Rápido intervalo e já voltamos. 
Propagandas 
Cidade – Apresentação Bruno Melo (notícias de Brasília) 
Bruno Melo: Agora sete horas e vinte e um minutos, agora vou registrar aqui a participação do 
nosso ouvinte Eric Bento, ele que estava vindo para o Plano Piloto de ônibus, ali saindo de 
Ceilândia, mas, segundo ele, o ônibus quebrou na 070. Bruno Melo segue com as informações 
de trânsito enviadas pelos ouvintes através da Internet. Além do Eric mais oito ouvintes 
enviaram informações do trânsito por onde estavam passando. Três minutos e 51 segundos. 
Propagandas 
Volta programa Jornal da CBN – Apresentação Milton Jung (06h às 9h30) 
Linha aberta com Carlos Alberto Sardenberg 
Hoje no comentário do Carlos Alberto Sardenberg ele fala sobre a declaração do Ministro 
Mantega, a propósito da taxa de juros e, de acordo com Sardenberg, causa insegurança no 
mercado financeiro. Bom dia Sardenberg! 
Carlos Alberto Sardenberg: Bom dia Milton Jung! Bom dia ouvinte da CBN! Olha o Ministro 
Mantega ontem no Senado Federal, mais exatamente, numa conversa com parlamentares 
depois do depoimento, mas a conversa foi ouvida pelos jornalistas, o Ministro comentou que a 
taxa básica de juros do Brasil, que hoje é de 9,77% ao ano, a chamada taxa Selic, vai convergir, 
disse ele, para uma taxa chamada, taxa de juro de longo prazo, que é aplicada pelo BNDES e 
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que é de 6% ao ano. É uma taxa subsidiada pelo, é, BNDES, para determinadas empresas. 
Segue o comentário de Sardenberg sobre o assunto. Três minutos e dois segundos. 
 
REPÓRTER CBN 
Quarta-feira, 14 de Março de 2012. 
A rodovia Régis Bittencourt está totalmente interditada, no sentido São Paulo, por causa do 
tombamento de uma carreta no quilômetro 444, em Registro no Vale do Ribeira no interior 
Paulista. No local, motorista enfrenta 16 quilômetros de fila. No sentido Curitiba o tráfego flui 
normalmente. A Régis Bittencourt é a principal ligação, entre as regiões Sul e Sudeste do país. 
Vinte e três segundos. 
Criminosos invadiram uma loja da Adidas, na zona oeste de São Paulo. A porta do 
estabelecimento foi arrombada com um carro. O alarme do local disparou e os suspeitos 
conseguiram fugir. A polícia ainda não sabe se os homens levaram algum produto. Treze 
segundos. 
A greve dos motoristas e cobradores de ônibus de Belo Horizonte e sua região metropolitana 
foi suspensa até às quatro horas da tarde de hoje, quando a categoria realiza assembleia para 
discutir a proposta de 9% feita pelo Tribunal Regional do Trabalho. A movimentação é normal 
nas ruas neste momento. Três mil coletivos atendem cerca de um milhão e seiscentos mil 
passageiros diariamente na capital mineira. Vinte e três segundos. 
O aeroporto Internacional Afonso Pena, em Curitiba, permanece fechado, para pousos e 
decolagens por causa do nevoeiro. Até o momento cinco voos foram cancelados e quinze 
registram atrasos. Onze segundos. 
O suspeito de ter matado a ex-namorada a facadas no fim de semana, e ter deixado corpo dela 
num matagal de Três Corações, no Sul de Minas, apresentou-se à polícia. Durante quase duas 
horas de depoimento, o rapaz de 21 anos, negou o crime. Depois de ser ouvido, ele foi levado 
para a prisão da cidade. Dezesseis segundos. 
A bolsa de Tóquio fechou pregão desta quarta-feira, em alta de 1,53%. No sentido oposto, 
Xangai caiu 2,63. Na Austrália bolsa subiu 0,9%. Doze segundos. 
Repórter CBN – As principais notícias do dia a cada meia hora. 
Volta programa Jornal da CBN – Apresentação Milton Jung (06h às 9h30) 
Sete e trinta e três, no horário de Brasília. 
Boletim da BBC Brasil – Dois minutos pelo mundo 
Direto de Londres Daniel Galas com as últimas notícias da BBC Brasil. 
O Primeiro-ministro da China Wen Jiabao, fez um discurso hoje pedindo mais reformas 
políticas, que seriam necessárias para se proteger os ganhos econômicos da China. Ele disse 
que o sistema de liderança do partido e do país precisa mudar. Wen alertou que sem reforma 
a China corre o risco de repetir o que chamou de tragédia da sua revolução cultural dos anos 
60. Em seu discurso no parlamento ele também pediu desculpas pelos problemas que surgiu 
no país durante os dez anos em que ele está no cargo. A china deve escolher novos líderes 
políticos ainda este ano. 
O pré-candidato à Casa Branca, Rick Santorum, venceu as eleições primárias do partido, 
disputadas no Alabama e no Mississipi. Os resultados deram mais argumentos para ele se 
definir como o verdadeiro candidato conservador, na corrida pela Casa Branca. Como conta de 
Washington, o correspondente da BBC Brasil, Pablo Uchoa. Trinta segundos. 
Um acidente de ônibus na Suíça matou 28 pessoas, incluindo 22 crianças. O ônibus estava 
levando os estudantes para casa, depois de uma viagem de turma para uma estação de esqui, 
quando o motorista bateu em uma parede de um túnel. Os dois motoristas que estavam a 
bordo morreram. Mais de 20 pessoas ficaram feridas. Essas foram às notícias da BBC Brasil. 
Em instantes, outras informações pra você aqui no Jornal da CBN. Sete e trinta e cinco. 
No ar um Boletim da Indústria Brasileira 
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O SESI de Goiás se prepara para receber a edição 2012 dos Jogos Nacionais do SESI, que 
acontecerão entre quatro e nove de Junho na unidade Antônio Ferreira Pacheco, em Goiânia. 
Mais de mil e cem trabalhadores atletas devem disputar medalhas em dez modalidades 
esportivas, como vôlei, natação e futebol. O Gerente de Vida Saudável do SESI, Antônio Muzzi, 
ressalta, no entanto, que mais que a prática desportiva em si, os jogos incentivam o 
envolvimento em atividades mais saudáveis e a aplicação de valores como o trabalho em 
equipe, pontualidade e disciplina no dia a dia dos competidores. Fala do gerente Antônio 
Muzzi. Vinte segundos. 
Para chegar aos Jogos Nacionais do SESI, os trabalhadores disputam etapas entre empresas 
municipais, estaduais e regionais. Aqueles que conseguirem os melhores resultados nas etapas 
nacionais poderão representar o país nas etapas mundiais do trabalhador, que este ano serão 
realizadas na Itália, ainda em Junho. 
Propagandas 
Espaço da Construção Civil 
O Diretor Geral do DETRAN, José Bezerra, participou recentemente de encontro com os 
empresários da construção civil. Cerca de cem obras estão paralisadas hoje no Distrito Federal, 
a espera de análise e aprovação do Relatório de Impacto de Trânsito. Para o presidente do 
Sindicato da Indústria da Construção, Júlio César Peres, o documento é importante para 
garantir o crescimento planejado do DF. Mas, é preciso encontrar uma solução para o 
problema. Fala de Júlio César Peres. Vinte segundos. 
Cidade 
Sete horas e trinta e nove minutos. Vou registrar mais participações aqui dos nossos ouvintes, 
no @cbnbrasilia, no twitter. O Marcelo Mota, também relata problema nos sinais dos 
semáforos da W3 Norte. Segundo ele, todos eles desligados neste momento. Bruno Melo 
relata mais três situações de trânsito enviadas pelo twitter por outros três ouvintes. Um 
minuto de 25 segundos. 
Volta programa Jornal da CBN – Apresentação Milton Jung (06h às 9h30) 
Faltam vinte minutos para as oito da manhã. 
A Corte Suprema da Argentina determinou por unanimidade que abortos realizados por 
mulheres que tenham sido estupradas, não são crimes. A corte confirmou uma sentença do 
Tribunal Superior de Justiça da Província Patagônica de Chubut, que em 2010, validou um 
aborto realizado em uma jovem de 15 anos, que havia sido violentada pelo padrasto, a decisão 
gera jurisprudência. O Brasil considera legal a prática de aborto, em apenas duas situações: 
quando há risco de morte da gestante e quando a gravidez é resultado de estupro. Nós, temos 
como convidado aqui no Jornal da CBN, o Procurador Regional da República e Relator Geral da 
Comissão do Senado de Reforma do Código Penal, Procurador Luiz Carlos dos Santos 
Gonçalves, muito Bom dia pro senhor! 
Muito Bom dia Milton! Bom dia aos ouvintes da CBN! 
De que maneira a questão do aborto está sendo tratada dentro da comissão? 
Segue a entrevista com o Procurador Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, por oito minutos e 55 
segundos. 
Propagandas 
Trânsito 
A estrutural tem trânsito intenso nas duas pistas no sentido Plano Piloto, com retenção desde 
saída do Jóquei até o viaduto Ayrton Senna. Mais cedo, um acidente envolvendo um 
motociclista deixou o trânsito complicado na pista sul. Mas, segundo informações da Polícia 
Militar, o acidente foi desfeito e não há interdições nas pistas neste momento. No entanto, o 
trânsito ainda é muito lento na Estrutural, segundo informações da equipe do helicóptero do 
DETRAN. Dois minutos e 42 segundos. 
Volta programa Jornal da CBN – Apresentação Milton Jung (06h às 9h30) 
Faltam cinco minutos para as oito da manhã. 
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Clássicos Eternos do Mundo Corporativo com Max Gehringer. 
Max Gehringer: O que vale mais no mercado de trabalho: a teoria, ou, a prática? A resposta é 
até meio óbvia, vale mais quem sabe como transformar a teoria em resultados práticos. Segue 
o comentário de Max Gehringer. Um minuto e 44 segundos. 
Sete e cinquenta e sete. 
Por Dentro da Política com Lúcia Hipólito 
Lúcia Hipólito, muito bom dia pra você! 
Bom dia Milton Jung, bom dia ouvinte da CBN. 
Lá em Brasília, lá no Palácio há uma dificuldade agora para o Ministério do Trabalho. O nome 
do novo Ministro podia ser o Brizola Neto, mas, há um impasse, não se tem uma solução até 
agora, pra isso também? 
Bom Milton, não basta ser Brizola pra ser ministro do trabalho né? Não é assim, não basta ter 
o nome e vai entrando e vai assumindo o Ministério. O fato é que a presidente Dilma, 
convidou o deputado Brizola Neto na sexta-feira a tarde, para assumir o Ministério. Mas não 
há consenso em torno do nome dele. Dois minutos e 31 segundos. 
Oito horas. 
 
REPÓRTER CBN 
Quarta-feira, 14 de Março de 2012. 
A Polícia Federal realiza operação para combater o contrabando de agrotóxicos que ingressam 
pela fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Os agentes cumprem 20 mandados de 
prisão e 33 de busca e apreensão. Ainda não há informação sobre detidos. Quinze segundos. 
As plataformas da linha da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos que liga a cidade de 
Osasco a zona Sul da capital paulista, estão lotadas. As composições operam com maior tempo 
de parada por causa de um defeito elétrico. Os reflexos também são sentidos em estações de 
metrô da cidade de São Paulo. A CPTM informou que equipes de manutenção tentam 
solucionar a pane. Vinte e cinco segundos. 
A rodovia Régis Bittencourt permanece totalmente interditada no sentido São Paulo, por causa 
do tombamento de uma carreta no quilômetro 444 em Registro, no Vale do Ribeira no interior 
paulista. No local, o motorista enfrenta 16 quilômetros de fila. No sentido Curitiba, o tráfego 
flui normalmente. A Régis Bittencourt é a principal ligação entre as regiões sul e sudeste do 
país. Vinte e três segundos. 
O Aeroporto Internacional Afonso Pena em Curitiba permanece fechado para pousos e 
decolagens por causa do nevoeiro. Até o momento 12 voos foram cancelados e 22 registram 
atrasos. Onze segundos. 
O Secretário de Defesa dos Estados Unidos Leon Panetta chegou ao Afeganistão, nesta Quarta-
feira. A visita ocorre após um massacre de 16 civis cometido por um militar americano no 
último Domingo. Panetta iniciou sua estada de dois dias, no país, com uma reunião com 
militares numa base dos Estados Unidos. Depois, ele deve seguir para Kabul, para se encontrar 
com integrantes do governo Afegão. Hoje, dois atentados no Sul do Afeganistão, deixaram 
nove mortos. Um minuto. 
As principais bolsas da Europa operam em alta. Londres sobe 0,49%. Frankfurt avança 1,37 e 
Paris 0,94%. Doze segundos. 
Repórter CBN – As principais notícias do dia a cada meia hora. 
Volta programa Jornal da CBN – Apresentação Milton Jung (06h às 9h30) 
Em instantes o Planejamento Financeiro com Mauro Halfeld e o Milagre da Multiplicação no 
Senado com Arnaldo Jabor. 
Oito e três. Muito bom dia a você que está chegando agora, na terceira hora do Jornal da CBN. 
Hoje é Quarta-feira, dia 14 Março. Você está aqui fica sabendo também, o seguinte: depois de 
244 anos de volumes a Enciclopédia Britânica, que já foi apontada como repositório do 
conhecimento humano ao longo de décadas, anunciou que não vai mais ser publicada em 
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papel. Após dezenas de edições e sete milhões de coleções de volumes vendidas, a 
enciclopédia passará a ser publicada somente na Internet. A última edição a sair no formato de 
livro tradicional foi a de 2010. Oito e quatro. 
CBN Dinheiro com Mauro Halfeld 
Mauro Halfeld: Olá, respondo ao e-mail de uma ouvinte. "Eu e meu namorado estamos 
pretendendo nos casar, ele é um psicólogo recém-formado que trabalha prestando 
consultoria. Não tendo, portanto, uma renda fixa, mas sim, uma renda média variando entre 
1.300 a 2.000 reais. Eu sou estudante universitária, no último ano do curso, também de 
psicologia. E a minha perspectiva profissional a curto prazo, é de ter uma situação financeira 
instável, também, sem renda fixa. Abrimos uma poupança aonde colocamos um valor variado 
todo mês. Em média, 100 a 200 reais. De acordo com os nossos rendimentos. Mas, o retorno é 
baixo. Como podemos planejar nosso orçamento e o tempo que precisaremos pra conseguir 
colocar nossos planos em prática? Existira algum tipo de investimento possível?" Meu 
comentário: A opção mais segura e, mais rentável do que a poupança pra ter e usar acima de 
um ano é o tesouro direto, mas, ele não é tão simples e também não é tão conhecido. Dois 
minutos e 11 segundos. 
O Comentário de Arnaldo Jabor 
Arnaldo Jabor: Amigos ouvintes, o que fazer para que senadores de todo país tenham 
vergonha de continuar cometendo os mesmos vexames que a imprensa denuncia há décadas? 
Segue o comentário de Arnaldo Jabor. Três minutos. 
Daqui a pouquinho outras informações pra você. Oito horas e 11 minutos. 
Propagandas 
Cidade – Apresentação Bruno Melo (notícias de Brasília) 
Bruno Melo: Muito bom dia caro ouvinte! Você confere agora o nosso giro de informações das 
principais vias de acesso ao Plano Piloto. Estou na linha com a repórter Priscila Peixoto. Priscila 
Bom dia! Qual o seu destaque do momento? Seguem as informações de Priscila Peixoto sobre 
o trânsito em vários pontos da cidade. Bruno Melo pontua com algumas situações de trânsito 
enviadas pelos ouvintes. Oito minutos e 13 segundos. 
Bruno Melo: Oito horas e 21 minutos. Intervalo e já voltamos. 
Propagandas 
Cidade – Apresentação Bruno Melo (notícias de Brasília) 
Bruno Melo: Oito horas e 23 minutos. Terminou sem acordo a reunião entre professores e 
representantes do governo na noite de ontem. Diante do impasse a greve na rede pública de 
ensino continua. O governo descartou qualquer possibilidade de reajuste salarial, ou, de 
tickets de alimentação hoje de 344 reais, por falta de recursos. Secretários de administração e 
educação apresentaram uma carta aos professores com quatro pontos em que prometem dar 
continuidade a um grupo de trabalho que discute a reestruturação da carreira do magistério. O 
GDF fixou o prazo de até 30 de Setembro para concluir o estudo de impacto orçamentário para 
reestruturar a carreira. O GDF ainda garantiu que vai fazer uma avaliação para implantar o 
plano de saúde da categoria no segundo semestre. Sindicado diz que 65% dos professores 
aderiram à greve, mas, o governo diz que esse número não ultrapassa 30%, e orienta os pais a 
levarem os filhos para a escola. Apesar de o governo já ter anunciado que haverá corte de 
ponto dos dias não trabalhados, o assunto não foi discutido na reunião. Oito e vinte e cinco. 
Na sequência o Comentário de Mirian Leitão. 
Volta programa Jornal da CBN – Apresentação Milton Jung (06h às 09h30) 
Dia-a-dia da Economia com Mirian Leitão. 
Mirian Leitão Bom dia para você! 
Bom dia Milton Jung! Bom dia ouvintes da Rádio CBN! 
Mirian, Belo Horizonte enfrentou por dois dias greve dos motoristas de ônibus. Hoje em São 
Paulo os passageiros de trem e metrô estão tendo essa série de problemas por defeito em 
vagões, problemas na linha elétrica. E todos os dias, o brasileiro quando sai de casa para o 
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trabalho enfrenta trânsito pesado nas principais cidades. É possível medir o impacto 
econômico do transporte aqui no Brasil? 
É possível sim Milton. E mesmo que a gente não tenha uma medida completa, alguns 
especialistas em logística conseguem fazer cálculos de quanto isso significa de perda 
econômica. Segue a conversa de Mirian Leitão e Milton Jung sobre o assunto, cinco minutos e 
47 segundos. 
Oito e trinta e um. 
 
REPÓRTER CBN 
Quarta-feira, 14 de Março de 2012. 
As estações da linha da Companhia Paulista de Trens Metropolitano de São Paulo que liga 
Osasco a Zona Sul da capital paulista permanecem lotadas de passageiros. As composições 
operam com maior tempo de parada por causa de um defeito elétrico. A situação também está 
complicada nas plataformas das estações de metrô. As linhas 1-azul; 3-vermelha e 5-lilás 
operam com velocidade reduzida. Vinte e três segundos. 
Policiais militares fazem operação na Comunidade Vila do João no Complexo da Maré em 
Bonsucesso, no subúrbio do Rio, para reprimir o tráfico. Os PMs tentam localizar armas, drogas 
e veículos roubados. Um carro blindado e um helicóptero estão sendo utilizados. Dezesseis 
segundos. 
Os motoristas e cobradores de ônibus de Belo Horizonte e sua região metropolitana 
suspenderam a greve até às quatro horas da tarde de hoje, quando a categoria realiza 
assembleia para discutir a proposta de 9% feita pelo Tribunal Regional do Trabalho. A 
movimentação é normal nas ruas neste momento. Três mil coletivos atendem cerda de um 
milhão e seiscentos mil passageiros diariamente na capital mineira. Vinte e quatro segundos. 
O Aeroporto Internacional Afonso Pena, em Curitiba, reabriu para pousos e decolagens. O 
terminal ficou fechado por cerca de uma hora e meia, por causa do nevoeiro. Doze voos foram 
cancelados e 22 registram atrasos. Treze segundos. 
O ex-chefe da Milícia da República Democrática do Congo, Thomas Lubanga, foi considerado 
culpado pelos crimes de guerra na primeira decisão anunciada pelo tribunal penal 
internacional desde sua criação. Ele recrutou crianças e as obrigou participar de um conflito 
armado. A pena será anunciada posteriormente. Vinte e oito segundos. 
As principais bolsas da Europa operam em alta. Londres sobe 0,51%, Frankfurt avança 1,28 e 
Paris 0,9%. Dez segundos. 
Repórter CBN – As principais notícias do dia a cada meia hora. 
Propagandas 
Volta programa Jornal da CBN – Apresentação Milton Jung (06h às 9h30) 
Oito e trinta e quatro. 
Capital Humano com Gilberto Dimenstein. 
Gilberto Dimenstein, Bom dia pra você! 
Oi, tá bom Milton? 
O que é a reinvenção da bicicleta? 
Olha, hoje tem daquelas histórias maravilhosas para contar. Teve um designer industrial 
brasileiro, do Rio de Janeiro, o Flávio Deslandes, que fez o TCC dele criando uma bicicleta de 
bambu, totalmente ecológica, com resinas. Acontece que essa ideia aparentemente maluca 
caiu no gosto do paraíso das bicicletas e de um designer na Dinamarca. Um minuto e 51 
segundos. 
Obrigado, até amanhã Dimenstein. Oito horas e trinta e seis minutos. 
A Polícia Federal fez uma operação para desmontar a cúpula do jogo do bicho no Rio de 
Janeiro. Os agentes prenderam oito pessoas nessa terça-feira. Todas são acusadas de 
contraversão. Entre os detidos está Aniz Abraão David, patrono da escola de samba Beija-Flor. 
Reportagem de Priscila Moraes. Três minutos e 19 segundos. 
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Faltam vinte minutos para às nove da manhã. 
Propagandas 
Cidade – Apresentação Bruno Melo (notícias de Brasília) 
Bruno Melo: Oito horas e quarenta e dois minutos. Acaba de chegar informação aqui da Polícia 
Militar que houve uma batida, neste momento, entre dois carros ali, no balão do Aeroporto. 
Uma pessoa ferida no local, socorro chegando. Portanto, quem está seguindo neste momento 
pela região do aeroporto vai enfrentar problemas, devido a este acidente entre dois carros, no 
balão do Aeroporto. Bruno Melo segue com mais informações sobre o trânsito e três ouvintes 
participam com o envio de informações também sobre o trânsito na capital Federal. Dois 
minutos e 16 segundos. 
Volta programa Jornal da CBN – apresentação Milton Jung (06h às 9h30) 
Faltam quinze minutos para às nove da manhã. 
Hora de Expediente com Dan Stulbach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina. 
Programa humorístico. Segue uma conversa descontraída entre Milton Jung, Dan Stulbach, 
José Godoy e Luiz Gustavo Medina. Falam sobre a bolsa de valores, sobre a não publicação em 
papel da enciclopédia britânica e também sobre a volta do ator Reynaldo Gianecchini ao 
teatro. Seis minutos e 52 segundos. 
Em instantes, outras informações. Oito e cinquenta e dois. 
Propagandas 
Cidade – Apresentação Bruno Melo (notícias de Brasília) 
Bruno Melo: Polícia prendeu um homem acusado de fazer parte de uma rede de pedofilia no 
Distrito Federal. Detalhes com Denise Ribeiro. Um minuto e 34 segundos. 
Bruno Melo: Oito horas e 56 minutos. Você que está seguindo neste momento para o 
aeroporto pode enfrentar lentidão, porque tem um acidente envolvendo dois carros lá, no 
Balão do Aeroporto. Fernando Duarte acaba de relatar aqui no twitter que o trânsito tá muito 
complicado desde o viaduto Camargo Correia no sentido aeroporto. Já Helena Brígida, diz que 
os sinais ali, os semáforos da Rua do CEUB, ainda estão desligados. E o desvio feito pela polícia 
por lá só piorou a situação. Pessoal ali da Universidade, enfrentando muito problema nesta 
manhã devido aí, semáforos desligados. Obrigado pela participação Helena! Daqui a 
pouquinho depois do Repórter CBN das nove horas eu volto com giros de destaques, no 
noticiário local. Até já. 
Volta programa Jornal da CBN – apresentação Milton Jung (06h às 9h30) 
Oito e cinquenta e sete. O Ministério Público Federal apresentou à justiça denúncia por 
lavagem de dinheiro contra o ex-senador Luís Estevão. Segundo investigação do Órgão, ele 
usou o Clube de Futebol Brasiliense para ocultar dinheiro ilegal. Reportagem de Ruy Conde. 
Um minuto e 53 segundos. 
Oito horas e 59 minutos. Antes de irmos para o Repórter CBN, me permita aqui apenas fazer 
um convite a você. Hoje, às 11 horas da manhã, no site da CBN, tem mais uma edição do 
programa Mundo Corporativo e nós vamos falar sobre compras por impulso, designer, 
comportamento do consumidor, com o mestre em Comunicação Gilberto Strunck. Você pode 
participar mandando perguntas para mundocoorpporativo@cbn.com.br. Ou, então, no twitter 
@jornaldacbn. Nove horas. 
 
REPÓRTER CBN 
Quarta-feira, 14 de Março de 2012. 
A Polícia Federal realização operação de combate à falsificação, a comercialização e ao 
contrabando de agrotóxicos em cidades do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Os 
agentes tentam cumprir 21 mandados de prisão e 37 mandados de busca e apreensão. 
Durante a investigação, duas fábricas clandestinas foram fechadas e mais de sete toneladas 
das de agrotóxicos apreendidas. Vinte e quatro segundos. 
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As estações da linha Companhia Paulista de Trens Metropolitanos de São Paulo que liga 
Osasco a Zona Sul da capital paulista permanecem lotadas de passageiros. As composições 
ainda operam com maior tempo de parada por causa de um defeito elétrico. A linha atende 
517 mil pessoas por dia. A situação também está complicada nas plataformas das estações de 
metrô. As linhas 1-azul; 3-vermelha e 5-lilás operam com velocidade reduzida. O metrô não 
divulgou a quantidade de passageiros que passam diariamente. Trinta e quatro segundos. 
A zona do euro aprovou a liberação da primeira parcela no valor 39 bilhões e 400 milhões de 
euros no segundo pacote de ajuda a Grécia de 130 bilhões. O governo grego precisa de fundos 
urgentes para pagar vencimentos de mais de 14 bilhões de euros em 20 de Março. Quinze 
segundos. 
O Secretário de Defesa dos Estados Unidos Leon Panetta chegou ao Afeganistão nesta quarta-
feira. A visita ocorre após o massacre de 16 civis cometido por um militar americano no último 
Domingo. Panetta iniciou sua estada de dois dias no país, com uma reunião com militares 
numa base dos Estados Unidos. Depois ele deve seguir para Kabul para se encontrar com 
integrantes do governo afegão. Hoje, dois atentados no sul do Afeganistão deixaram nove 
mortos. Trinta e cinco segundos. 
As principais bolsas da Europa operam em alta, Londres sobe 0,36%; Frankfurt avança 1,18 e 
Paris 0,81%. Dez segundos. 
Repórter CBN – As principais notícias do dia a cada meia hora. 
Propagandas 
Cidade – Apresentação Bruno Melo (notícias de Brasília) 
Bruno Melo: Olá muito bom dia caro ouvinte! Você confere agora no Jornal da CBN, as 
principais notícias do Distrito Federal. Hoje é quarta-feira, 14 de Março de2012. 
CBN Tempo e Temperatura 
Bruno Melo: Choveu forte em alguns pontos do Distrito Federal no início da manhã. E a 
previsão é de mais chuva ao longo do dia, a qualquer hora. A temperatura máxima chega a 27 
graus. Na madrugada a mínima ficou em 18. E a umidade relativa do ar varia entre 90 e 50%. 
Aeroportos 
Bruno Melo: há um voo atrasado no momento, no Aeroporto JK e desde às seis da manhã 
apenas outro voo saiu em atraso. Dois voos já foram cancelados no terminal de Brasília nessa 
manhã. Em todo país a Infraero registra 710 voos programados, 28 atrasados no momento e 
69 já foram cancelados. 
Trânsito 
Bruno Melo: Agora a pouco a gente deu informação de um acidente envolvendo dois carros ali 
no Balão do Aeroporto, mas, de acordo com o ouvinte que passou pelo local, Fernando Duarte, 
os carros já foram retirados e o trânsito volta a fluir ali no sentido aeroporto pra quem sai do 
Eixão Sul. Portanto, a situação se normalizando no local. Vou registrar participação aqui do 
Rubens Carneiro, mandou e-mail aqui para o cbnbsb@cbn.com.br. Ele informa que ficou mais 
de uma hora esperando na parada, ali em Samambaia o ônibus 391.3 com destino ao Plano 
Piloto e que todo dia é a mesma coisa. O ônibus não passa. Está registrada a participação 
Rubens. Hora dos destaques da nossa reportagem. 
Polícia prende homem acusado de fazer parte de rede de pedofilia no Distrito Federal. O 
empresário estava foragido desde o dia 11 de Fevereiro, depois da prisão de um compassa. 
Fotos encontradas com os dois chocaram os policias que apuram o caso. 
Melhorias previstas para o Hospital de Base de Brasília ainda não saíram do papel. A previsão é 
de que três milhões e 600 mil reais sejam investidos ainda este ano, por meio de um programa 
do Governo Federal. 
Ex-senador Luís Estevão é denunciado por lavagem de dinheiro. Ele teria usado o Clube 
Brasiliense para ocultar origem de recursos supostamente desviados. 
Cigarros com aditivos que asseguram sabor e disfarçam a presença de nicotina são proibidos 
no Brasil. Decisão é da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária que proibiu também uso de 
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narguilé. Mas, a indústria do fumo conseguiu importante vitória. O açúcar continuará a ser 
usado pelos fabricantes. Nove horas e oito minutos. 
Um professor foi espancado dentro de uma escola onde trabalha, em Luziânia, nessa terça-
feira. O agressor, namorado de uma das alunas dele, teria se irritado porque ele ofereceu um 
pão de queijo a jovem. O adolescente estava dentro da escola sem autorização e agrediu o 
professor com socos e chutes. O docente sofreu fraturas no ombro esquerdo e no rosto. O 
agressor de 18 anos prestou depoimento na delegacia e foi liberado. O caso está sendo 
investigado pela polícia. 
Um flanelinha que não tem habilitação foi flagrado dirigindo carro de um cliente no setor 
comercial norte nessa Terça-feira. O homem terá de pagar multa de 574 reais. O valor será 
vinculado ao dono do veículo que não foi identificado. Em operação da Secretaria de Ordem 
Pública e Serviço Social, cinco flanelinhas foram presos por estarem trabalhando sem 
autorização. Para atuar como guardador de carros eles precisam ter registro na 
Superintendência do Trabalho e passar por um curso de capacitação. Nove horas e dez 
minutos. Voltamos ao noticiário nacional. 
Volta programa Jornal da CBN – apresentação Milton Jung (06h às 09h30) 
Liberdade de Expressão – Carlos Heitor Cony, Artur Xexéo e Viviane Mosé. 
Milton Jung cumprimenta todos os participantes do Liberdade de Expressão e apresenta o 
tema de hoje para o debate entre eles. Hoje eles comentam a notícia sobre a catadora de 
material reciclável, Hercília da Silva Mozer, 41 anos, que conseguiu entrar na faculdade, na 
Universidade Federal do Espírito Santo, estudando sozinha com os livros que encontrou no 
lixo. Ela faz o curso de Artes Plásticas. O debate acontece durante sete minutos e 41 segundos. 
Propagandas 
Minuto Meio & Mensagem 
Regina Augusto: Dois mil e onze ficou longe de ser satisfatório para a mídia revista. De acordo 
com o balanço divulgado ontem pelo Instituto Verificador de Circulação, o IVC, a circulação dos 
títulos de revistas ficou estagnada no ano passado. As revistas de periodicidade mensal foram 
as únicas que tiveram um crescimento em circulação, de apenas 1,4% acima do registrado em 
2010. As semanais apresentaram uma queda de 1,5% em sua circulação. Enquanto que as 
quinzenais foram as que registraram pior desempenho. Uma queda de mais de 8% em 
circulação, em comparação com o ano anterior. O que salvou o meio desses números 
negativos, na verdade, foi desempenho das revistas mensais, cujo preço de capa é considerado 
médio e varia entre cinco reais e dez reais. Esses títulos conseguiram ampliar a sua circulação 
em quase 4%, em 2011. Atingindo uma média de um pouco mais de quatro milhões de 
exemplares. Regina Augusto diretamente da redação do Meio & Mensagem para a CBN. 
Propagandas 
Cidade – Apresentação Bruno Melo (notícias de Brasília) 
Bruno Melo: Nove horas e vinte e dois minutos. Eu reforço a informação aqui de que haverá 
uma manifestação, um ato, em frente à residência oficial do governador ali, em Águas Claras. 
Portanto, os motoristas que seguem pela EPTG, mais ou menos, por volta de nove e trinta da 
manhã, podem encontrar dificuldades para fazer esse trajeto, rumo ao Plano Piloto. Portanto, 
daqui a pouquinho, eu imagino que até nesse horário já deve ser grande o movimento por lá 
de professores que vão realizar esse ato e a orientação, pelo menos a principio, é de que as 
pessoas redobrem a atenção ao passar pela EPTG. Em frente à residência oficial. Vamos 
acompanhar se vai ser o caso de realmente, pegar o trajeto alternativo, para evitar 
transtornos. Mais informações no noticiário local, daqui a pouquinho depois do Repórter CBN 
de nove e trinta, no CBN Brasília, com Estevão Damázio. 
Volta programa Jornal da CBN – apresentação Milton Jung (06h às 9h30) 
CBN Política – Novos Caminhos para o Desenvolvimento com Sérgio Abranches. 
Milton Jung fala com Sérgio Abranches que comenta a posição do governo com relação à 
realização da Rio+20. Os preparativos da Rio+20. Cinco minutos e cinco segundos. 
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Governo Dilma se encontra em situação difícil com a base aliada no congresso. Recentemente 
a presidente trocou os líderes, tanto na Câmara, quanto no Senado. O Cientista Político João 
Paulo Peixoto, da Universidade de Brasília, defende a limitação do multipartidarismo, que 
vigora no país. Ele acredita que a união de partidos com ideologias tão diferentes em uma 
mesma base, dificulta as decisões de governo. Transmitem a fala do Cientista Político. Quinze 
segundos. 
O novo líder do governo no Senado, senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, 
prometeu facilitar o diálogo entre os parlamentares e a presidente. Transmitem a fala do 
Senador. Quinze segundos. 
O deputado petista Cândido Vaccarezza foi substituído por Arlindo Chinaglia, que também é do 
PT de São Paulo. Também escalado para salvar a relação do governo com o congresso, ele 
garantiu que acordo com o PMDB para presidência da câmara será respeitado. Fala do 
deputado. Vinte segundos. 
Milton Jung encerra o programa e deseja aos ouvintes um bom dia. 
 
REPÓRTER CBN 
Quarta-feira, 14 de Março de 2012. 
Uma pista da Rodovia Régis Bittencourt foi liberada no quilômetro 444 em Registro, no Vale do 
Ribeira, no interior paulista. A via ficou totalmente fechada por cerca de cinco horas, em razão 
do tombamento de uma carreta no sentido São Paulo. No sentido de Curitiba o tráfego flui 
normalmente. A Régis Bittencourt é principal ligação entre as regiões Sul e Sudeste. Vinte e 
quatro segundos. 
A Polícia Federal realiza operação de combate à falsificação, à comercialização e ao 
contrabando de agrotóxicos em cidades de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Os 
agentes tentam cumprir 21 mandatos de prisão e 37 mandatos de busca e apreensão. Durante 
as investigações, duas fábricas clandestinas foram fechadas e mais de sete toneladas de 
agrotóxicos, apreendidas. Vinte e dois segundos. 
A Companhia Paulista de Trens Metropolitano informou que as composições já circulam em 
velocidade normal pelas estações da linha que liga Osasco a Zona Sul de São Paulo. Os trens 
foram afetados por uma pane elétrica. Apesar disso, as plataformas permanecem lotadas de 
passageiros. A linha atende 517 mil pessoas por dia. A situação também segue complicada nas 
plataformas das estações de metrô. Três linhas operaram com velocidade reduzida. O metrô 
não divulgou a quantidade de passageiros que passam pelas estações diariamente. Trinta e 
dois segundos. 
Um terremoto de magnitude 6,8 atingiu o Japão e levou as autoridades a emitirem um alerta 
de tsunami. O epicentro do tremor foi localizado a cerca de 210 quilômetros do litoral da Ilha 
Hokkaido. A rede de TV NHK informou que o terremoto não paralisou o serviço de transporte. 
As autoridades disseram que não houve feridos. Vinte segundos. 
Repórter CBN – As principais notícias do dia a cada meia hora. 
Thiago Barbosa: Ainda na Rede CBN, Informações de Natália Toledo, ao vivo do Rio de Janeiro, 
Natália! 
Natália Toledo: Thiago Barbosa, o emprego industrial recuou 0,3% em Janeiro, em relação a 
Dezembro do ano passado, segundos dados do IBGE. No confronto com janeiro de 2011 o 
emprego na indústria apontou queda de meio por cento. O número de trabalhadores caiu em 
oito das 14 áreas pesquisadas. O principal impacto negativo ocorreu em São Paulo com queda 
em 13, dos 18 setores analisados. O número de horas pagas aos trabalhadores da indústria 
recuou 0,2% em Janeiro e o valor da folha de pagamento real cresceu 5,1, após recuar 1,8%, 
em Dezembro. Thiago! 
Thiago Barbosa: Nove e trinta e cinco. 
Propagandas 
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CBN BRASÍLIA – Apresentação Estevão Damázio (9h30 às 12h) 
Nove horas e trinta e sete minutos. 
Olá caros ouvintes, muito bom dia a todos! Começa agora a edição do CBN Brasília. Hoje é 
Quarta-feira, 14 de Março de 2012. Entre os assuntos em destaques, um pacote de medidas 
anunciados ontem pelo governador Agnelo Queiroz em conjunto com o Governo Federal. 
Trata-se de uma parceria, o GDF vai tentar resolver o problema dos moradores de rua. 
Continua explicando para os ouvintes esta questão e diz que será um dos temas do CBN 
Comunitário. Dois minutos e quatro segundos. 
Participe conosco. Você é nosso convidado especial todos os dias, 3223-1622, é o telefone do 
ouvinte CBN, ligue e deixe gravada sua participação. Estamos no twitter @cbnbrasilia e 
também você pode se comunicar conosco mandando e-mail para cbnbsb@cbn.com.br. 
CBN Tempo e Temperatura 
O tempo continua instável com previsão de chuva. A temperatura máxima hoje será de 27 
graus e a umidade relativa do ar vai variar entre 90 e 50%. 
Destaques da equipe CBN. A gente começa com a Carolina Martins. 
Carolina Martins: Direção da polícia civil promove mudanças nas delegacias. Pelo menos dez 
delegados foram exonerados somente nessa terça-feira. Desde que o novo diretor assumiu, 
em Fevereiro, foram cerca de 40 alterações. Equipes reclamam que as trocas podem paralisar 
os trabalhos e prejudicam as investigações. 
Um flanelinha que não tem habilitação foi flagrado dirigindo carro de um cliente no Setor 
Comercial Norte, ontem. O dono do carro terá de pagar multa de 574 reais. Em operação da 
Secretaria de Ordem Pública Social, cinco flanelinhas foram presos por estarem trabalhando 
sem autorização. Para atuar como guardador de carros eles precisam ter registro na 
Superintendência do Trabalho e passar por um curso de capacitação. É bom lembrar que 
ninguém é obrigado a pagar o flanelinha. Eu acho que foi uma medida de cunho preventiva, 
alguns foram cadastrados, mas, mesmo com colete em vias públicas você não é obrigado a 
pagar nada para estacionar o seu carro. Embora muitos, mesmo com coletes, pressionem os 
donos, especialmente, as donas dos veículos. Nove e 41. Érica Suzuki! 
Érica Suzuki: Mais um motorista é vítima da violência no Distrito Federal. Somente este ano, 
um taxista foi morto e dois foram feridos, enquanto trabalhavam à noite. Em 2011 dez taxistas 
foram vítimas de assaltos e sequestros na cidade. Mas, o sindicato da categoria diz que o 
número pode ser ainda maior. 
Terminou sem acordo a reunião de ontem, no início da noite, a reunião entre os professores e 
o GDF. Diante do impasse a greve da rede pública de ensino continua. O governo, como já 
tinha adiantado ontem no finalzinho programa, o Secretário de Administração, Vilmar Lacerda, 
descartou qualquer possibilidade de reajuste salarial, ou dos tickets de alimentação, hoje de 
304 reais, por falta de recursos. Os Secretários de Administração e de Educação apresentaram 
uma carta aos professores com quatro pontos em que prometem dar continuidade a um grupo 
de trabalho que discutem a reestruturação da carreira do magistério. O governo fixou prazo de 
30 de setembro para concluir um estudo de impacto orçamentário para reestruturar a carreira. 
O GDF ainda garantiu que vai fazer uma avaliação para implementar o plano de saúde da 
categoria no segundo semestre. O sindicato diz que 65% dos professores aderiram à greve, 
mas, o governo diz que esse número não ultrapassa 30%. E orienta os pais a levaremos seus 
filhos às escolas. Apesar do governo já ter anunciado que haverá corte de ponto dos dias não 
trabalhados, o assunto não foi discutido na reunião. 
Priscila Peixoto! 
Priscila Peixoto: Esportes que deveriam ser ofertados gratuitamente estão sendo cobrados  no 
Centro de Educação Física Interescolar na ASA Sul. Segundo a direção, o governo não dava 
apoio financeiro ao centro e por isso havia uma taxa para manutenção da estrutura. GDF diz 
que em uma semana o local vai ser exclusivo para alunos da rede pública. 
Nove e quarenta e quatro, Denise Ribeiro! 
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Denise Ribeiro: Polícia prende homem acusado de fazer parte de rede de pedofilia no Distrito 
Federal. O empresário estava foragido desde o dia 11 de Fevereiro, depois da prisão de um 
compassa. Fotos encontradas com os dois chocaram os policiais que apuraram o caso. 
Ruy Conde. 
Ruy Conde: Ex-senador Luís Estevão é denunciado por lavagem de dinheiro. Segundo o 
Ministério Público Federal, ele usou o Clube Brasiliense para origem de recursos supostamente 
desviados. 
Carol Oliveira e a pane no SERPRO que deixou ontem todos os DETRANS, por várias horas, sem 
conseguir a emissão das carteiras de habilitação. 
Carol Oliveira: Sistema do SERPRO fica mais de 17 horas fora do ar e prejudica a emissão de 
carteiras de habilitação em todo país. Segundo o órgão o problema foi causado por uma falha 
de comunicação na base de dados do registro nacional para a emissão do documento. Outros 
dois sistemas foram afetados. 
Sem sabor. Luiza Machado! 
Luiza Machado: Cigarros com aditivos, que asseguram sabores, porém disfarçam a presença 
das nicotinas, são proibidos no Brasil. A decisão é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
que proibiu também o uso do narguilé. Mas, a indústria do fumo conseguiu importante vitória, 
o açúcar continuará a ser usado pelos fabricantes. 
E para fechar, Bruno Melo! 
Bruno Melo: Contrariando estudos que recomendavam redução de cargos comissionados no 
senado, parlamentares devem votar nesta Quarta-feira, proposta de reforma administrativa 
prevendo aumento do número de servidores por gabinete. Relator do projeto nega que a 
mudança vai gerar mais gastos a casa. 
Portanto, assuntos em destaque no CBN Brasília, que está apenas começando. 
Primeira participação ao vivo aqui é da Priscila Peixoto. Priscila bom dia! 
Priscila Peixoto: Bom dia Estevão! Atividades esportivas que deveriam ser de graça estão 
sendo cobradas pelo Centro Interescolar de Educação Física, o CIEF, na ASA Sul. Segue a 
reportagem. Dois minutos e um segundo. 
Obrigado Priscila, pela participação. Nove e 48. Hoje no CBN Comunitária, nós vamos abordar a 
situação dos moradores de rua aqui no Distrito Federal. Muitos deles sofreram violência, 
ataques terroristas. Um bando de criminosos atirou fogo em duas pessoas, por elas estarem 
dormindo na rua e atrapalhando o comércio. E os comerciantes de Santa Maria são, ou, não 
terroristas? Ontem o governador Agnelo Queiroz, claro que houve também muita pressão do 
Governo Federal, tanto que foi firmada uma parceria envolvendo aí a Secretaria de Direitos 
Humanos do Governo Dilma, para que o GDF lance um pacote de medidas, entre essas 
medidas, a construção de três abrigos e dois centros de referência. Nove horas e 50 minutos. 
Vamos falar um pouquinho agora da pauta nacional. 
Agenda Brasília 
Vamos falar agora do desdobramento da rebelião na base aliada, principalmente do PMDB por 
causa da troca de líderes no congresso. Os novos líderes começam a se mobilizar hoje em 
busca de apoio para votações consideradas prioritárias pelo palácio do planalto. O deputado 
Arlindo Chinaglia, escolhido por Dilma Rousseff, como novo líder da Câmara, deve se reunir 
com os partidos da base para tentar fechar um acordo para votação da Lei Geral da Copa. 
Eduardo Braga, o novo líder no Senado vai se reunir com a Ministra das Relações Institucionais, 
Ideli Salvatti, para construir uma agenda de trabalho.  
E começa a se costurar a votação da resolução 72 que uniformiza as alíquotas do ICMS nas 
operações interestaduais com bens e mercadorias importadas do exterior. Não faltam 
matérias importantes, até com impactos econômicos como esta do ICMS na pauta do 
Congresso, mas, o PMDB hoje é o grande desafio para a presidente Dilma Rousseff, que até já 
se aconselhou com o ex-presidente Lula. O problema é o seguinte, por mais que Luiz Inácio 
Lula da Silva tivesse, ou tem habilidade e até certa admiração dos colegas, é uma relação de, 
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ou você libera emendas, ou a base não se mostra tão fiel assim, infelizmente é o nosso 
sistema. Você tem uma maioria frágil, você governo acaba tendo uma maioria frágil e só vai 
conseguir a tal fidelidade, na maior parte das vezes, se atender aos pleitos e não são poucos os 
parlamentares. Entenda-se por pleitos, liberação de grana, liberação de emendas para os tais 
projetos prioritários que eles têm junto as suas famosas bases eleitorais. 
Logo mais às 11 e meia a presidente Dilma empossa o novo Ministro do Desenvolvimento 
Agrário, Pepe Vargas. Antes da cerimônia ela terá encontro com o Ministro Moreira Franco, 
Secretário de Assuntos Estratégicos. Nós vamos também reproduzir a matéria do Jornal Globo 
sobre a denúncia apresentada pela Procuradoria Geral da República ao Supremo, contra o 
Ministro do Desenvolvimento, Fernando Pimentel, por crime de fraude em licitação pública e 
desvio de recursos, na época em que ele era prefeito de Belo Horizonte.  
O Ministro das Telecomunicações, Paulo Bernardo, e o Presidente da Anatel, João Batista de 
Resende, participam agora pela manhã de audiência na Comissão de Ciência e Tecnologia do 
Senado. Eles vão discutir novos serviços e tecnologias para grandes eventos, como Copa do 
Mundo e Olimpíadas. Entre os temas, a ampliação da banda larga para a telefonia rural e 
adoção da telefonia celular de quarta geração no Brasil, 4G. Inclusive o novo iPad lançado já 
tem 4G, só que o Brasil ainda não tem essa tecnologia. Portanto, exemplo de pautas nacionais 
que hoje serão acompanhadas pela nossa equipe. 
O ex-senador Luís Estevão, foi denunciado por lavagem de dinheiro. Ele teria usado, segundo a 
denúncia, o Brasiliense Clube de Futebol, para ocultar origem de recursos supostamente 
desviados. Ruy Conde. Segue a reportagem. Um minuto e 45 segundos. 
Nove e 56. Jeferson Rocha de novo faz reclamação pedindo melhoria na 0-40. Hoje inclusive o 
Jefferson disse que viu carros de autoescola usando acostamento. Gilvan Nascimento também 
reclama do transporte. Ele diz que ontem um ônibus em que ele, Gilvan, estava teve problema 
nos freios e felizmente o motorista teve habilidade para parar o veículo. E o Cláudio Silva, 
também pelo twitter diz aqui, não adiante construir abrigos e cadeias para bandidos se o 
governo não tiver uma política séria com medidas socioeducativas. 
Já que estou falando no twitter, hoje é dia de redes sociais. Logo depois das onze horas, nós 
vamos conversar com Dr. Vitor Hugo das Dores Freitas, ele preside a comissão de ciência e 
tecnologia da OAB- São Paulo. Cuidado com xingamento nas redes sociais. No debate sobre 
segurança e privacidade na era digital. Vitor Hugo das Dores Freitas, nosso convidado, 
ressaltou que ofensas nas internet podem ser julgadas como injúria, calúnia e difamação, 
assim como qualquer outro crime. Segundo ele nisto se incluem xingamentos e violação de 
privacidade publicada via twitter e facebook, por exemplo. É cada vez mais fácil e perigoso 
expor informações pessoais na rede e retirá-las depois não é tarefa fácil. Os especialistas 
também recomendam sempre ler os termos de uso de provedores de e-mails e redes sociais. 
Logo depois das onze horas, portanto, o tema de hoje deste bloco. Primeiro intervalo do CBN 
Brasília, repórter CBN tá chegando. O quê que tá acontecendo neste momento no Brasil e no 
mundo. A resposta em um minuto e meio. 
Propagandas 
 
REPÓRTER CBN 
Quarta-feira, 14 de Março de 2012. 
O Procon de São Paulo determinou a suspensão, a partir de amanhã, das atividades de E-
comercio do site da americanas.com, submarino e shoptime, de responsabilidade da B2W, 
Companhia Global do Varejo em todo os estado por 72 horas. A empresa também deve pagar 
multa superior a um milhão e 700 mil reais. O Procon disse que em 2011 as reclamações, 
contra a companhia aumentaram muito em relação ao ano anterior, a maior parte das queixas 
diz respeito a falta de entrega do produto ou defeito nos itens adquiridos. Trinta e dois 
segundos. 
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O emprego na indústria brasileira recuou 0,3% em janeiro, na comparação com o mês anterior, 
segundo o IBGE. Em dezembro a variação tinha sido de 0,1%. O número de horas pagas aos 
trabalhadores da indústria também recuou e apresentou queda de 0,2%. Dezoito segundos. 
A Companhia Paulista de Trens Metropolitano informou que as composições já circulam em 
velocidade normal pelas estações da linha que liga Osasco a Zona Sul de São Paulo. Os trens 
foram afetados por uma pane elétrica. Apesar disso, as plataformas ainda permanecem 
lotadas de passageiros. A linha atende 517 mil pessoas por dia. A situação também segue 
complicada nas plataformas de metrô. Três linhas que são usadas por mais de 690 mil pessoas 
diariamente, foram afetadas. Trinta e um segundos. 
A zona do euro aprovou a liberação da primeira parcela no valor de 39 bilhões e 400 mil euros, 
do segundo pacote de ajuda à Grécia, de 130 bilhões. O governo grego precisa de fundos 
urgentes para pagar vencimentos de mais de 14 bilhões de euros, em 20 de março. Treze 
segundos. 
O ex-chefe de milícia da República Democrática do Congo, Thomas Lubanga, foi considerado 
culpado por crimes de guerra. Na primeira decisão anunciada pelo Tribunal Internacional 
desde a sua criação. Ele recrutou crianças e as obrigou a participar de um conflito armado. A 
pena será anunciada posteriormente. Dezoito segundos. 
Repórter CBN – As principais notícias do dia a cada meia hora. 
Propagandas 
Volta programa CBN Brasília – Apresentação Estevão Damázio (9h30 às 12h) 
Dez horas e cinco minutos. Estamos de volta. 
Chamo a atenção neste ano de 2012 infelizmente não sai da nossa pauta um tema que choca, 
ou deveria chocar a sociedade, denúncias de pedofilia, agressões físicas e sexuais contra 
crianças e adolescentes. Pois bem, a polícia prendeu um homem acusado de fazer parte de 
rede de pedofilia aqui no DF, o empresário estava foragido desde o dia 11 de fevereiro depois 
da prisão de um comparsa, fotos encontradas com os dois, para que você ouvinte tenha uma 
ideia, chocaram os policiais que apuram o caso. Reportagem Denise Ribeiro. Um minuto e 39 
segundos. 
Dez horas e oito minutos. Estamos na linha também com a Priscila Peixoto. A repórter Priscila 
Peixoto traz as informações sobre o protesto dos professores do DF em frente à residência 
oficial do governador. Um minuto e 19 segundos. 
Então Priscila, até para orientação dos motoristas neste momento cerca de mil manifestantes 
professores, estão concentrados em frente à residência de Aguas Claras, e há interdição da via 
marginal, a interdição foi feita pela própria polícia militar? 
Priscila Peixoto: Exatamente Estevão, a marginal da PTG está interditada um pouco antes ali 
dos postos de gasolina, para esta manifestação e viaturas do batalhão de trânsito também da 
polícia rodoviária fazem o controle da via neste momento, Estevão. 
Obrigado pela participação Priscila, 10 horas e 10 minutos. 
CBN Comunitária 
Nós vamos conversar hoje com a pesquisadora da UnB Maria Lúcia Silva, ela é doutora em 
políticas sociais, publicou um livro com o seguinte título: Trabalho e População em Situação de 
Rua no Brasil. E também é pesquisadora do CNPq, e membro do grupo de estudo e seguridade 
social e trabalho, nós a convidamos para refletir com ela o problemão que afeta os moradores 
de rua daqui do Distrito Federal, muitos deles infelizmente nos últimos dias foram vítimas de 
extrema violência, ataques que resultaram em três mortes e uma quarta vítima que continua 
internada em estado grave. Segue a entrevista sobre essa questão. Dezoito minutos e 39 
segundos.  
Algumas participações pelo Twitter o Mario Bala diz: "Aqui no setor O em Ceilândia tem 
muitos moradores de rua", O Hernani: "Tem que haver uma campanha para que o público pare 
de dar esmolas aos moradores de rua", na visão do Hernani :" faça o mal no ímpeto de fazer o 
bem". Marcelo: "Tudo é parte do todo, e a educação para os albergados, só que não temos 
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escolas, professores, acaba sendo difícil". 10h28min. Nós temos a participação agora da Érica 
Suzuki, Erica bom dia. 
Erica Suzuki: Fala sobre 13 taxistas que foram vitimas de assalto desde 2011, fala sobre um 
caso registrado no da anterior, onde duas mulheres abordaram um taxista que ao negar seguir 
pela rota das assaltantes foi baleado na perna e no abdome, as assaltantes levaram o taxi e 
abandonaram o motorista na rua, mas o mesmo foi levado ao hospital da cidade e passa bem. 
A repórter fala também das estatísticas de assassinatos dos últimos 14 meses. Um minuto e 39 
segundos. 
Obrigado pela participação Erica Suzuki, dez horas e 30 minutos. Repórter CBN está chegando 
com mais uma edição dos assuntos que neste momento são destaque no país. 
Propagandas 
 
REPÓRTER CBN 
Quarta-feira, 14 de Março de 2012. 
O emprego na indústria brasileira recuou 0,3% em janeiro na comparação com o mês anterior, 
segundo IBGE. O número de horas pagas aos trabalhadores também caiu e apresentou recuo 
de 0,2%. Quinze segundos. 
A Polícia Federal realiza operação de combate à falsificação, à comercialização e ao 
contrabando de agrotóxicos em cidades do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo. 
Vinte e seis segundos. 
O PROCON de São Paulo que determinou a suspensão das atividades de comercio dos sites 
americanas.com, submarino e shoptime, de responsabilidade da B2W companhia global por 72 
horas, devido a reclamações de clientes pela falta de pontualidade e compromisso na entrega 
de produtos. Trinta e dois segundos. 
O número de desempregados no Reino Unido aumentou em 28 mil entre novembro e janeiro. 
O total de pessoas sem emprego chegou a dois milhões e setecentos e setenta mil. O déficit 
em conta corrente dos Estados Unidos subiu para 124 bilhões e 100 milhões de dólares no 
quarto trimestre de 2011. Trinta e dois segundos. 
Repórter CBN – As principais notícias do dia a cada meia hora. 
Saúde em Foco com Luiz Fernando Correia 
Luiz Fernando Correia fala sobre calorias. Um minuto e 40 segundos. 
Propagandas 
Volta programa CBN Brasília – Apresentação Estevão Damázio (9h30 às 12h) 
Dez horas e 38 minutos. Estamos de volta e aqui como sempre a informação não para. Carolina 
Martins. 
Carolina Martins: Fala sobre novas alterações na Polícia civil que esta passando pela terceira 
gestão em um período de um ano. Quarenta delegados já foram trocados de função e dez 
foram exonerados desde que o novo diretor Jorge Xavier tomou posse no início de fevereiro, 
Um dos que foram exonerados foi Flávio Messina. Fala sobre a situação das investigações da 
Polícia civil durante as mudanças de chefes. Três minutos e 52 segundos. 
Estevão fala sobre a manifestação dos professores em frente a residência de Águas claras, com 
participação de ouvinte que reclama do fechamento da marginal devido a manifestação, e a da 
ausência do governador em sua residência. Estevão explica que o governador está em Recife. 
Continua com participação de ouvinte através do e-mail reclamando sobre os moradores de 
rua que ocupam os estacionamentos e que ameaçam quem não os paga. Um minuto e 34 
segundos. 
Daqui a pouco mais participações pelo Twitter e pelo nosso endereço eletrônico. 
Vamos falar agora um pouquinho sobre saúde. 
CBN Saúde. 
Hoje nós convidamos do doutor Ronaldo Maciel Dias, Neurologista, para atender a uma dúvida 
encaminhada pela ouvinte Ana Luzia de Albuquerque, da 210 Sul. Ela pede para falarmos sobre 
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a meningite, como identificar esse problema de saúde, e como saber qual é a forma mais grave 
da doença. A Ana Luzia disse que o filho da empregada dela teve todos os sintomas de uma 
gripe comum, mas quando foi atendido na emergência do hospital foi diagnosticado com a 
forma virótica da doença. Pois bem, Dr. Ronaldo Maciel Dias, prazer em recebê-lo, bom dia. 
Bom dia Estevão, bom dia aos ouvintes da CBN é um prazer atendê-lo. 
Segue entrevista com Dr. Ronaldo durante sete minutos e 55 segundos. 
Dez horas e 53 minutos. 
Propagandas 
Estevão fala sobre pichamentos de muros residenciais na avenida W3 Sul, e sobre a faixa 
especial para ônibus que será inaugurada no local. Quarenta e quatro segundos.  
Estevão traz as informações de ouvinte que participa através do Twitter sobre o trânsito na 
marginal EPTG. Dois minutos e nove segundos. 
Dez horas e 57 minutos. Agora a repórter Maria Honda, por favor. 
Maria Honda: Fala sobre palestra promovida pela comissão de direitos humanos da OAB do 
Distrito Federal, que tem como tema: os reflexos da corrupção dos direitos humanos no Brasil. 
Trinta e quatro segundos. 
Agora sim intervalo, e o repórter CBN, na volta com redes sociais. 
Propagandas 
 
REPÓRTER CBN 
Quarta-feira, 14 de Março de 2012. 
Um estudo da Fundação SEADE revelou que em 2010 houve pouco mais que 601 mil 
nascimentos e 263 mil mortes em São Paulo. A diferença entre esses números resultou em 338 
mil, menor crescimento absoluto registrado no estado desde 1980. Dezassete segundos. 
A forte chuva que atingiu Porto Alegre nesta manhã causou transtorno à cidade. Foram 
identificados 40 pontos de alagamento e o aeroporto funciona por instrumento. Vinte e cinco 
segundos. 
A movimentação de passageiros nas plataformas das estações da linha de trem que liga 
Osasco, na região metropolitana de São Paulo, à capital paulista, foi normalizada. Vinte e oito 
segundos. 
O emprego na indústria brasileira recuou. Dezassete segundos. 
O produto interno bruto do G20, que reúne as economias mais industrializadas do mundo e 
países emergentes, avançou 2,8% em 2011. Vinte e um segundos. 
Repórter CBN – As principais notícias do dia a cada meia hora. 
Maurício: Vamos até Brasília com Priscila Peixoto. Bom dia! 
Priscila Peixoto. Reportagem sobre protesto de professores em Brasília. Um minuto e 29 
segundos. 
Maurício: E nós continuamos acompanhando as investigações da jovem que recebeu uma 
caixa de bombons envenenada em Curitiba. Elisa Rosato. Bom dia! 
Elisa Rosato. Matéria sobre a jovem que recebeu caixa de bombons envenenada. Um minuto. 
Maurício: Em Goiânia um bebê de 10 meses foi espancado. Detalhes com Rafael Mesquita. 
Bom dia Rafael! 
Rafael Mesquita. Matéria sobre espancamento de bebê de 10 meses. Trinta e oito segundos. 
Maurício: E em Recife a sede da companhia hidrelétrica do São Francisco foi ocupada por 
famílias que tiveram terras invadidas por águas na implantação de barragens da região 
nordeste, quem tem os detalhes é o Renato Barros, bom dia Renato! 
Renato Barros. Matéria sobre a invasão da sede de Companhia Hidrelétrica de São Francisco. 
Um minuto e oito segundos. 
Maurício: onze horas e seis minutos. 
Propagandas 
Volta programa CBN Brasília – Apresentação Estevão Damázio (09h30 às 12h) 
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Onze horas e nove minutos. O governador Agnelo Queiróz não está hoje em Brasília, segundo 
a agenda ele foi para Recife cumprir compromissos na capital pernambucana, mas professores 
continuam em frente à residência oficial de Águas Claras protestando por melhorias na 
carreira, motivo que fizeram com que eles cruzassem os braços, e a pista marginal da EPTG em 
frente à residência continua interditada, Priscila? 
Priscila: Continua sim Estevão. Segue uma pequena conversa sobre a manifestação dos 
professores em frente à residência do governador. Cerca de mil professores interditaram a 
marginal da EPTG. Além dos professores cerca de Cinquenta alunos do Centro de Ensino Médio 
do Gama e do Núcleo Bandeirantes participam do protesto em apoio aos docentes. 
Informações sobre a paralisação de três dias dos professores apoiada pela Confederação 
Nacional dos Trabalhadores da Educação. Três minutos e sete segundos. 
Destaques da nossa equipe. Erica Suzuki. 
Érica Suzuki. Mais um motorista é vítima da violência no DF. Somente este ano um taxista foi 
morto e dois feridos. Dezoito segundos. 
Priscila Peixoto. 
Priscila Peixoto. Esportes, que deveriam ser ofertados gratuitamente, estão sendo cobrados 
no Centro Interescolar de Educação Física, na Asa Sul. Vinte e dois segundos. 
Denise Ribeiro. 
Denise Ribeiro. Polícia prende homem acusado de fazer parte de rede de pedofilia no DF. 
Dezesseis segundos. 
Ruy Conde. 
Ruy Conde. O ex-senador Luís Estevão é denunciado por lavagem de dinheiro. Onze segundos.  
E ainda temos a participação da Luiza Machado. 
Luiza Machado. Cigarros com aditivos que asseguram sabor e disfarçam a presença da nicotina 
são proibidos no Brasil. Dezoito segundos. 
Portanto, os destaques da nossa programação. 
Registro aqui a participação de ouvintes através do Twitter sobre pichações nos muros. 
Quarenta e nove segundos. 
CBN Redes Sociais 
Nós convidados o Doutor Vitor Hugo das Dores Freitas, que preside a Comissão de Ciência e 
Tecnologia da OAB São Paulo, para falar sobre redes sociais, uso de novas tecnologias, ética, 
processos oriundos de xingamentos, ofensas tudo em um ambiente cibernético. Dr. Vitor 
obrigado pela participação, bom dia! Segue a entrevista por quinze minutos e 17 segundos. 
Onze horas e 29 minutos e o Repórter CBN está chegando. 
Propagandas 
 
REPÓRTER CBN 
Quarta-feira, 14 de Março de 2012.  
A Polícia Federal realiza uma operação que tem por objetivo o combate ao contrabando de 
agrotóxico que ingressam no país pela fronteira no Rio Grande do Sul com o Uruguai. Vinte e 
um segundos. 
Um estudo da Fundação SEADE revelou que em 2010 houve pouco mais que 601 mil 
nascimentos e 263 mil mortes em São Paulo. A diferença entre esses números resultou em 338 
mil, menor crescimento absoluto registrado no estado desde 1980. Dezoito segundos. 
O PROCON de São Paulo determinou a suspensão das atividades de comércio dos sites 
americanas.com, submarino e shoptime, de responsabilidade da B2W companhia global por 72 
horas, devido a reclamações de clientes pela falta de pontualidade e compromisso na entrega 
de produtos. Trinta segundos. 
Um ataque de um homem bomba ao complexo do Palácio Presidencial da Somália deixou pelo 
menos quatro mortos. Trinta e três segundos. 
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A bolsa de valores de São Paulo opera em alta de 0,69%, com 68.867 pontos. O dólar comercial 
está com elevação de 1,05%, cotado a R$1,819. Dez segundos. 
Repórter CBN – As principais notícias do dia a cada meia hora. 
Propagandas 
Volta programa CBN Brasília – Apresentação Estevão Damázio (09h30 às 12h) 
Onze horas e 38 minutos, estamos de volta e o Rafael Mendes, nosso ouvinte internauta, diz 
aqui: "Eixinho e Eixão sul tranquilos, apreciem este lindo céu". Já o Gledson Silva traz um 
comentário no contexto dos projetos de lei que visam regulamentar essa questão da injúria, 
calúnia, difamação, informações veiculadas nas redes sociais da internet, o Dr. Vitor Hugo das 
Dores, até fez uma menção irônica a chamada lei Azeredo, que está tramitando lá no 
congresso, e o Gledson diz: "a lei Azeredo é um perigo para a liberdade de expressão e 
desenvolvimento criativo da internet", é o alerta feito pelo Gledson. 
CBN Sabores 
Luciana Barbo dá dicas de promoções de restaurantes no DF. Sugere alguns pratos italianos, de 
carne, frango, etc., que os ouvintes podem aproveitar. Cinco minutos e 20 segundos. 
Onze horas e 45 minutos. Priscila Peixoto, os professores liberaram a pista da marginal da 
EPTG? 
Priscila Peixoto: Fala sobre a liberação da marginal EPTG pela Polícia Militar depois da 
manifestação dos professores. Professores decidiram fazer outro ato público em frente ao 
palácio do Buriti amanhã. Quarenta e dois segundos. 
Portanto, os professores hoje chegaram a interditar a pista marginal da EPTG, em frente à 
residência oficial de Águas Claras, a mobilização da categoria continua, visto que o GDF já 
reafirmou que não tem como atender as principais reivindicações da categoria, questão da 
reestruturação do plano de carreiras, questão do plano de saúde, o ticket alimentação. O 
governo argumenta não ter condições de atender porque os limites já estão sendo quase 
atingidos. Mas, de qualquer forma a mobilização da categoria continua amanhã, às nove e 
meia da manhã, um ato público em frente ao palácio do Buriti. Cinquenta e três segundos. 
Melhorias previstas para o hospital de base ainda não saíram do papel, a previsão é de que 
três milhões e seiscentos mil reais sejam investidos ainda este ano por meio de programa do 
Governo Federal, Denise Ribeiro. 
Denise Ribeiro. Matéria sobre o investimento no hospital de base. Um minuto e 47 Segundos. 
Onze horas e 49 minutos.  Último intervalo do CBN Brasília, na volta futebol, tem libertadores, 
tem copa do Brasil, e tem o show do centro avante Leandro Damião, que está ressurgindo, 
ontem, aliás, o colorado Gaúcho lavou a alma e goleou no Beira Rio, The Strongest por cinco a 
zero. Três gols de Leandro Damião. 
Propagandas 
Volta programa CBN Brasília – Apresentação Estevão Damázio (09h30 às 12h) 
Onze horas e 51 minutos. Vamos entrar em campo. O The Strongest entrou em campo ontem 
no Beira Rio, jogando pelo empate, a disposição tática do time, deixou clara a intenção do seu 
treinador, só que não adiantou nada, jogou pelo empate e foi goleado pelo Inter, cinco a zero, 
um show de Leandro Damião, o que reforça as esperanças por que o Inter agora é o líder do 
grupo dele, reforça as esperanças do tricampeonato da libertadores para a torcida do colorado 
tanto que o globoesporte.com até brinca, diz que Inter acabou de ganhar um reforço para 
2012 e não é nenhuma contratação vinda de algum canto do exterior, a novidade atender por 
Leandro Damião aquele centro avante, discreto do início da temporada, foi implodido de vez, 
ontem a noite no beira rio, em seu lugar ressurgiu o bom e velho matador dono de 40 gols 
com a camisa do Inter em 2011 e hoje ele já é artilheiro da libertadores, fez 3 dos 5 gols que o 
Inter aplicou no The Strongest ontem no Beira Rio. 
Tem mais Libertadores, hoje à noite o Corinthians entra em campo jogando fora de casa, 
André Sanchez. 
André Sanchez. Fala sobre o jogo do Corinthians pela Libertadores. Um minuto e 24 Segundos. 



clxxvi 

 

O Flamengo abriu as portas para Adriano pelo menos treinar, mas é sonho repetir o império do 
amor, vocês se lembram? Deu um título recente de campeão brasileiro ao Flamengo, Wagner 
Love será que vai reeditar a dupla com Adriano? 
Mais Libertadores. Tem Fluminense jogando no Engenhão às 19h45, contra o time do Zamora. 
Claro que o Fluminense é amplo favorito, está jogando muito e vem com a moral, vem com 
uma vitória em pleno estádio de La Bombonera diante do Boca Juniors. Temos também o 
Vasco, o Vasco tem um jogo dificílimo hoje contra o Libertad do Paraguai, às dez da noite lá em 
Assunção. E tem o Botafogo, Atlético Mineiro, e o Palmeiras estreando na Copa do Brasil, 
Botafogo enfrenta o Treze da Paraíba lá em Campina Grande às dez da noite. Gustavo 
Henrique. 
Gustavo Henrique. Fala sobre os times que abrem a Copa do Brasil. Dois minutos e oito 
segundos. 
Quem também está na mesma situação, vem dando sucessivos vexames e nunca ganhou a 
competição é outro alvinegro, o Galo, que estreia hoje à noite, o Galo, do técnico Cuca, contra 
o Cene. 
Henrique Fernandes. Fala sobre o jogo do Atlético Mineiro. Um minuto e 24 segundos. 
Se você como eu ficou com a tremenda cara de ponto de interrogação quando anunciei o jogo 
do Fluminense hoje à noite contra o Zamora, eu fui pesquisar e Zamora é um time 
venezuelano, não tem tradução alguma, mas está na Libertadores, não dá para menosprezar a 
zebra já aconteceu, tanto que o técnico Abel e o centro avante Fred acham que após a vitória 
sobre o Boca Juniors todas as atenções estão sobre o Fluminense, o Zamora vai entrar em 
campo só pra se defender é uma tremenda retranca e o jogo segundo previsão de Abel não 
será fácil, mas convenhamos, muito prazer Zamora da Venezuela. Boa sorte aos brasileiros 
hoje em campo na Libertadores, e aos grandes times nas estreias que terão pela Copa do 
Brasil. 
Com essas informações o CBN Brasília vai ficando por aqui. Trabalhos técnicos Marcos Farias, 
Produção Maria Honda, direção nacional de jornalismo Marisa Tavares. Apresentação: Estevão 
Damázio. 
Boa tarde Brasília, até amanhã. 
Propagandas 
 
REPÓRTER CBN 
Quarta-feira, 14 de Março de 2012. 
A Polícia Federal prendeu 15 suspeitos numa operação para combater o contrabando de 
agrotóxicos em cinco cidades do Rio Grande do Sul. Dezessete segundos. 
Mais três pessoas envolvidas com assaltos a uma agência bancária em Goiás foram presas. 
Vinte e um segundos. 
A Ambev atingiu o posto de segunda maior empresa brasileira de capital aberto por dois dias 
úteis seguidos. Vinte e nove segundos. 
O produto interno bruto do G20, que reúne as economias mais industrializadas do mundo e 
países emergentes, avançou 2,8% em 2011. Vinte segundos. 
A bolsa de valores de São Paulo opera em alta de 0,06% com 68.438 pontos. O dólar comercial 
está em elevação de 0,88%, cotado a R$1,816. Dezessete segundos. 
Repórter CBN – As principais notícias do dia a cada meia hora. 
 
CBN BRASIL – Apresentação Carlos Alberto Sardenberg (12h às 14h) 
Boa tarde, hoje é quarta-feira, 14 de março de 2012. 
Certa confusão política. A movimentação política da Presidente Dilma Rousseff na troca das 
lideranças parlamentares, nas lideranças do senado e da câmara dos deputados foi um 
movimento meio surpreendente, que os políticos estão achando meio brusco e que desagrada 
o PMDB e também desagrada o próprio PT. 
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CBN Brasil com noticiário internacional não tem uma novidade forte hoje, mas tem a 
continuidade do processo das informações do processo envolvendo a recuperação da 
economia norte americana. De novo as ações, as bolsas de valores estão em alta, o dólar está 
se fortalecendo e o dólar avança, porque a economia americana dá sinais de recuperação. E a 
moeda americana se valoriza e, sobretudo porque o banco central americano, a economia 
americana está se recuperando. O banco central americano não precisa mais ficar 
emprestando dinheiro barato pra todo mundo, para todo o sistema financeiro. 
O Primeiro-Ministro da China Wen Jiabao disse que a economia chinesa está de fato 
desacelerando, crescendo menos que nos períodos anteriores, mas que isso não significa 
perda de controle nem falta de crescimento, apenas um crescimento mais organizado para dar 
conta de algumas confusões no país, algumas dificuldades, como por exemplo, no setor 
imobiliário, excesso de investimento em infraestrutura e assim por diante. 
Agora as manchetes. Começo por São Paulo, com Joyce Ribeiro. 
São Paulo. Joyce Ribeiro. Falhas em dois trens do metro e problemas na rede elétrica na CTPM 
provocaram atrasos na circulação das composições e as plataformas de embarque ficaram 
lotadas nesta manhã. Cento e cinquenta mil usuários dos trens metropolitanos foram 
prejudicados. No metrô os passageiros chegaram a ficar parados por meia hora dentro de um 
vagão com as portas fechadas. Trinta e dois segundos. 
Rio de Janeiro. Natália Toledo. Emprego industrial recua 0,3% em janeiro. Na comparação 
com o mesmo mês de 2011, queda foi de meio por cento, a quarta consecutiva. As horas pagas 
aos trabalhadores da indústria também voltaram a cair. Quinze segundos. 
Brasília. Bruno Melo. Ministro das Comunicações admite que serviço de Internet e telefonia 
no Brasil atualmente são ruins, mas garante que os problemas serão resolvidos até a copa do 
mundo de 2014. Paulo Bernardo também confirmou que o leilão da nova tecnologia para 
celulares 4 G deve ocorrer em junho. Dezenove segundos. 
São Paulo. Juliano Dipp. Um homem foi baleado na barriga e um carro da Polícia Militar foi 
metralhado por bandidos durante uma blitz na madrugada desta quarta-feira na Avenida 
Interlagos, na zono Sul de São Paulo. Dez segundos. 
Brasília. Carolina Martins. Ministro da Educação compara ENEM com a prova do SENAD e diz 
que diferentemente do concurso, exame do governo não tem problema de logística, mesmo 
tendo que aplicar o teste a mais de cinco milhões de alunos ao mesmo tempo. No entanto, 
Aloísio Mercadante admite que haja falhas no banco de questões da prova e na correção das 
redações do Enem. Dezenove segundos. 
Belo Horizonte. Daniel Leite. Depois de a Justiça do Trabalho determinar que 70 por cento da 
frota de ônibus da região metropolitana esteja circulando nos horários de pico, a 
movimentação parece voltar ao normal. Em duas estações que não funcionaram ontem as 
viagens são feitas normalmente nesta quarta-feira. Apesar disso, o Sindicato dos Rodoviários 
afirma que não suspendeu a greve, mas estaria cumprindo a determinação judicial. Vinte e três 
segundos. 
Goiânia. Rafael Mesquita. Uma mãe é suspeita de espancar o filho de dez meses de idade. O 
bebê foi levado ao posto de saúde apresentando vários ferimentos. O Conselho Tutelar foi 
acionado pelo médico que atendeu a criança. O IML comprovou que o espancamento 
aconteceu a pelo menos uma semana. O bebê foi levado a um abrigo e a Delegacia de 
Proteção à Criança e ao Adolescente vai investigar o caso. Vinte segundos. 
Brasília. Nara Lacerda. Denúncia do Ministério Público contra o Ministro Fernando Pimentel 
leva a oposição a tentar dar força ao requerimento de convocação, para que ele preste 
esclarecimentos ao Congresso. O processo diz respeito a acusações de fraudes em licitação e 
desvios de dinheiro na época em que Pimentel era prefeito de Belo Horizonte. Vinte segundos. 
São Paulo. Gabriela Rangel. O PROCON de São Paulo determina a suspensão das vendas pelos 
sites americanas.com, submarino e shoptime por 72 horas, a partir desta quinta feira. As 
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reclamações de consumidores destas empresas aumentaram 180 por cento em 2011 em 
relação ao ano anterior. Onze segundos. 
CBN Brasil já começou. Meio dia e nove minutos. 
Agora vamos para as reportagens. Começamos com Carolina Martins. 
Carolina Martins: O Ministro da Educação fez uma crítica à falha na aplicação do concurso do 
Senado Federal ao comparar o certame com o Exame Nacional do Ensino Médio. Um minuto e 
53 segundos. 
Essas foram as informações de Carolina Martins. Agora temos do Rio de Janeiro. Natália 
Toledo. 
Natália Toledo: O emprego industrial caiu 0,3% em janeiro em relação a dezembro do ano 
passado, segundo divulgou o IBGE. Um minuto e 22 segundos. 
Todos os países da zona do euro já assinaram o segundo programa de resgate para a Grécia. A 
zona do euro são 17 países e quando eles tomam uma decisão importante como essa de 
colocar 160 milhões de dólares para um novo empréstimo a Grécia, essa decisão deve ser 
aprovada por cada parlamento nacional, o que leva tempo e hoje isso terminou. Todos os 
governos e parlamentos autorizaram o plano de resgate de empréstimo para a Grécia, que não 
será liberado de uma vez só, mas o primeiro pagamento será de quase 40 milhões de euros. 
Um minuto e 12 segundos. 
Propagandas 
Cidade 
A previdência social está fazendo um alerta a todos os aposentados e pensionistas que não 
está enviando cartas a pessoas em residências sobre a revisão de benefício. De acordo com o 
INSS circula um boato de que pensionistas e aposentados estariam recebendo 
correspondências, informando sobre valores que teriam de fazer a título de revisão de 
benefício. De acordo com o Instituto de Seguridade Social, atualmente o INSS está fazendo a 
revisão de benefícios concedidos entre 91 e 2003, mas esclarece que essa rechecagem está 
sendo processada automaticamente pela previdência. Mais informações no endereço 
eletrônico dataprev.gov.br. Maria Honda para a CBN. Cinquenta segundos. 
Propagandas 
Volta programa CBN Brasil – Apresentação Carlos Alberto Sardenberg (12h às 14h) 
Momento da Política com Merval Pereira 
E aí Merval como está? 
Tudo bom Sardenberg? Boa tarde ouvintes. 
E aí em Brasília? A presidente trocou lá os líderes e o pessoal não está entendo muito bem 
pelo jeito. 
Segue o debate sobre as alianças do governo federal. Sete minutos e dois segundos. 
Hoje o diretor de Assuntos Fiscais do FMI, Carlo Cottarelli disse o seguinte: o FMI acha que 
Portugal não vai precisar reestruturar a sua dívida. Aí ficou todo mundo falando assim: o que 
será que aconteceu? O que será que eles estão sabendo e nós não estamos sabendo? E disse 
mais: a Espanha vai cumprir as suas metas. Aí o pessoal: Será que tem rolo da Espanha 
também? Quarenta e três segundos.  
Vamos ao Rio de Janeiro. Ermelinda Rita. 
Ermelinda Rita. Nove pessoas foram presas e um carro recuperado durante a operação que 
policiais fazem na Vila do João, comunidade do Complexo da Maré, na zona norte do Rio. 
Quarenta e quatro segundos. 
Propagandas 
Cidade 
Meio quilo de maconha e pedras de crack foram apreendidos com visitantes que pretendiam 
entrar no Complexo Penitenciário da Papuda. Na ação, coordenada pela Polícia Militar, uma 
mulher foi flagrada com munição na bolsa. Um minuto e seis segundos. 
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REPÓRTER CBN 
Quarta-feira, 14 de Março de 2012. 
O Setor de Construção Civil criou 50 mil e oitocentas vagas em todo o país em janeiro, um 
aumento de 1,6% em relação às contratações realizadas em dezembro. O número de 
empregados no segmento chegou a três milhões 225 mil neste período. Os dados foram 
divulgados pelo Sindicato da Construção Civil do estado de São Paulo. Vinte segundos. 
Ministro das Comunicações Paulo Bernardo, admitiu que os serviços de internet oferecidos 
atualmente no Brasil são ruins. Ele prometeu que os problemas serão resolvidos até a copa do 
mundo em 2014. O Ministro também colocou que o leilão da nova tecnologia para celulares 
4G será realizado em junho. Vinte segundos. 
O bebê, de quatro meses, que morreu no último domingo em Goiânia com suspeita de 
meningite teve o diagnóstico confirmado. A informação foi dada pela Secretaria de Saúde do 
estado. Neste ano o Goiás registra três óbitos por causa da doença, em todo o estado já foram 
registrados 22 casos. Dezessete segundos. 
A polícia federal prendeu 15 suspeitos em uma operação para combater o contrabando de 
agrotóxico em cinco cidades do Rio Grande do Sul, o produto entrava no Brasil via Uruguai. O 
grupo agiu por pelo menos 13 anos e transportava até meia tonelada por semana, o agrotóxico 
chinês é proibido nas lavouras brasileiras. Vinte segundos. 
Déficit de conta corrente dos EUA subiu para quatro bilhões e 100 milhões de dólares no 
quarto trimestre de 2011, o equivalente a 3,2% do PIB do país, foi o maior índice em três anos. 
Quatorze segundos. 
A bolsa de valores de São Paulo passou a operar em baixa de 0,27%, com 68.207 pontos. O 
dólar comercial está em alta de 1,11%, cotado a R$ 1,82. O euro vale R$ 2,369, baixa de 0,16%. 
Dezenove segundos. 
Repórter CBN – As principais notícias do dia a cada meia hora. 
Propagandas 
Volta programa CBN Brasil – Apresentação Carlos Alberto Sardenberg (12h às 14h) 
Dia a dia da Economia com Mirian Leitão 
Segue a conversa de Mirian Leitão e Sardenberg sobre a economia mundial, com destaque 
para os EUA. Seis minutos e 42 segundos. 
Propagandas 
Henrique Fernandes. Fala sobre a partida de futebol do Atlético Mineiro na Copa do Brasil 
contra o Cene, atual campeão do Mato Grosso do Sul, hoje às 10 horas da noite. Um minuto e 
um segundo. 
Volta programa CBN Brasil – Apresentação Carlos Alberto Sardenberg (12h às 14h) 
Agora vamos a São Paulo com Joyce Ribeiro. 
Joyce Ribeiro. Fala os problemas no transporte público, metrô e CTPM, devido a um problema 
de energia. Três minutos. 
E agora Brasília. Bruno Melo. 
Bruno Melo. Fala sobre serviços de internet e telefonia móvel no Brasil. Ministro das 
Comunicações reconhece em audiência no senado que o serviço de internet e telefonia móvel 
usado no Brasil, são ruins. Um minuto e 36 segundos. 
Agora temos a Grabriela Rangel. 
Gabriela Rangel. Fala sobre o PROCOM de São Paulo que determinou a suspensão por 72 
horas dos sites de vendas pela internet; americana.com, submarino e shoptime. Um minuto e 
35 segundos. 
Agora vamos para um breve intervalo. 
Propagandas 
Volta programa CBN Brasil – Apresentação Carlos Alberto Sardenberg (12h às 14h) 
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Agora informações sobre a situação na Síria que continua terrível. As Nações Unidas 
solicitaram uma espécie de trégua ao governo Sírio para retirada dos feridos. Mas o governo 
Sírio não topou e agora tem também manifestações dos rebeldes. Um minuto e 28 segundos. 
E agora vamos direto para o Repórter CBN. 
 
REPÓRTER CBN 
Quarta-feira, 14 de Março de 2012. 
A entrada de dólares no país superou a retirada em cinco bilhões e 100 milhões no começo de 
março. No ano o ingresso da moeda americana passa de 18 bilhões, o volume representa 
queda de 40% em relação mesmo período de 2011. Quinze segundos. 
Nove pessoas já foram presas numa operação que a policia militar faz na Vila do João 
comunidade do Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro para combater o tráfico 
de drogas. Os PMs descobriram o local onde os criminosos julgavam suas vítimas e realizavam 
torturas. Os bandidos conseguiram fugir antes da chegada da policia. Eles deixaram um corpo 
no porta-malas de um carro e uma pessoa ferida também foi encontrada. Vinte e um 
segundos. 
O setor de construção civil criou 50 mil e oitocentas vagas em todo o país em janeiro, um 
aumento de 1,6 % em relação às contratações realizadas em dezembro. O número de pessoas 
empregadas no segmento chegou a três milhões e 225 mil no período. Os dados foram 
divulgados pelo Sindicato da Construção Civil do estado de São Paulo. Vinte segundos. 
O ataque de um homem bomba ao complexo do palácio presidencial da Somália deixou ao 
menos quatro mortos. Onze segundos. 
A bolsa de valores de São Paulo opera em queda de 0,14% com 68.295 pontos. O dólar 
comercial está em elevação de 1,33% cotado a R$ 1,824. O euro vale R$ 2,374, ligeira alta de 
0,06%. Dezenove segundos. 
Repórter CBN – As principais notícias do dia a cada meia hora. 
Propagandas 
Volta programa CBN Brasil – Apresentação Carlos Alberto Sardenberg (12h às 14h) 
Esta é a segunda hora do CBN Brasil desta quarta-feira. Vamos a Belo Horizonte com o Daniel 
Leite. 
Daniel Leite. Depois que a Justiça do Trabalho determinou que 70% da frota de ônibus da 
região metropolitana de Belo Horizonte circulassem nos horários de pico, o número de ônibus 
nas ruas é bem maior. Dois minutos e 28 segundos. 
Agora vamos a São Paulo com Juliano Dipp. 
Juliano Dipp. Um homem foi baleado e um carro da Polícia Militar acabou metralhado por 
bandidos durante uma blitz na madrugada de quarta-feira. Um minuto e 37 segundos. 
A rádio CBN conquistou mais uma vez o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte na 
categoria rádio, obviamente. A festa foi ontem à noite. 
Maria Eugênia Flores. A Associação Paulista de Críticos de Arte é a responsável pelo prêmio, 
um dos mais antigos do país, que procura homenagear a classe artística. Um minuto e 56 
segundos. 
E agora intervalo. Já voltamos. 
Propagandas 
Cláudio Resende: O meio campista Roger está fora da partida do Cruzeiro diante da Caldense 
no próximo domingo, em Poços de Caldas, devido a um estiramento muscular. Um minuto e 
31 segundos. 
Volta programa CBN Brasil – Apresentação Carlos Alberto Sardenberg (12h às 14h) 
Crônica do Planalto com Roseann Kennedy 
E aí Roseann Tudo bem? 
Tudo bom Sardenberg e boa tarde ouvinte. 
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Depois das mexidas aí na liderança, aí do governo no Congresso Nacional e agora? Vai votar 
não vai votar, tem coisa pra votar aí né? 
Continua debate sobre votações no Congresso Nacional. Seis minutos e 44 segundos. 
Obrigado Roseann, até amanhã! Intervalo. Já voltamos. 
Propagandas 
Gustavo Henrique: O Botafogo estreia na Copa do Brasil hoje às 22 horas, aqui em João 
Pessoa, capital da Paraíba, contra a equipe do Treze. Um minuto e 30 segundos. 
Volta programa CBN Brasil – Apresentação Carlos Alberto Sardenberg (12h às 14h) 
Uma boa notícia. Melhorou a relação com o Irã no que diz respeito à questão nuclear. O 
negociador iraniano enviou uma carta à Embaixadora Europeia dizendo que está satisfeito com 
o início das negociações. Dois minutos e três segundos. 
E agora temos o Itamar Mayrink. 
Itamar Mayrink: O cantor Sérgio Reis deixou hoje o hospital, onde ficou internado por 10 dias. 
Quarenta e dois segundos. 
Agora vamos ao Rio, Bianca Santos. 
Bianca Santos: Vigilantes de bancos do Rio estão em greve, o que acarreta o fechamento de 
diversas agências bancárias. Quarenta e oito segundos. 
O ouvinte Ivan Soares, do Rio de Janeiro, diz que não consegue atendimento na Receita 
Federal. Ligou no 146 e não conseguiu falar, foi pessoalmente a instalação da Receita em 
Ipanema ficou uma hora e disseram para ele procurar atendimento na cidade, no centro. Ele 
foi e também não foi atendido. Então, está complicada a situação. Esta é a bronca do ouvinte. 
Repórter CBN. 
 
REPÓRTER CBN 
Quarta-feira, 14 de Março de 2012. 
A entrada e dólares no país superou a retirada em cinco milhões no começo de março. No ano 
o ingresso da moeda americana passa de 18 bilhões, o volume representa queda de 40% em 
relação ao mesmo período do ano passado. Quatorze segundos. 
A polícia militar do Rio de Janeiro Prendeu nove pessoas na Vila do João, comunidade do 
Complexo da Maré, na zona norte da cidade. A operação tem o objetivo de combater o tráfico 
de drogas. A PM descobriu o local onde os criminosos realizavam torturas. Os bandidos 
conseguiram fugir, eles deixaram um corpo no porta-malas de um carro, e uma pessoa ferida 
também foi encontrada. Vinte e um segundos. 
O setor de construção civil criou 50 mil e oitocentas vagas em janeiro, um aumento de 1,6% 
em relação às contratações realizadas em dezembro. O número de pessoas empregadas no 
segmento chegou a três milhões e 225 mil no período. Os dados foram divulgados pelo 
Sindicato da Construção Civil do estado de São Paulo. Vinte e oito segundos. 
O cantor Sergio Reis recebeu alta do Hospital em que ficou internado por dez dias. Segundo os 
médicos o tratamento será mantido por dez dias fora da instituição. Ele foi hospitalizado no 
último dia três após sofrer uma queda de um palco de um show da cidade de Três Marias, 
região central de Minas Gerais. Dezesseis segundos. 
O governo Italiano fechou embaixada do país na Síria em protesto contra a violência do 
regime. As autoridades italianas decidiram ainda repatriar todos os diplomatas. A medida é 
mais uma forma de pressionar o ditador Bashar al Assad a interromper os ataques contra a 
população. Dezessete segundos. 
Repórter CBN – As principais notícias do dia a cada meia hora. 
Propagandas 
Volta programa CBN Brasil – Apresentação Carlos Alberto Sardenberg (12h às 14h) 
Tecnologia da Informação 
Com a Daniela Brown do Valor Econômico. Tudo bem Dani? 
Tudo bom Sardenberg. Boa tarde ouvintes! 
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Segue a conversa sobre o anúncio da Enciclopédia Britânica de que a partir de agora só existirá 
online. Não vão mais realizar novas impressões da enciclopédia. Cinco minutos e oito 
segundos. 
Agora temos a reportagem lá de Porto Alegre de Mauro Saraiva Júnior. 
Mauro Saraiva Júnior: Estamos falando neste momento de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, 
que vivia um período de seca e precisava de chuva. Mas que aconteceu nesta manhã e alterou 
muito a rotina do trânsito. Em pouco mais de uma hora choveu 64 milímetros, mais do que o 
que seria necessário para um mês. Um minuto e 55 segundos. 
Bolsa de Valores 
A bolsa de valores de São Paulo tem queda de 0,45% com 68.083 pontos. Nos Estados Unidos 
o índice S&P 500 tem desvalorização 0,18%, Dow Jones sobe 0,07% e o índice eletrônico 
Nasdaq em queda de 0,11%. No cambio o dólar comercial tem valorização de 0,88% e é cotado 
a R$ 1,816. O euro está em baixa de 0,41%, valendo R$ 2,363. Trinta e cinco segundos. 
E na Europa as principais bolsas estão em alta, com exceção das bolsas da Inglaterra e de 
Portugal, as demais todas em alta, inclusive da Alemanha, uma alta de 1,22%. Quatorze 
segundos. 
E com isso temos intervalo e já voltamos com Mara Luquet. 
Propagandas 
Henrique Fernandes: O Atlético faz hoje sua estreia na Copa do Brasil às 10 da noite contra o 
Cene, atual campeão do Mato Grosso do Sul. Um minuto e um segundo. 
Volta programa CBN Brasil – Apresentação Carlos Alberto Sardenberg (12h às 14h) 
O Assunto é Dinheiro – com Mara Luquet 
Mara Luquet, tudo bem? 
Tudo bem Sardenberg, boa tarde ouvintes. 
Segue a conversa sobre dívidas, como o brasileiro pode fazer para pagar as dívidas de cartão 
de crédito. Mara Luquet lembra que o FGTS não deve ser utilizado para pagar dívidas. Oito 
minutos e 51 segundos. 
Intervalo e voltamos com Renato Machado. 
Propagandas 
CBN Serviços 
Maria Honda. A previdência Social está fazendo uma alerta a todos os aposentados e 
pensionistas que não está enviando cartas para a residência de nenhum beneficiado. De 
acordo com o INSS circula um boato de que pensionistas e aposentados estariam recebendo 
correspondências informando sobre valores que teriam direito a receber a título de revisão do 
benefício. Segundo o Instituto de Seguridade Social atualmente o INSS está fazendo a revisão 
de benefícios concedidos entre 1991 e 2003, mas esclarece que essa rechecagem está sendo 
processada automaticamente pela previdência. Em caso de dúvidas pode ligar para 135 ou 
acessar o site dataprev.gov.br. Cinquenta e um segundos. 
Volta programa CBN Brasil – Apresentação Carlos Alberto Sardenberg (12h às 14h) 
Momento do Brinde – com Renato Machado 
Renato Machado como está? 
Tudo bem Sardenberg. 
Nosso ouvinte Sergio Gradovisk de Curitiba diz que nunca tomou um vinho alemão ou 
austríaco que o encantasse. E como você tem falado dos novos vinhos alemães e austríacos e 
ele está indo para Áustria e Alemanha, ele pede que você dê algumas sugestões. 
Segue a conversa com Renato Machado. Três minutos. 
O CBN Brasil desta quarta-feira vai ficando por aqui. Com a produção de Janaína Barros e 
Gabriela Gonçalves. Trabalhos técnicos: Altair Cunha. A produção no estúdio é de João Carlos 
Santana. A direção nacional de Jornalismo é de Mariza Tavares. 
Apresentação de Carlos Alberto Sardenberg. 
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REPÓRTER CBN 
Quarta-feira, 14 de Março de 2012. 
O conselho administrativo de defesa econômica determinou que o Ministério da Justiça realize 
investigações em três corpos da área de seguros. São eles: venda casada, resseguros, e 
cobrança indevida de taxas. Em um dos corpos, o da venda casada, o CADE quer identificar se a 
prática vem sendo aplicada por seguradoras e bancos que atrelam a oferta de um produto ou 
serviço a outro. Vinte e três segundos. 
O governo informou que vai aplicar o ENAD, a avaliação federal do ensino superior, também 
aos alunos do penúltimo semestre. O exame era restrito aos formandos e ingressantes de 
cursos superiores de universidades públicas e particulares. O objetivo é avaliar a qualidade do 
ensino oferecido pelas instituições. A mudança aconteceu depois de suspeitas de que uma 
universidade selecionava os melhores alunos para a prova. Vinte e quatro segundos. 
A entrada de dólares no país superou a retirada em cinco bilhões e 100 milhões no começo de 
março. No ano o ingresso da moeda americana passa de 18 bilhões, o volume representa a 
queda de 40 % em relação ao mesmo período do ano passado. Treze segundos. 
O governo italiano fechou a embaixada do país na síria em protesto contra a violência no 
regime. As autoridades italianas decidiriam ainda repatriar todos os diplomados. A medida é 
mais uma forma de pressionar o ditador de Bashar Al Assad para interromper os ataques 
contra a população. Vinte segundos. 
A bolsa de valores de São Paulo cai 0,27% aos 68.210 pontos. O dólar comercial sobe 0,88% 
cotado a R$ 1,816. O euro tem baixa de 0,41% e vale R$ 2,363. Doze segundos. 
Repórter CBN – As principais notícias do dia a cada meia hora. 
 
CBN TOTAL – Apresentação Carolina Morand (14h às 17h) 
Olá boa tarde, hoje quarta-feira, 14 de março de 2012, está começando o CBN Total e a gente 
começa com informações sobre a crise na base do governo. Vamos até Brasília, Roseann 
Kennedy. 
Roseann Kennedy: O novo líder do governo na câmara, o deputado Arlindo Chinaglia, vai pedir 
ajuda ao vice-presidente, Michel Temer, para tentar diminuir a desconfiança do PMDB com a 
escolha do nome dele na liderança da bancada aliada. Dois minutos e 58 segundos. 
E o pré-candidato do PT à prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad, minimizou os efeitos 
dessa troca dos líderes no congresso na política de alianças nas eleições na capital paulista. 
Quem tem os detalhes é Sandra Riva. 
Sandra Riva: O pré-candidato do PT à prefeitura de São Paulo, que participou de um evento na 
Assembleia Legislativa, um seminário organizado pelo próprio partido, minimizou os efeitos da 
crise entre Congresso e o Planalto na política de alianças do partido na capital paulista. Dois 
minutos e 30 segundos. 
E o Procon de São Paulo determinou a suspensão por 72 horas de três sites de venda pela 
Internet. Quem tem as informações é a Gabriela Rangel. 
Gabriela Rangel: A medida começa a valer a partir desta quarta-feira para os sites 
americanas.com, submarino e shoptime. Um minuto e 42 segundos. 
Vamos agora à Brasília. Participação de Nara Lacerda. 
Nara Lacerda: A saída controversa de Afonso Florence do comando do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário foi amenizada na foto do novo ministro Pepe Vargas com elogios ao 
antecessor. Três minutos e sete segundos. 
Também de Brasília temos a participação de Carolina Martins. 
Carolina Martins: A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje por 
unanimidade o projeto que assegura o direito de resposta ao cidadão que for ofendido por 
alguma matéria jornalística. O Senado prevê que a resposta no veículo impresso deve ser 
proporcional à reportagem divulgada que ofenda a honra ou a reputação do indivíduo. Dois 
minutos e seis segundos. 
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Temos também os destaques internacionais com João Carlos Santana. 
João Carlos Santana: O governo decidiu fechar a embaixada na Síria em protesto contra as 
violências do regime e vai repatriar todo o pessoal diplomático. Quarenta segundos. 
Vamos ao intervalo. Voltamos já já! 
Propagandas 
André Luiz: O técnico Abel Braga preparou o time tricolor para enfrentar a forte retranca do 
Zamora no Engenhão. A partida contra o time da Venezuela é válida pela terceira rodada do 
grupo quatro da Copa Libertadores e começa logo mais às sete e 45 da noite no Engenhão. Um 
minuto e 31 segundos. 
Volta programa CBN Total – Apresentação Carolina Morand (14h às 17h) 
Temos informações agora no Rio de Janeiro com Bianca Santos. 
Bianca Santos: Durante a operação da Polícia Militar no Complexo da Maré, na zona norte do 
Rio, os policiais descobriram um local que era utilizado pelos traficantes como uma espécie de 
tribunal. Um homem foi encontrado morto dentro da mala de um carro e outro homem, que 
seria executado, foi salvo com a chegada da polícia. Um minuto e 50 segundos. 
E também no Rio de Janeiro Silvana Maciel acompanha o caso daquele rapaz que afirma ter 
sido torturado por militares da força de pacificação na Vila Cruzeiro. 
Silvana Maciel: O jovem que afirma ter sido torturado pelos militares da força de pacificação 
do Complexo da Penha, na zona norte do Rio, reconheceu nesta quarta-feira alguns soldados 
que teriam participado da agressão. Dois minutos e 40 segundos. 
E em São Paulo a Débora Freitas acompanha o julgamento de um homem que é acusado de ter 
jogado o próprio filho de seis anos no rio Tietê. 
Débora Freitas: Começou agora pouco o julgamento do auxiliar de manutenção Alexandre 
Franco, de 40 anos, aqui no Fórum de Santana, zona norte da capital paulista. Um minuto e 12 
segundos. 
Vamos a mais um intervalo. Voltamos já! 
Propagandas 
Jorge Duarte. Aos poucos as coisas começam a ser alinhavadas. Sem questão fechada sobre a 
possível volta do atacante Adriano ao Flamengo, clube que o revelou e pelo qual foi campeão 
brasileiro e artilheiro, a presidente Patrícia Amorim tem ouvido várias pessoas sobre o assunto 
e se reuniu, inclusive, com líderes de torcidas organizadas para debater o tema. Um minuto. 
 
REPÓRTER CBN 
Quarta-feira, 14 de Março de 2012. 
O governo informou que vai aplicar o ENAD, a avaliação federal do ensino superior, também 
aos alunos do penúltimo semestre. O exame era restrito aos formandos e ingressantes de 
cursos superiores de universidades públicas e particulares. O objetivo é avaliar a qualidade do 
ensino oferecido pelas instituições. A mudança aconteceu depois de suspeitas de que uma 
universidade selecionava os melhores alunos para a prova. Vinte e nove segundos. 
O conselho administrativo de defesa econômica determinou que o Ministério da Justiça realize 
investigações em três focos da área de seguros. São eles: venda casada, resseguros e cobrança 
indevida de taxas. Em um dos tópicos, o da venda casada, o CADE quer identificar se a prática 
vem sendo aplicada por seguradoras que atrelam a oferta de um produto ou serviço a outro. 
Dezessete segundos. 
Terremoto de 6,1 graus na escala Richter atingiu a costa do Japão, a 90 quilômetros da capital 
Tóquio. Não houve alerta de tsunami, mais cedo quatro tremores foram registrados no local, o 
maior deles de magnitude 6,8 provocou um tsunami de pequenas proporções. As ondas 
gigantes atingiram a costa de Hokkaido sem causar danos. Vinte segundos. 
O ex-chefe de milícia da república democrática do Congo, Thomas Lubanga, foi considerado 
culpado por crimes de guerra. Este foi o veredicto da corte penal internacional, que foi criada 
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há dez anos. Lubanga é acusado de recrutar crianças para participar da guerra civil do país. 
Quinze segundos. 
A bolsa e valores de São Paulo 0,06% aos 68.352 pontos. O dólar comercial sobe 0,77% cotado 
a R$ 1,814. O euro tem baixa de 0,41% e vale R$ 2,363. Dezessete segundos. 
Repórter CBN – As principais notícias do dia a cada meia hora. 
Saúde em Foco com Luiz Fernando Correia. 
Luiz Fernando Correia fala sobre calorias. Um minuto e 37 segundos. 
Volta programa CBN Total – Apresentação Carolina Morand (14h às 17h) 
Época em Destaque 
Eumano Silva, boa tarde! Tudo bom? 
Boa tarde, Carolina! 
Eumano, como é que repercutiu no congresso esse troca-troca dos líderes do governo na 
Câmara e no Senado? 
Segue a conversa sobre a troca de líderes na Câmara e no Senado. Sete minutos e 10 
segundos. 
Intervalo! Voltamos já já! 
Propagandas 
André Marques. O atacante Alexsandro está ansioso para marcar. Na semana passada contra o 
Alianza Lima do Peru ele fez dois gols, que foram anulados pela arbitragem, e perdeu dos 
pênaltis. Um minuto e 43 segundos. 
Volta programa CBN Total – Apresentação Carolina Morand (14h às 17h) 
Vamos a Belo Horizonte, às informações do Itamar Mayrink. 
Itamar Mayrink: A polícia encontrou o bebê que foi retirado da família nesta terça-feira, em 
Itamarati de Minas, zona da mata mineira. A criança estava com duas mulheres suspeitas do 
crime, elas foram presas em flagrante. Um minuto e 22 segundos. 
Agora duas e 47. Vinte e oito pessoas morreram em um acidente de ônibus na Suíça, outras 24 
pessoas ficaram feridas. O veiculo levava pessoas que retornavam à Bélgica. A polícia local 
investiga o que causou essa colisão. 
Rádio França Internacional: A Bélgica está de luto! Um acidente de ônibus matou 28 pessoas, 
sendo 22 crianças que voltavam de férias na Suíça. As autoridades policiais ainda não têm 
nenhuma hipótese para explicar o acidente. Um minuto e 38 segundos. 
E o Bruno Melo tem informações em Brasília. 
Bruno Melo: O novo código de defesa do consumidor em discussão no congresso prevê 
mecanismos para ajudar as pessoas que estão super endividadas. Um minuto e 32 segundos. 
Agora duas e 51. 
Autoesporte 
Marcus Vinicius Gasques, boa tarde! Tudo bom? 
Boa tarde, Carolina! Tudo bem. Boa tarde ouvintes da CBN. 
Marcos, a Renault apresentou no salão de Genebra um carro elétrico chamado Zoe, mas esse 
nome causou polêmica e foi até parar na justiça, é isso? 
Segue a conversa sobre o carro lançado pela Renault. Cinco minutos e 36 segundos. 
Vamos ao intervalo. Voltamos já. 
Propagandas 
Jesse Nascimento: Aproximadamente duas mil pessoas acompanharam o último treino do 
Palmeiras, aqui em Maceió, antes do jogo de hoje contra o Coruripe às 10 da noite, na estreia 
da Copa do Brasil. Um minuto e 43 segundos. 
 
REPÓRTER CBN 
Quarta-feira, 14 de Março de 2012. 
A Comissão de Constituição e Justiça do senado aprovou o projeto de lei que regulamenta o 
direito de resposta para pessoas e entidades que se considerarem ofendidas pelo conteúdo de 
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reportagens jornalísticas. A proposta segue para a Câmara dos Deputados, a principal inovação 
do texto é estipular um prazo para que a justiça decida se o ofendido tem direito a resposta 
com idêntico tamanho e destaque da reportagem questionada. Vinte e um segundos. 
O governo informou que vai aplicar o ENAD, a avaliação federal do ensino superior, também 
aos alunos do penúltimo semestre. O exame era restrito aos formandos e ingressantes de 
cursos superiores de universidades públicas e particulares. O objetivo é avaliar a qualidade do 
ensino oferecido pelas instituições. A mudança aconteceu depois de suspeitas de que uma 
universidade selecionava os melhores alunos para a prova. Vinte e seis segundos. 
O conselho administrativo de defesa econômica determinou que o Ministério da Justiça realize 
investigações em três focos da área de seguros. São eles: venda casada, resseguros de 
cobrança indevida de taxas. Em um dos tópicos, o da venda casada, o CADE quer identificar se 
a prática vem sendo aplicada por seguradoras que atrelam a oferta de um produto ou serviço a 
outro. Vinte e três segundos. 
O Irã fez um pedido formal para a retomada das negociações sobre o programa nuclear. O 
negociador chefe iraniano enviou uma carta às autoridades da união europeia em que afirma 
querer marcar uma data e local para a nova rodada. A última tentativa em janeiro do ano 
passado, não chegou a nenhuma conclusão. O Irã reafirmou que o programa nuclear, tem 
apenas objetivos pacíficos. Vinte e cinco segundos. 
A bolsa de valores de São Paulo cai 0,65% aos 67.952 pontos. O dólar comercial sobe 0,94% 
cotado a R$ 1,818. O euro tem baixa de 0,41% e vale R$ 2,363. Dezoito segundos. 
Repórter CBN – As principais notícias do dia a cada meia hora. 
Volta programa CBN Total – Apresentação Carolina Morand (14h às 17h) 
Temos informações do Rio de Janeiro com Tiago Matias. 
Tiago Matias: O delegado José Pedro Fontes, responsável pela investigação da tortura sofrida 
pelo estudante Tiago Castelo Branco, de 22 anos, no Complexo da Penha, zona norte do Rio, 
desmentiu agora a pouco a versão do advogado da vítima. Um minuto e 54 segundos. 
Agora são três e cinco. 
CBN Responsabilidade Social 
Hoje eu converso com Sérgio Mindlin do Instituto Ethos. Boa tarde Sérgio! 
Boa tarde Carolina. Boa tarde ouvintes da CBN. 
Sérgio, o aumento do acesso à banda larga é um instrumento de democratização ou é 
supérfluo? 
Segue a conversa. Cinco minutos e 36 segundos. 
Vamos ao intervalo. Voltamos já. 
Propagandas 
Denise Ribeiro: A promessa de implementar até fevereiro um novo sistema de marcação de 
consulta no Hospital de Base de Brasília ainda não saiu do papel. A ideia é agilizar o processo e 
otimizar o atendimento. Um minuto e 33 segundos. 
Volta programa CBN Total – Apresentação Carolina Morand (14h às 17h) 
Pesquisadores identificaram uma síndrome rara, que provoca uma mutação genética no gene 
que inibe tumores. Segundo essa pesquisa pelo menos 8,5% dos cânceres de mama 
identificados nas regiões sudeste e sul do Brasil teriam relação com essa síndrome. Eu 
converso agora com Maria Isabel Waddington Achatz, que é diretora de oncogenética do 
Hospital A. C. Camargo em São Paulo, hospital que fez essa pesquisa. Olá doutora Maria Isabel, 
boa tarde! 
Boa tarde. 
Quantas pessoas podem ter essa mutação aqui no Brasil? 
Segue a entrevista. Oito minutos e 23 segundos. 
Vamos ao intervalo. Voltamos já, já! 
Propagandas 
Cidade 
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Ruy Conde: O Ministério Público Federal denunciou o ex-senador Luís Estevão à justiça por 
lavagem de dinheiro. Ele teria usado contas no nome do Brasiliense, time de futebol fundado 
por ele há 12 anos, para esconder a movimentação de dinheiro, fruto de atividades 
supostamente ilegais. Um minuto e 38 segundos. 
Volta programa CBN Total – Apresentação Carolina Morand (14h às 17h) 
Falhas em dois trens do metrô e problemas na rede elétrica da CPTM provocaram atrasos na 
circulação das composições e plataformas de embarque ficaram lotadas na manhã de quarta-
feira em São Paulo. Cento e cinquenta mil usuários dos trens metropolitanos foram afetados. 
Joyce Ribeiro: A manhã desta quarta-feira foi marcada por problemas no metrô e na CPTM. O 
usuário do transporte público encontrou dificuldades para embarcar e chegou atrasado ao 
trabalho. Três minutos e 15 segundos. 
E o número de divórcios em cartórios de São Paulo cresceu 48,3% em 2011, segundo 
levantamento do Colégio Notarial do Brasil em São Paulo, CNBSP. Em 2010 foram realizados 
9.377 divórcios, enquanto em 2011 foram mais de 13 mil, foram 13.909. Um minuto. 
Vamos ao Repórter CBN. 
 
REPÓRTER CBN 
Quarta-feira, 14 de Março de 2012. 
O governo informou que vai aplicar o ENAD, a avaliação federal do ensino superior, também 
aos alunos do penúltimo semestre. O exame era restrito aos formandos e ingressantes de 
cursos superiores de universidades públicas e particulares. O objetivo é avaliar a qualidade do 
ensino oferecido pelas instituições. A mudança aconteceu depois de suspeitas de que uma 
universidade selecionava os melhores alunos para a prova. Vinte e cinco segundos. 
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o projeto de lei que regulamenta o 
direito de resposta para pessoas e entidades que se considerarem ofendidas pelo conteúdo de 
reportagens jornalísticas. A proposta segue para câmara dos Deputados, a principal inovação 
do texto é estipular um prazo para que a justiça decida se o ofendido tem direito a resposta no 
idêntico tamanho e destaque da reportagem questionada. Vinte e quatro segundos. 
O conselho administrativo de defesa econômica determinou que o Ministério da Justiça realize 
investigações em três focos da área de seguros. São eles: venda casada, resseguros de 
cobrança indevida de taxas. Em um dos tópicos, o da venda casada, o CADE quer identificar se 
a prática vem sendo aplicada por seguradoras e bancos que atrelam a oferta de um produto 
ou serviço a outro. Vinte e três segundos. 
Pelo menos uma pessoa morreu e duas ficaram feridas após um tiroteio nas proximidades de 
um tribunal na cidade de Belmont no estado americano do Texas. No momento do incidente o 
julgamento que acontecia no local estava em recesso, segundo testemunhas foi o próprio réu 
o autor dos disparos. O suspeito foi recapturado, as informações são da CNN. Dezoito 
segundos. 
A bolsa de valores de São Paulo cai 0,63% aos 67.963 pontos. O dólar comercial sobe 0,83% 
cotado a R$ 1,815. O euro tem baixa de 0,41% e vale R$ 2,363. Dezesseis segundos. 
Repórter CBN – As principais notícias do dia a cada meia hora. 
Volta programa CBN Total – Apresentação Carolina Morand (14h às 17h) 
Revista Crescer na CBN 
Eu convenço com a Paula Perin que é diretora do grupo do qual faz parte a revista Crescer da 
editora Globo. Oi, Paula. Boa tarde. Tudo bom? 
Tudo bem, oi Carolina!  
Um dos problemas que atormentam os pais é o sono dos filhos, né, Paula? 
Sem dúvida nenhuma!  
E tem uma pesquisa recente justamente sobre esse assunto e que mostra que as crianças 
estão dormindo menos. É isso? 
Segue a entrevista. Seis minutos e 28 segundos. 
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Agora três horas e 40 minutos, temos informações em Brasília com a Vanessa Silvestre.  
Vanessa Silvestre: Novo pedido de vista adia mais uma vez julgamento no Supremo Tribunal 
de Justiça para avaliar os meios para se provar embriaguez ao volante. A ação movida pelo 
Ministério Público pretende definir se outras provas, além do teste do bafômetro e exame de 
sangue, podem servir como provas para caracterizar crime de embriaguez ao volante. 
Cinquenta e três segundos. 
E uma aeromoça, em aparente surto psicótico foi contida por passageiros e retirada de uma 
aeronave da American Airlines para uma avaliação psiquiatria. Ela provocou um incidente. Ela 
estava a bordo dessa aeronave que se preparava para decolar no aeroporto de Dallas nos EUA, 
e anunciou no sistema de comunicação interna que o avião caia. Ainda bem que o avião estava 
em solo, mas de qualquer forma os passageiros ficaram assustados. Dois minutos e três 
segundos. 
Vamos ao intervalo. Voltamos já, já! 
Propagandas 
Cidade 
Carol Oliveira: Um flanelinha que não tinha habilitação foi flagrado dirigindo o carro de um 
cliente no Setor Comercial Norte, nesta terça-feira. Trinta e sete segundos. 
Vanessa Silvestre: Vai até o dia 16 de Março a Segunda Semana de Conciliação de 2012, 
promovida pelo Tribunal de Justiça do DF. Trinta e quatro segundos. 
Volta programa CBN Total – Apresentação Carolina Morand (14h às 17h) 
E a economia continua sendo destaque no noticiário nacional e internacional. Não poderia 
deixar de ser, mesmo porque vários países, principalmente da zona euro, enfrentam uma crise 
muito grande. Mas a primeira informação diz respeito ao Banco Central Americano. Trinta 
segundos. 
Com relação ao PIB do G20 a situação não está muito boa também. O Produto Interno Bruto 
daquele grupo de países que reúnem economias mais industrializadas e emergentes, inclusive 
o Brasil, avançou 2,8% em 2011. Uma desaceleração em relação ao crescimento de 5% 
registrado em 2010. Um minuto e 36 segundos. 
Outro assunto aqui em destaque pelas agências internacionais, fala que o presidente do Irã foi 
convocado hoje ao Parlamento para um inédito questionamento sobre a má gestão econômica 
e nomeações ilegais. Dois minutos e seis segundos. 
Aqui no Brasil, o emprego na indústria brasileira recuou 0,3% em janeiro em comparação com 
o mês anterior, segundo levantamento divulgado hoje pelo IBGE. Cinquenta e cinco segundos. 
Agora são três horas e 53 minutos. Vamos ao intervalo. Voltamos em instantes. 
Propagandas 
Cidade 
Denise Ribeiro: Mais de quatro mil motoristas já foram abordados pela equipe de educação do 
trânsito do DETRAN, DER e Polícia Rodoviária Federal, desde dezembro do ano passado. As 
ações fazem parte da Operação Funil, que tem por objetivo reduzir os acidentes e o número de 
morte nas vias do DF. Quarenta e dois segundos. 
Volta programa CBN Total – Apresentação Carolina Morand (14h às 17h) 
Um bebê de 10 meses foi espancado em Goiânia. A mãe da criança é suspeita de ter cometido 
a agressão. 
Rafael Mesquita: Uma mãe é suspeita de ter espancado o filho de 10 meses. O Conselho 
Tutelar foi acionado pelo médico que atendeu a criança. Um minuto e 19 segundos. 
No Brasil a legislação atual autoriza o aborto em duas situações: em caso de risco para a saúde 
da mãe ou em caso de estupro. A comissão no Senado de reforma do código penal propõe que 
o aborto seja mantido como crime, mas que sejam ampliadas as hipóteses em que possa ser 
autorizado. Um minuto e 27 segundos. 
Vamos ao Repórter CBN, são quatro horas. 
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REPÓRTER CBN 
Quarta-feira, 14 de Março de 2012. 
O comércio eletrônico no país deve crescer 25% neste ano em comparação com o ano 
passado, de acordo com a consultoria IBIT. A expectativa é que o valor das transações alcance 
23 bilhões e 400 milhões de reais. Somente na primeira metade de 2012 as vendas devem 
somar mais de 10 bilhões. O ano passado o setor teve faturamento de 18 bilhões e 700 
milhões de reais. Trinta segundos. 
O governo informou que vai aplicar o ENAD, a avaliação federal do ensino superior, também 
aos alunos do penúltimo semestre. O exame era restrito aos formandos e ingressantes de 
cursos superiores de universidades públicas e particulares. O objetivo é avaliar a qualidade do 
ensino oferecido pelas instituições. A mudança aconteceu depois de suspeitas de que uma 
universidade selecionava os melhores alunos para a prova. Vinte e sete segundos. 
A Universidade de São Paulo é a quarta no mundo que mais recebeu investimentos 
estrangeiros no ano passado, segundo o estudo que integra 22 grandes cidades internacionais. 
O aumento no número de investimentos estrangeiros na capital paulista foi de quase 55% em 
relação a 2010. O relatório revela que São Paulo ultrapassou cidades como Paris, Moscou e 
Pequim e só está atrás agora de Londres, Xangai e Hong Kong. Vinte e oito segundos. 
O técnico da seleção brasileira de futebol Mano Meneses, divulgou uma lista com 52 jogadores 
pré-selecionados para os jogos olímpicos de Londres. Dos convocados 16 estão acima da idade 
olímpica de 23 anos, o treinador poderá convocar apenas três deles para a competição. 
Ronaldinho Gaúcho do Flamengo, Jonas do Valencia e Tiago Silva do Milan, são alguns dos 
veteranos. Vinte e cinco segundos. 
A bolsa de valores de São Paulo cai 0,56% aos 68.014 pontos. O dólar comercial sobe 0,61% 
cotado a R$ 1,811. O euro tem baixa de 0,41% e vale R$ 2,363. Dezoito segundos. 
Repórter CBN – As principais notícias do dia a cada meia hora. 
Propagandas 
Cultura em Cartaz 
Richard Furst. Exquisite Clock, projeto de autoria do mineiro João Wilbert, que atualmente 
vive na Inglaterra, tem o objetivo de estimular as pessoas a encontrarem números ao seu 
redor, observando a própria rotina. A peça já rodou o mundo, passando por países da Europa e 
Ásia e agora está em Belo Horizonte. Um minuto e 48 segundos. 
Propagandas 
Cidade 
Priscila Peixoto: Atividades esportivas que deveriam ser de graça estão sendo cobradas pelo 
Centro Interescolar de Educação Física, o CIEF, na Asa Sul. Alguns alunos da rede pública estão 
pagando mensalidades para praticar futsal, natação e musculação no local. Por causa disso não 
houve procura suficiente para montar turmas em outras 19 modalidades. Dois minutos e cinco 
segundos. 
Volta programa CBN Total – Apresentação Carolina Morand (14h às 17h) 
Temos informações em Brasília com Ruy Conde. 
Ruy Conde: Cerca de cem pessoas ligadas à força sindical, CUT e MST, estão em frente ao 
Palácio do Planalto neste momento aguardando o fim da reunião dos representantes das 
centrais sindicais com a Presidente Dilma. Quarenta e sete segundos. 
Sala de Música com João Carlos Santana 
Oi, João! Tudo bem? 
Tudo bem, Carol! 
João, 14 de Março. Quem são os aniversariantes do dia? 
Segue a conversa sobre aniversariantes do mundo da música internacional e nacional. 
Também comentam aniversários de morte de alguns artistas. Além de outras notícias do 
mundo da música. Onze minutos. 
Agora são quatro e 20 e a gente tem informações em Brasília com Roseann Kennedy. 
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Roseann Kennedy: Presidentes e representantes de 18 partidos políticos discutem neste 
momento uma forma de derrubar a Resolução do Tribunal Superior Eleitoral que impede a 
candidatura de políticos que tiveram contas reprovadas na eleição anterior. Dois minutos e 52 
segundos. 
Vamos ao intervalo, voltamos já, já! 
Propagandas 
CBN Serviços 
Maria Honda: Estão abertas as inscrições para a corrida e caminhada das águas marcadas para 
o dia 25 de Março, no Parque da Cidade. O evento faz parte das comemorações do Dia 
Mundial da Água. Um minuto e quatro segundos. 
Volta programa CBN Total – Apresentação Carolina Morand (14h às 17h) 
No Rio de Janeiro as famílias têm que esperar até cinco dias para cremar parentes. A Santa 
Casa de Misericórdia, que é responsável pelo crematório da cidade, atribui o problema a 
demanda e diz que novos fornos serão construídos em seis meses. 
Luciana Wayne: Cremar o corpo de um parente no Rio de Janeiro tem se mostrado uma tarefa 
bastante complicada. Além da dor da perda, aqueles que optam pela cremação esperam em 
média de quatro a cinco dias para conseguir realiza-las. Três minutos e 13 segundos. 
Vamos ao Repórter CBN. Agora são quatro e meia. 
 
REPÓRTER CBN 
Quarta-feira, 14 de Março de 2012. 
O novo Ministro do Desenvolvimento Agrário Pepe Vargas, do PT, tomou posse nesta quarta-
feira. Ele prometeu fortalecer a agricultura familiar e ampliar o diálogo com os movimentos 
sociais. O antecessor dele, Afonso Florence, do mesmo partido, deixou o cargo em meio a 
críticas de má gestão na área de reforma agrária. Vinte segundos. 
O comércio eletrônico no país deve crescer 25% neste ano na comparação com o ano passado, 
de acordo com a consultoria IBIT. A expectativa é que o valor das transações alcance 23 
bilhões e 400 milhões de reais. No ano passado o setor teve faturamento de 18 bilhões e 700 
milhões. Vinte segundos. 
O Ministro Carlos Ayres Britto foi eleito novo presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele 
substituirá o Ministro Cezar Peluso. Britto não vai cumprir o mandato de dois anos porque em 
novembro completa 70 anos, idade determinada para a aposentadoria compulsória dos 
ministros da corte. A sucessão de comando é definida por tempo de serviço. Vinte e dois 
segundos. 
O técnico da seleção brasileira de futebol, Mano Meneses, divulgou uma lista com 52 
jogadores pré-selecionados para os jogos olímpicos de Londres. Dos convocados, 16 estão 
acima da idade olímpica de 23 anos. O treinador poderá convocar apenas três deles para a 
competição. Ronaldinho Gaúcho do Flamengo, Jonas do Valencia e Thiago Silva do Milan são 
alguns dos veteranos. Vinte e cinco segundos. 
A bolsa de valores de São Paulo cai 0,64% aos 67.955 pontos. O dólar comercial sobe 0,55% 
cotado a R$ 1,81. O euro tem baixa de 0,41% e vale R$ 2,363. Vinte segundos. 
Repórter CBN – As principais notícias do dia a cada meia hora. 
Volta programa CBN Total – Apresentação Carolina Morand (14h às 17h) 
Sessão de Cinema com Marcos Petrucelli 
Oi Petrucelli, tudo bom? 
E aí Carol, tudo em ordem? 
Tudo bem. Petrucelli a gente começa falando de um filme sul-coreano que vai ganhar uma 
versão americana? 
Segue a conversa sobre esta adaptação americana e também sobre a participação do ator Brad 
Pitt num filme sobre zumbis. Oito minutos e 55 segundos. 
Quatro e 41, temos informações em Brasília com a Vanessa Silvestre. 
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Vanessa Silvestre: O PDT negou a pouco qualquer tipo de veto para a indicação do nome de 
Brizola Neto para o Ministério do Trabalho. Em nota a legenda reafirma apoio ao governo da 
Presidente Dilma Rousseff. Cinquenta e sete segundos. 
Vamos ao intervalo, voltamos já, já. 
Propagandas 
Cidade 
Bruno Melo: O novo Código de Defesa do Consumidor em discussão no Congresso prevê 
mecanismos para ajudar as pessoas que estão super endividadas. A ideia é fazer uma espécie 
de moratória. Se o consumidor optar pela renegociação da dívida os credores deverão se 
juntar e apresentar uma proposta de parcelamento que não ultrapasse 30% da renda do 
devedor. Um minuto e 57 segundos. 
Volta programa CBN Total – Apresentação Carolina Morand (14h às 17h) 
Quatro em Campo 
Marcos Guiotti boa tarde, tudo bom? 
Tudo bem Carol. Boa tarde para você. 
Paulo Massini, tudo bom Massini? 
Oi Carol, como é que vai? Tudo bem? 
Tudo bem. Carlos Eduardo Eboli, tudo bom Eboli? Boa tarde. 
Boa tarde Carolina. 
E o André Sanches fala com a gente do México, não é isso André? Boa tarde. 
Olá Carolina boa tarde. Aqui da cidade do México onde o Corinthians enfrentará o Cruz Azul 
logo mais às 10 horas da noite, horário de Brasília. 
Vai ser jogo fácil André? 
Não. Acho que não Carol. Acho que o Corinthians vai ter um desafio complicado pela frente. 
A gente vai falar mais da Libertadores, mas acho que é bom comentar a pré-lista da 
convocação para as Olimpíadas que o Mano divulgou hoje. 
Segue o debate sobre a pré-lista divulgada pelo técnico da seleção brasileira, sobre os jogos da 
Copa do Brasil e da Copa Libertadores da América. Onze minutos e 15 segundos. 
Propagandas 
Cidade 
Meire Bertotti: Uma adolescente de 16 anos deu 10 facadas em uma idosa de 63 anos nesta 
manhã em Itapoã. A agressão ocorreu em frente à casa da menina. A vítima foi atingida nas 
mãos, nas costas e está internada no Hospital Regional do Paranoá, ela está em observação e 
apresenta quadro estável, não corre risco de vida. A menina foi encaminhada a Delegacia da 
Criança e do Adolescente. Segundo a mãe, a jovem passa por um momento emocional 
conturbado, após ter sido estuprada a cerca de dois meses e agredida com um facão em frente 
à própria casa. Trinta e quatro segundos. 
Denise Ribeiro: A polícia prendeu uma mulher de 23 anos, acusada de aplicar golpes em 
joalherias de Brasília. Ela teria causado a empresas o prejuízo de cerca de 100 mil reais em 
menos de três meses. A mulher conseguia levar as joias depois de dizer que era servidora do 
Senado e entregava um falso comprovante de depósito bancário. As joias roubadas eram 
empenhadas na Caixa Econômica Federal. A jovem também estava sendo procurada pela 
polícia de Pernambuco, por estelionato. A polícia disse que a acusada alegou ser 
cleptomaníaca. Trinta e cinco segundos. 
Propagandas 
Volta programa CBN Total – Apresentação Carolina Morand (14h às 17h) 
O CBN Total fica por aqui. Tivemos a produção de Iuri Tavares. Participação de João Carlos 
Santana. Trabalhos Técnicos de Paulo Alberto Xavier e Altair Cunha. A direção nacional é de 
Marisa Tavares. Apresentação de Carolina Morand. 
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Acompanhe agora o Repórter CBN e na sequencia o Jornal da CBN Segunda Edição. E eu volto 
amanhã às duas da tarde com mais um CBN Total. Obrigada pela companhia. Boa tarde para 
você e até amanhã. 
 
REPÓRTER CBN 
Quarta-feira, 14 de Março de 2012. 
A receita Federal apreendeu mais meio milhão de óculos e armações com documentação 
irregular em uma galeria no centro de São Paulo. Os produtos têm origem chinesa e entraram 
ilegalmente no país. O valor total estimado de venda é de sete milhões e meio de reais. As 
investigações duraram dois meses e a operação reuniu servidores da receita, além das polícias 
militar e federal. Vinte e três segundos. 
O Superior Tribunal de Justiça adiou pela terceira vez uma decisão sobre a obrigatoriedade do 
teste do bafômetro, ou o exame de sangue para provar a embriaguez de motoristas ao 
volante. O julgamento foi suspenso pelo pedido de vista do Ministro Sebastião Rei Júnior e 
ainda não tem data para ser retomado. A maioria dos ministros é a favor de outros meios de 
prova, além do bafômetro e exame clínico, e o depoimento de testemunhas. Vinte e sete 
segundos. 
O produto interno bruto do agronegócio brasileiro encerrou 2011 em alta de 5,73% de acordo 
com a Confederação da Agricultura e Pecuária. O crescimento é inferior ao registrado em 
2010, quando o PIB do setor subiu mais de 7%. A safra de grãos e fibras atingiu o recorde de 
162 milhões e oitocentas mil toneladas ao ano, favorecendo o resultado positivo do setor no 
agronegócio. Vinte e seis segundo. 
O presidente do Irã Mahmoud Ahmadinejad negou ao parlamento ter demonstrado 
insubmissão ao líder supremo do país. O ano passado o Aiatolá Ali Khamenei restituiu o 
ministro de inteligência ao cargo depois de um funcionário ter sido demitido pelo governante. 
Esta é a primeira vez que o presidente da república islâmica é convocado diante do legislativo 
que tem poderes para destitui-lo. Ahmadinejad enfrenta acusações de má gestão econômica e 
nomeações ilegais. Trinta e três segundos. 
A bolsa de valores de São Paulo cai 0,36% aos 68.149 pontos. O dólar comercial sobe 0,44% 
cotado a R$ 1,808. O euro tem baixa de 0,41 %o e vale R$ 2,363. Dezenove segundos. 
Repórter CBN – As principais notícias do dia a cada meia hora. 
 
JORNAL DA CBN SEGUNDA EDIÇÃO – Apresentação Roberto Nonato (17h às 19h) 
Quarta-feira, 14 de Março de 2012. 
O produto interno bruto do G20, grupo que reúne economias mais industrializadas e países 
emergentes, inclusive o Brasil, avançou 2,8% em 2011. Uma desaceleração em relação ao 
crescimento de 5% registrado em 2010. Os dados foram divulgados hoje pela Organização para 
a Cooperação em Desenvolvimento Econômico. Vinte segundos. 
Esse é um dos destaques do Jornal da CBN Segunda Edição. E você acompanha agora outros 
destaques com os repórteres da CBN. Primeiro em Brasília Roseann Kennedy. 
Roseann Kennedy: Oposição e governo se unem para tentar derrubar a resolução do TSE que 
proíbe candidaturas de políticos que tiveram contas reprovadas na Justiça Eleitora. Dezenove 
segundos. 
Destaque agora também na capital federal, repórter Raquel Miura. 
Raquel Miura: Dia de reuniões no Congresso. Planalto e os novos líderes de governo tentam 
acertar discurso e definir prioridades. Mas clima tenso na base aliada da presidente Dilma 
Rousseff adia votações importantes. Dezesseis segundos. 
A repórter Bianca Santos tem destaque no Rio de Janeiro. 
Bianca Santos: Polícia descobre local que era usado como tribunal do tráfico no Complexo da 
Maré, zona norte do Rio. Um homem foi encontrado morto e outro foi salvo com a chegada 
dos policiais. Quinze segundos. 



cxciii 

 

Todos esses assuntos você acompanha no Jornal da CBN Segunda Edição que está começando 
agora. 
Nós iniciamos com informações em Brasília com a participação da repórter Roseann Kennedy. 
Roseann Kennedy: Presidentes e representantes de 18 partidos políticos decidiram recorrer ao 
Tribunal Superior Eleitoral para tentar derrubar uma resolução do TSE que impede este ano a 
candidatura de políticos que tiverem contas reprovadas na eleição anterior. Esta reunião dos 
partidos reuniu representante tanto da base governista como de legendas da oposição. Quatro 
minutos e 15 segundos. 
São cinco horas e 11 minutos. 
Propagandas 
Trânsito 
Meire Bertotti: A instalação de um semáforo na via Marginal a EPTG pouco antes do Viaduto 
Israel Pinheiro já deixa o trânsito lento na região. Vinte e seis segundos. 
Propagandas 
Volta programa Jornal da CBN Segunda Edição – Apresentação Roberto Nonato (17h às 19h) 
Cinco e 16. A Raquel Miura traz aqui as informações sobre as articulações das lideranças do 
governo e o clima ainda é tenso para votações. 
Raquel Miura: O clima aqui no Congresso não é dos melhores. E a quarta-feira que costuma 
ser o dia mais produtivo com votações do início da tarde até o fim da noite, pode terminar o 
dia sem nenhuma votação em plenário. É que a troca de líderes, uma prova de forças do 
Planalto, acabou reforçando insatisfações dos partidos que em tese apoiam a presidente Dilma 
Rousseff. Um minuto e 44 segundos. 
Ainda na capital federal a reportagem da CBN com a Carol Oliveira acompanhando aqui uma 
pesquisa do IPEA. 
Carol Oliveira: Os investimentos nos transportes caíram nos últimos anos. Pesquisa do IPEA 
mostra que enquanto em 2010 os recursos foram de 14 bilhões e meio para o setor, no ano 
passado o número caiu para 11 bilhões, o que representa uma redução de quase 4%. A 
situação mais preocupante é dos aeroportos. Três minutos e cinco segundos. 
Vamos agora ao intervalo. Em breve mais notícias dessa quarta-feira aqui na rádio CBN, cinco 
horas e 21 minutos. 
Propagandas 
CBN Serviços 
Maria Honda: A UnB lançou o edital para a realização do segundo vestibular de 2012. São 
4.218 vagas em 97 cursos. Um minuto e 34 segundos. 
Volta programa Jornal da CBN Segunda Edição – Apresentação Roberto Nonato (17h às 19h) 
Nós temos informações em São Paulo com a repórter Débora Freitas. 
Débora Freitas: Está acontecendo agora à decisão do julgamento de Alexandre Franco, que 
deverá ser divulgada ainda no início dessa noite. Ele foi levado ao júri popular nessa segunda-
feira acusado de ter jogado o filho, Nicolas Franco, na ponte da Vila Maria, em Santos. Um 
minuto e 23 segundos. 
Vamos agora ao Rio de Janeiro com informações de Thiago Matias. 
Thiago Matias: O estudante Thiago Castelo Branco, de 22 anos, que acusa militares do exército 
de tortura no Complexo da Penha, zona norte do Rio, apontou hoje dois militares como 
possíveis autores da agressão. No entanto, ele afirmou que não pode garantir com 100% de 
certeza de que foram estes os militares que o espancaram. Um minuto e 41 segundos. 
O Secretário de Defesa dos Estados Unidos, Leon Panetta, realizou nesta quarta-feira uma 
série de encontros com líderes políticos afegãos e com tropas americanas no sul do país. 
Dezoito segundos. 
Cinco e 29. Raquel Miura tem informações de Brasília. 
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Raquel Miura: As negociações aqui em torno da Lei Geral da Copa há mudanças com relação à 
venda de bebidas alcoólicas nos estádios durante a copa. Eu estou aqui ao lado do relator, o 
deputado Vicente Cândido. Segue a entrevista. Três minutos e 17 segundos. 
Portanto, mais uma alteração na Lei Geral da Copa. Esta na hora do Repórter CBN, cinco e 32. 
 
REPÓRTER CBN 
Quarta-feira, 14 de Março de 2012. 
A Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos retirou as medidas contra o suco 
laranja brasileiro em vigor desde 2006. Elas foram estabelecidas porque o governo americano 
considerava que as exportadoras brasileiras praticavam dumping, vendendo os produtos no 
exterior com preço abaixo do praticado no mercado interno. Apesar disso, o suco ainda 
enfrenta restrições no país por conta de um agrotóxico que ainda é usado no Brasil. No mês 
passado dois navios do Brasil foram barrados nos portos americanos. Trinta e dois segundos. 
A Receita Federal apreendeu mais de meio milhão de óculos e armações com documentação 
irregular em uma galeria no centro de São Paulo. Os produtos tem origem chinesa e entraram 
ilegalmente no país. O valor total estimado de venda é de sete milhões e meio de reais, as 
investigações duraram dois meses. Dezessete segundos. 
O presidente do Irã Mahmoud Ahmadinejad negou ao parlamento ter demonstrado 
insubmissão ao líder supremo do país. O ano passado o Aiatolá Ali Khamenei restituiu o 
ministro de inteligência ao cargo depois de um funcionário ter sido demitido pelo governante. 
Esta é a primeira vez que o presidente da república Islâmica é convocado diante do legislativo, 
que tem poderes para destituí-lo. Ahmadinejad enfrenta acusações de má gestão econômica e 
nomeações ilegais. Vinte e nove segundos. 
A bolsa de valores de São Paulo encerrou as atividades em queda de 0,20% aos 68.257 pontos. 
O dólar comercial fechou o dia em alta de 0,39% cotado a R$ 1,807. O euro tem baixa de 0,41% 
e vale R$ 2,363. Vinte segundos. 
Repórter CBN – As principais notícias do dia a cada meia hora. 
Propagandas 
Volta programa Jornal da CBN Segunda Edição – Apresentação Roberto Nonato (17h às 19h) 
O Ministério da Educação anunciou mudanças no Exame Nacional de Desempenho de 
Estudantes, o ENAD. O objetivo é impedir que instituições de ensino superior mascarem os 
resultados da avaliação. 
Carolina Martins: O Ministério da Educação decidiu alterar as regras do Exame Nacional de 
Desempenho de Estudantes, usado para avaliar a qualidade dos cursos de ensino superior 
oferecidos pelas instituições. Nesta quarta-feira, o Ministro Aloísio Mercadante decidiu incluir 
mais um semestre ao ENAD para evitar que as instituições mascarem os resultados. Um 
minuto e 34 segundos. 
Agora cinco horas e trinta e oito minutos. Tem Liga dos Campeões hoje. O Real Madrid está 
vencendo por um a zero o CSKA. O jogo está sendo disputado em Madri. O Chelsea joga com o 
Napoli neste momento na Inglaterra. Um a zero para o Chelsea. Dezessete segundos. 
Tempo e Temperatura 
André Madeira traz as informações sobre a previsão do tempo para todas as regiões do país. 
Três minutos e 53 segundos. 
Agora é a hora da Boa Notícia. Cinco e 42 na CBN. 
Boa Notícia CBN 
Cientistas norte-americanos observaram que um remédio usado no combate ao câncer que 
melhorou a memória de ratos velhos de sofrem de Alzheimer. Um minuto e 12 segundos. 
No horário de Brasília, cinco e 43. Intervalo. Já voltamos. 
Propagandas 
Cidade 
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Olá boa tarde. Eu sou Meire Bertotti e a partir de agora um resumo dos principais assuntos 
aqui do Distrito Federal. Temperatura agora está em 20 graus e a umidade relativa do ar em 
92%. 
Olá boa tarde. Eu sou Denise Ribeiro. Para amanhã a previsão é de céu nublado com pancadas 
de chuva e trovoadas. A temperatura vai variar de 18 a 27 graus. 
A polícia civil prendeu hoje quatro homens suspeitos de abusar três menores neste mês. As 
prisões fazem parte da Operação Salve as Crianças, que visa o combate de crimes de pedofilia 
do Distrito Federal. Cinquenta e seis segundos. 
Uma adolescente de 16 anos deu 10 facadas em uma idosa de 63 anos nesta manhã no Itapoã. 
A agressão ocorreu em frente à casa da menina. Trinta e seis segundos. 
Treze taxistas foram vítimas da violência do Distrito Federal de janeiro de 2011 a março deste 
ano. O último caso foi registrado ontem por volta das 10 horas na noite em Samambaia. Um 
minuto e 10 segundos. 
Meio quilo de maconha e pedras de crack foram apreendidas nesta manhã com visitantes que 
se preparavam para entrar no Complexo Penitenciário da Papuda. Um minuto e dois segundos. 
Cerca de mil professores da rede pública de ensino do Distrito Federal fizeram um ato público 
nesta manhã em frente à residência oficial do governador. Um minuto e 21 segundos. 
Novo pedido de vista adia pela terceira vez o julgamento no Superior Tribunal de Justiça para 
avaliar os meios de se provar embriaguez ao volante. Cinquenta e oito segundos. 
A polícia prendeu uma mulher de 23 anos acusada de aplicar golpes em joalherias de Brasília. 
Ela teria causado às empresas o prejuízo de mais de 100 mil reais em menos de três meses. 
Trinta e dois segundos. 
O Ministério da Educação decidiu alterar as regras do Exame Nacional de Desempenho de 
Estudantes usado para avaliar a qualidade dos cursos de ensino superior oferecidos pelas 
instituições. Cinquenta e três segundos. 
Agora são cinco horas e 55 minutos e você continua com o Jornal da CBN Segunda Edição. 
Volta programa Jornal da CBN Segunda Edição – Apresentação Roberto Nonato (17h às 19h) 
O projeto de atualização do Código de Defesa do Consumidor prever moratória para pessoas 
super endividadas. As empresas terão que renegociar dívidas que comprometam mais de 30% 
da renda dos clientes. A proposta, que está no Congresso Nacional, também estabelece novas 
regras para o comércio na Internet. Reportagem de Bruno Melo. Um minuto e 53 segundos. 
CBN Imposto de Renda 2012 
Você que acompanha o Jornal da CBN Segunda Edição a Tatiana da Ponte sócia da Ernst & 
Young Terco, especialista em tributos, esclarece a sua dúvida aqui na programação da CBN. 
Tatiana da Ponte conversa com Roberto Nonato e responde as dúvidas enviadas pelos 
ouvintes sobre imposto de renda. Dois minutos e 44 segundos. 
Está na hora do Repórter CBN. Seis em ponto. 
 
REPÓRTER CBN 
Quarta-feira, 14 de Março de 2012. 
A Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos retirou as medidas contra o suco 
laranja brasileiro em vigor desde 2006. Elas foram estabelecidas porque o governo americano 
considerava que as exportadoras brasileiras praticavam dumping, vendendo os produtos no 
exterior com preço abaixo do praticado no mercado interno. Apesar disso, o suco ainda 
enfrenta restrições no país por conta de um agrotóxico que ainda é usado no Brasil. No mês 
passado dois navios do Brasil foram barrados nos portos americanos. Trinta e dois segundos. 
O Superior Tribunal de Justiça adiou pela terceira vez uma decisão sobre a obrigatoriedade do 
teste do bafômetro ou exame de sangue para provar a embriaguez de motoristas ao volante. O 
julgamento foi suspenso pelo pedido de vista do Ministro Sebastião Reis Júnior e ainda não 
tem data para ser retomado. A maioria dos ministros é a favor de outros meios de prova além 
do bafômetro como exame clínico e o depoimento de testemunhas. Vinte e seis segundos. 
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O ônibus que bateu contra a parede de um túnel de uma rodovia na Suíça, provocando a 
morte de 28 pessoas, viajava em baixa velocidade, segundo o promotor do caso. Entre as 
vítimas estão 22 crianças. De acordo com as autoridades a investigação seguirá três 
possibilidades: problemas técnicos ou de saúde do motorista ou falha humana. Vinte e um 
segundos. 
O governo dos Estados Unidos informou que a Rússia e a China estão perto de um consenso 
sobre uma condenação ao regime de Bashar al-Assad da Síria. Um porta-voz disse que os 
russos e os árabes concordaram em acesso humanitário sem restrições e a não intervenção 
estrangeira. A China aceitou o plano posteriormente. Vinte e dois segundos. 
A bolsa de valores de São Paulo encerrou as atividades em queda de 0,20% aos 68.257 pontos. 
O dólar comercial fechou o dia em alta de 0,39% cotado a R$ 1,807. Quatorze segundos. 
Repórter CBN – As principais notícias do dia a cada meia hora. 
Propagandas 
Volta programa Jornal da CBN Segunda Edição – Apresentação Roberto Nonato (17h às 19h) 
É a segunda hora do Jornal da CBN que está começando. Hoje é quarta-feira, dia 14 de Março 
de 2012. Seis horas e quatro minutos. 
CBN Dinheiro com Mauro Halfeld 
Mauro Halfeld: Olá! Respondo ao e-mail de um ouvinte. “Eu e meu namorado pretendemos 
nos casar. Ele é um psicólogo recém-formado e não tem renda fixa, e sim uma renda variável 
entre R$1.300,00 a R$2.000,00. Eu sou estudante universitária no último ano do curso também 
de psicologia e a minha perspectiva profissional em curto prazo é ter uma situação financeira 
instável, sem renda fixa. Abrimos uma poupança e colocamos um valor variado, de 100 a 200 
reais, de acordo com os nossos rendimentos, mas o retorno é baixo. Como podemos planejar 
nosso orçamento? Existe algum tipo de investimento possível?” Meu comentário. Mauro 
Halfeld dá dicas para maior rentabilidade do dinheiro por meio do Tesouro Direto e fala para o 
casal investir nos estudos e nas relações profissionais e também para continuarem investindo 
na poupança. Dois minutos e 11 segundos. 
Daqui a pouco o comentário de Juca Kfouri. Antes a participação de Ruy Conde, que 
acompanhou a presidente Dilma Rousseff. 
Ruy Conde: A presidente do Conselho de Transparência Internacional, Huguette Labelle, 
esteve reunida hoje com a presidente Dilma Rousseff e o Ministro da Controladoria Geral da 
União, Jorge Hage para conversar sobre a 15ª Conferência Internacional Anticorrupção, que 
será realizada em novembro, em Brasília. Assuntos como a Lei da Ficha Limpa fizeram parte da 
pauta. Um minuto e quatro segundos. 
Momento do Esporte com Juca Kfouri 
Juca Kfouri comenta sobre os jogos do dia anterior, sobre os jogos de hoje Corinthians na 
cidade do México contra o Cruz Azul, Vasco em Assunção e Fluminense no Engenhão. Também 
comenta sobre os jogos da Liga dos Campeões. Cinco minutos e 18 segundos. 
Intervalo. Daqui a pouco a gente volta falando de tecnologia. 
Propagandas 
Trânsito 
Carol Oliveira: Um acidente envolvendo um carro e um ônibus na BR-040 próximo à Quadra 08 
do Park Way complica o trânsito para quem segue no sentido Valparaíso. Os bombeiros estão 
no local para prestar atendimento às vítimas e parte da pista está interditada, o que pode 
provocar congestionamento. Cinquenta e nove segundos. 
Propagandas 
Volta programa Jornal da CBN Segunda Edição – Apresentação Roberto Nonato (17h às 19h) 
Dois na Web com Cristina de Luca 
Roberto Nonato conversa com Cristina de Luca sobre o Dia Mundial do Direito do Consumidor 
especificamente sobre o comércio eletrônico. A legislação não previa o comércio eletrônico 
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quando ela foi criada em 1990, mas agora esta questão está sendo incluída no Código de 
Defesa do Consumidor. Seis minutos e 50 segundos. 
São seis horas e 25 minutos. Nós vamos até Minas com Guilherme Ibraim que tem 
informações. 
Guilherme Ibraim: Os trabalhadores do transporte coletivo de Belo Horizonte e região 
metropolitana aceitaram a proposta de reajuste salarial de 9% feita pelo desembargador do 
Tribunal Regional do Trabalho, Marcos Ferreira, na noite de ontem. A decisão foi tomada em 
Assembleia da categoria agora a pouco. Mesmo assim, a greve permanece e já dura três dias. 
Por determinação do desembargador, 70% da frota estão circulando nos horários de pico e 
50% nos demais horários. O presidente do Sindicato de Motoristas e Cobradores da capital, 
Ronaldo Batista, disse que a paralisação continua pelo menos até amanhã. Um minuto e 34 
segundos. 
Intervalo e daqui a pouco a gente volta. 
Propagandas 
Trânsito 
Denise Ribeiro: Na BR-020, um acidente entre dois carros deixa o trânsito complicado próximo 
à entrada do Lago Norte para quem segue para o Colorado. Há vítimas presas nas ferragens e 
os Bombeiros estão no local. O semáforo que começou a funcionar hoje na via marginal da 
EPTG, pouco antes do viaduto Israel Pinheiro, já deixa o trânsito bastante lento na região. 
Cinquenta e cinco segundos. 
 
REPÓRTER CBN 
Quarta-feira, 14 de Março de 2012. 
Relator da Lei Geral da Copa, deputado Vicente Cândido, do PT, retirou do projeto, artigo que 
garantia o comércio de bebidas alcoólicas nos estádios. Os líderes da base aliada chegaram a 
um acordo para adiar a votação para semana que vem. Segundo o Deputado Vicente Cândido 
o governo brasileiro não assumiu compromisso com a FIFA de liberar as bebidas. Vinte e três 
segundos. 
A Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos retirou as medidas conta o suco de 
laranja brasileiro em vigor desde 2006. Elas foram estabelecidas porque o governo americano 
considerava que as exportadoras brasileiras praticavam dumping, vendendo o produto no 
exterior com o preço abaixo do praticado no mercado interno. Apesar disso o suco ainda 
enfrenta restrições no país por conta de um agrotóxico que ainda é usado no Brasil. No mês 
passado, 12 navios brasileiros foram barrados nos portos americanos. Trinta segundos. 
O Superior Tribunal de Justiça adiou pela terceira vez uma decisão sobre a obrigatoriedade do 
teste do bafômetro ou exame de sangue para provar a embriagues de motoristas ao volante. O 
julgamento foi suspenso pelo pedido de vista do ministro Sebastião Rei Júnior e ainda não tem 
data para ser retomado. A maioria dos ministros é a favor de outros meios de prova além do 
bafômetro como exame clínico e o depoimento de testemunhas. Vinte e cinco segundos. 
O ônibus que bateu contra a parede de um túnel de uma rodovia na Suíça, provocando a 
morte de 28 pessoas, viajava em baixa velocidade segundo o promotor do caso. Entre as 
vítimas estão 22 crianças. De acordo com as autoridades a investigação seguirá três 
possibilidades: problemas técnicos ou de saúde do motorista ou falha humana. Dezenove 
segundos. 
Repórter CBN – As principais notícias do dia a cada meia hora. 
Propagandas 
Volta programa Jornal da CBN Segunda Edição – Apresentação Roberto Nonato (17h às 19h) 
Daqui a pouco Carlos Alberto Sardenberg e o seu comentário no Linha Aberta. Mas antes a 
participação de Marta Arruda no Rio de Janeiro. 
Marta Arruda: Aconteceu ainda há pouco no Maracanãzinho na zona norte do Rio o 
lançamento oficial da World Bike Tour, conjunto de eventos para estimular o uso da bicicleta 
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na cidade, e terá como principal atividade uma pedalada coletiva de 11km que seis mil pessoas 
farão do Aterro do Flamengo até a praia de Copacabana na Zona Sul no dia primeiro de abril. 
Esse evento já aconteceu em várias cidades do mundo, inclusive em São Paulo. E ano que vem 
deve aportar em Brasília. Atualmente, os cariocas realizam um milhão de viagens de bicicleta 
por dia. Esse número representa 4% das viagens de transporte. A Prefeitura pretende elevar 
essa porcentagem para 10% até 2016, ano das Olimpíadas na cidade. Cinquenta e quatro 
segundos. 
Seis e trinta e cinco. 
Linha Aberta com Carlos Alberto Sardenberg 
Olá Sardenberg, boa noite. 
Boa noite Nonato. Boa noite ouvintes. 
O que temos da China Sardenberg? 
Carlos Alberto Sardenberg: O Primeiro Ministro da China, Beinjing Abau, fez um discurso no 
Congresso do Povo e, além disso, deu uma entrevista coletiva para falar dos pontos 
econômicos e políticos que os observadores externos têm apresentado. A China sofre com a 
queda de atividade no mundo. Há um excesso, preços muito elevados das casas e isso cria uma 
insatisfação muito grande porque as pessoas estão devendo muito e têm dificuldade de 
comprar. A China precisa entrar num período de reforma. Quatro minutos e 40 segundos. 
Seis horas e 40 minutos. Outro destaque de hoje foi a posse do novo Ministro do 
Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, e essa posse foi palco de defesa do trabalho do 
antecessor. Afonso Florence teria sido afastado porque a presidente Dilma Rousseff não estava 
satisfeita com a gestão dele. 
Nara Lacerda: A saída controversa de Afonso Florence do comando do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário foi amenizada na posse do novo ministro Pepe Vargas com elogios 
ao antecessor. A troca teria ocorrido por um suposto descontentamento da presidente Dilma 
Rousseff com o trabalho de Florence. Dois minutos e 50 segundos. 
Seis horas e 43 minutos. 
Bolsa de Valores 
Joyce Murasaki: A Bolsa de Valores de São Paulo terminou o dia em queda de 0,20% com 
68.257 pontos. O dólar comercial fechou em alta de 0,39% e vale R$ 1,807. Nos Estados Unidos 
o S&P 500 teve queda de 0,12%, Dow Jones subiu 0,12% e a Bolsa Nasdaq fechou com 
valorização de 0,03%. Trinta e cinco segundos. 
Intervalo e daqui a pouco a gente volta. 
Propagandas 
Trânsito 
Denise Ribeiro: Um acidente envolvendo um carro e um ônibus na BR-040 próximo à Quadra 
08 do Park Way complica o trânsito para quem segue no sentido Valparaíso. Os bombeiros 
estão no local para prestar atendimento às vítimas. Na BR-020, um acidente entre dois carros 
deixa o trânsito complicado próximo à entrada do Lago Norte para quem segue para o 
Colorado. O semáforo que começou a funcionar hoje na via marginal de EPTG, pouco antes do 
viaduto Israel Pinheiro, já deixa o trânsito bastante lento na região. Cinquenta e dois segundos. 
Propagandas 
Volta programa Jornal da CBN Segunda Edição – Apresentação Roberto Nonato (17h às 19h) 
O baixo dinamismo da produção industrial refletiu no emprego no setor. Em janeiro houve 
queda de 0,3% do emprego na comparação com dezembro segundo o IBGE.  
Natália Toledo: O emprego industrial caiu 0,3% em janeiro em relação a dezembro do ano 
passado, segundo divulgou o IBGE. Em relação a janeiro de 2011 a ocupação na indústria 
apontou queda de meio por cento, a quarta consecutiva nesse tipo de comparação. O número 
de trabalhadores caiu em oito das 14 regiões pesquisadas. Dois minutos e 16 segundos. 
Propagandas 
Trânsito 
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Denise Ribeiro: Na EPTG o trânsito é muito complicado para quem sague para Taguatinga. O 
semáforo que começou a funcionar hoje, na via marginal da EPTG, pouco antes do viaduto 
Israel Pinheiro, já deixa o trânsito bastante lento na região. Na Estrutural, o trânsito flui melhor 
sem pontos de retenção segundo a Polícia Militar. A melhor opção neste momento é a pista 
norte. Um acidente envolvendo um carro e um ônibus na BR-040 próximo à Quadra 08 do Park 
Way complica o trânsito para quem segue para Valparaíso. Os bombeiros estão no local para 
prestar atendimento às vítimas. Trinta e seis segundos. 
Propagandas 
Volta programa Jornal da CBN Segunda Edição – Apresentação Roberto Nonato (17h às 19h) 
Nós temos informações em Brasília com Carol Oliveira. 
Carol Oliveira: Falhas no sistema do Ministério do Trabalho dificultam o processo para pedido 
de Seguro Desemprego e consulta ao cadastro de vagas de emprego. Trabalhadores que 
procuraram as agências em todo o país desde ontem não conseguiram atendimento. Hoje o 
sistema ficou fora do ar por quatro horas. A tarde voltou a operar, mas com oscilações. Um 
minuto e 13 segundos. 
São seis horas e 56 minutos. Ainda em Brasília Raquel Miura. 
Raquel Miura: Não bastasse o clima tenso entre o Governo e o PMDB, o PR ameaça sair de vez 
do bloco de apoio ao governo. A afirmação foi feita agora a pouco pelo Senador Blairo Magic, 
que neste momento está reunido com demais senadores do PR. São sete parlamentares aqui 
no Senado. O partido há algum tempo pressiona por um espaço no governo, não se vê 
representado no Mistério dos Transportes desde a demissão de Alfredo Nascimento por 
suspeita de irregularidade. Quarenta e sete segundos. 
Valor Econômico na CBN 
Eduardo Campos: Depois da forte alta de ontem, um dia de ressaca nas bolsas locais e 
externas. Ibovespa fechou hoje com uma leve queda de 0,20% aos 68.250 pontos. Já no 
cambio mais um dia de alta. A moeda americana subiu 0,40% sendo negociada a R$ 1,80. Vinte 
segundos. 
Ponto final no Jornal da CBN Segunda Edição de hoje. Com produção de Joyce Murasaki, 
assistência de Gabriela Gonçalves, locução de João Carlos Santana. Trabalhos técnicos Altair 
Cunha. A direção nacional de jornalismo é de Maria Tavares. Apresentação Roberto Nonato. 
Vem aí o Repórter CBN e depois tem A Voz do Brasil. 
 
REPÓRTER CBN 
Quarta-feira, 14 de Março de 2012. 
Os senadores do PR decidiram encerrar as negociações com o Planalto para indicar o ministro 
dos transportes e romperam com o Governo passando a ser oposição. A crise entre a legenda 
e a Presidente Dilma Rousseff começou com a queda de Alfredo Nascimento da pasta, em 
julho do ano passado. Dilma decidiu manter o secretário executivo Paulo Passos como titular 
da pasta e delegou à Ministra de Relações Institucionais, Irene Salvatti, a negociação sob a 
indicação de um novo nome do partido. Trinta segundos. 
O relator da Lei Geral da Copa, Deputado Vicente Cândido, do PT, retirou do projeto artigo que 
garantia o comércio de bebidas alcoólicas nos estádios. Os líderes da base aliada chegaram a 
um acordo para adiar a votação para semana que vem. Segundo o Deputado Vicente Cândido 
o governo brasileiro não assumiu compromisso com a FIFA de liberar as bebidas. Vinte e dois 
segundos. 
A Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos retirou as medidas conta o suco de 
laranja brasileiro em vigor desde 2006. Elas foram estabelecidas porque o governo americano 
considerava que as exportadoras brasileiras praticavam dumping, vendendo o produto no 
exterior com o preço abaixo do praticado no mercado interno. Dezenove segundos. 
Repórter CBN – As principais notícias do dia a cada meia hora. 
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A VOZ DO BRASIL (19h às 20h) 
Programa do governo, com uma hora de duração, obrigatório para todas as rádios brasileiras. 
 
FUTEBOL NA CBN (20h às 23h45) 
Relato dos jogos: Fluminense versus Zamora (equipa venezuelan) e Libertad (equipa paraguaia) 
versus Santos. Ambos para a Copa Libertadores da América. 
Durante a transmissão dos jogos houve a participação de alguns repórteres com informações, 
além de algumas propagandas. 
Maria Eugênia: A justiça de São Paulo suspendeu a decisão de que os sites americanas.com, 
submarino e shoptime deveriam ficar fora do ar em todo o estado por 72 horas. O Procon 
tinha determinado a suspensão do funcionamento dos sites a partir de amanhã. Além disso, a 
empresa responsável pelos portais a B2W teria que pagar uma multa de um milhão e 
setecentos mil reais. Quarenta e três segundos. 
Tiago Matias: Pelo menos duas pessoas ficaram feridas num acidente envolvendo quatro 
carros na ponte Rio-Niterói, pista em direção ao Rio. Os veículos foram retirados agora a 
pouco, mas o trânsito ainda apresenta retenções. O tráfego está lento no acesso à Avenida 
Brasil. Na Zona Sul ainda não foi retirado o ônibus que bateu numa árvore hoje mais cedo na 
Avenida Rui Barbosa no Flamengo. Trinta e duas pessoas foram socorridas pelo Corpo de 
Bombeiro. Um minuto. 
Débora Freitas: Alexandre Franco foi condenado a 24 anos, 10 meses e 20 dias de prisão em 
regime fechado por homicídio duplamente qualificado. Ele foi a júri popular nesta quarta-feira 
em São Paulo acusado de jogar o filho de seis anos, Nicolas Maciel Franco, da ponte da Vila 
Maria, na zona norte, no Rio Tietê, no dia 23 de dezembro de 2010. Trinta segundos. 
Cidade 
Denise Ribeiro: A polícia prendeu uma mulher de 23 anos acusada de aplicar golpes em 
joalherias em Brasília. Liliane Pessoa da Silva teria causado prejuízo de mais de 100 mil reais 
aos comerciantes em menos de três meses. A mulher conseguia levar as joias depois de dizer 
que era servidora do Senado e entregar um falso comprovante de depósito bancário. De 
acordo com a Polícia, a acusada não tinha profissão e vivia dos roubos. Cinquenta e dois 
segundos. 
Maria Honda: A sociedade brasileira de nefrologia no Distrito Federal realiza nesta sexta-feira 
uma séria de atividades na rodoviária do Plano Piloto e no Parque da Cidade para lembrar o 
dia mundial do rim. Entre as atividades da ação “Rim em defesa da vida” serão oferecidas 
aferição de pressão arterial e distribuição de folhetos à população alertando sobre a 
necessidade de prevenção das doenças renais. Dados nacionais indicam que no Brasil cerca de 
10 milhões de pessoas sofrem com a perda da função renal. Cinquenta e um segundos. 
 
DEPOIS DO APITO – apresentação Aline Falcone (23h45 à 01h do dia seguinte) 
Aline Falcone juntamente com Leandro Lacerda, Evaldo José, Álvaro de Oliveira Filho e Antônio 
Carlos Duarte comentam e analisam os jogos que aconteceram tanto pela Copa Libertadores 
da América como pela Copa do Brasil. 


